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da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Da/la e
Almir Pinto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

SENADO FEDERAL
SUMÁRiO
l-ATA DA 2S•SESSÃO,EM
4 DE ABRIL DE 1983
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

concedido à Comissão Parlamentar;
de lnquérito criada pela Resolução
n9 62/80, destinada a apUrar as
causas da rotativídãde de mãO-deobra no País, em face do sistema do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.

1.2.1- Mensagem do Senhor
Presidente da República
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargO] .2.4 - Requerimento
cujo provimento depende de sua
- N9 455j8J, de autoria do Sr.
prévia aquiescência:
Senador Lourival Baptista, solici- N9 70/83 (n9 !20/83, na oritando a transcrição, nos Anais do
gem), relativa à escolha do Sr. Alberto Hoffmann, para exercer o Senado, das Ordens do Dia dos
Ministros do Exército, da Marinha
cargo de Ministro do Tribuna( de
e da Aeronáutica, baixadas no dia
Contas da União, na vaga decor31 de março, em comemoração -~o
rente da aposentadoria do MinistrO
191' :Jniversãrío da- Revolução de
Henrique de La Rocque Almeida.
março de 1964. - 1.2.2 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
1.2.5- Discursos do Expediente
Projeto de Lei da Câmara n~
LU/Z
SENADOR
85/81; e Emenda n9 2, de Plenário,
CAVALCANTE-lntlação brasiao Projeto de Lei da Câniara nç
Jeira.
9/81.
1.2.3- Leitura de resolução
SENADOR
LórJRIVAL
- N~> 50/83, que prorroga por
BAPTISTA-:-- 19~" a.ÕÍYersário da
([20) cento e vinte dias o prazo
Revolução de 31 de março.

SENADOR LUIZ TTANA-'Tese da reeleição ou prorrogação
de mandato presidencial.
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder - Reivindicações do l Encontro Nacional dos
Servidores Civis Federais.
1.2,6 - Comunicação da _ Liderança do PDS
-Referente à indicação dos Srs.
Senadores Passos Pôrto e José Uns
para integrarem, na qualidade de
suplentes, a Comissão de Redação.
1.2.7- Comunicação da Presidência
- Referente ao não acolhimentQ
de requerimento de convocação de
Ministro de Estado, pelas razões
que expende.
1.2.8- Leitura de Projeto
--Projeto de Lei do Senado n~"
29/83, de autoria do Sr. Senador
_Qastão Müll~r. que limita: a utilização de bromato de_ potássio,
como aditivo químico, pelos moinhos, na industrialização da farinha de trigo.

Jorge Kalume- Altevir Leal - MáriO Maia- Odacir Soares - Aloysio Chaves - Hélio Gueiros- Alexandre Costa -José Sarney - Helvídio Nunes- João
Lobo- Almir Pinto- Josê Lins- Virgflio TávoraCarlos Alberto- Humberto Lucena- Aderbal Jurema
-Marco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira
- João Lúcio - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista
~Passos Pôrto - Luiz Viana - Moacyr Dalla - Roberto Saturnino- Alfredo Campos- Mauro BorgesBenedito Canelas- Gastão Müller --Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acUsa o compareciinento de 31 S'rs. Senadores.
Haveiido número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretârio procederá à leitura do Expediente.

t

lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República submetendo aos~
nado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM N• 70, DE 1983
(nc;o 120/83, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 42, item III, e parágrafo 31' do
artigo 72, da Constituição, tenho a honra de submeter à
consideração do Egrégio Senado Federai o nome do Senhor ALBERTO HOFFMANN para e11:ercer o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Henrique de La
Roque Almeida.
Os mêritos do Senhor Alberto Hoffmann, que me in·
duziram a escolhê-lo para o desempenho dessa &evada
função, constam do anexo ·~curriculum Vitae" ~
Brasília, 30 de março de 1983. -João Figueiredo.
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1.2.9- Requerimentos
- N's 456 a 473(83, de desarquivamento de proposições que
mencionam.
1.2.10- Apreciação de matérias
- Redações finais __dos Projetas
de Resolução n\'s 113, _115, 127,
180, 231, 241, 246, 247, 251 e
270/81, Aprovadas. nos termos_ dos
Requerimentos n"s 474 a 483/83. A
promulgação.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto_ de Resolução n"
195/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Pendências (RN) a
elevar em Cr$ 9.525.400,00 O Won~
tante de sua dívida consolidada.
Aprovado. Â Comissão de Re.
dação.
- Projeto de Resolução n"
203/81, que autoriza o GovernQ do
Estado de Pernambuco a elevar em
Cr$ 23.801.316,00 o montante de
sua dívida consolidada. Aprovado.
À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução- nQ
223/81, que autoriza o Governo do
Estado de Sergipe a contratar empréstimo externo no valor de USS
10,000,000.00 destinàOO ao Programa de Investimentos do Estado.
Aprovado. A Comissão de Redação.
-Projeto _de Resolução n9
238/81, que autoriza o Governo do
Estado de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo no
valor de US$ 2_0,000,000.00 destinada a_ programa de investimentO
daquele Estado. Aprovado. Ã Comissão de Redaç_ão.
-Projeto de Resolução n"
244/81, que autoriza o Governo do
Estado da Bahia a contratar operação de empréstimo externo no
valor de US$ 60,000,000.00, destinada a diversos programas de de~
senvolvimento daquele Estado.
Aprovado. Ã ComissãO de Re-dacão.
-Projeto de Resolução 11~'
274/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Santo Anton_io (RN)
a elevar em Cr$ 2.578.600,00 o
montante de sua_ dívida cons_olida~
da. Aprovado. À Comissão de Re-dação.
-Projeto de Resolução n~'
275/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Horizontina (RS), a
elevar em Cr$ 2.585.400,00 o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. Ã Comissão de Re.
dação. _
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-Projeto de Resolução n"
279/81, que autoriza ã Prefeitura
Municipal de Itapuranga (GO) a
eleYar em Cr$ 8.469.000,00 o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. A Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n~'
107/82, que autoriza a Prefeit1,1ra
Municipal de São Paulo a contratar empréstimo externo no valor de
USS 40,000,000.00 destinado ao
Programa de Investimentos Urbanos. Aprovado. À Comissão de Redação.
':"""Projeto de Resolução_ n9
125/82, que ·auto_riz·a a PrefeituraMunicipal ·ae- Campina Grátlde
(PB) a elevar em Cr$ 51.767.900,00
o montante de sua dlvida consolidada, Aprovado. À Comissão de
Redação.

- Requerimentos n% 254 a 263,
de 1983, de desarquivamento das
proposições que mencionam. Aprovados.
- Projeto d_e Lei da CâmaranQ
91/81, (n' 760/79; na:Casa:de ariiein), que introduZ -ãttCrações no ~
Plano_ Rodoviário Nacional, aprovado pela Lei n9 5.917, de 1_0 de s_etCriii:il-o de 1973, no que se rerere ao
traçado da BR-359. Discussão encerrada, ficando a votação adiada
por falta de quornm.
1.4- DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA
SENADOR VIRG[LIO TÁVORA, como Lider ~Resposta ao
discurso proferido na presente sessão pelo Senador Luiz Cavalcante.

SENADOR JOSE UNS- EsclarecimentoS sobre a denúncia de _
-crime de contrabando em que esta-Projeto de Resoiuçào n9
ria envolvido o Almirante Gama e
209/81, que autoriza a PrefeitUra
Silva, formulada pelo Senador FáMunicipal de Carlos Barbosa (RS)
bio Lucen<J., em recente pronunciaa elevar cm Cr$ 6.978.800,00 o -mento.
montante de sua dívida consolidaSENADOR MÁRIO MAIA da. Aprol'ado. Â Comissão de ReImportânCia do beneplácito presidação.
--dencial aos nomes indicados pelo
-Projeto de Resolução n9
Governador do Estado do Acre
219/81, que autoriza o Governo do
para exercerem o cargo de Prefeito
Estad_o de Amazonas a .elevar em
dos Municípios incluídos em área
Cr$ 151.212.000,00 o montante de
de segurança nacional.
sua dívida consolidada. Aprovado.
SENADOR PASSOS PORTO
Ã CorrliSsão -de R:edaçào.
- 359 ariiversá-rio --de criação da
-Projeto de Resolução n~'
Companhia Hidrelétrica do São
271/81, que autoriza a Prefeitur·a
Francisco - CHESF.
Municipal de ltaberaí (GO) a ele~
SENADOR JORGE KALVME
var em Cr$ 23.566.400,00 o mon- Formatura da primeira turma
tante de sua dívida consoUdada.
de pedagogia dO Município de Bra_Aprovado. Â Comissão de Re.
siléia - AC. 781' aniversário da eledação.
-Projeto Cie ResoluÇãO n" vação de Xapuri à categoria de ci272/81, Que- au-todza a Prefeitura dade.

Municipal de Ivinhema (MS) aelevar em Cri 14.962.400,00 o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. A Comissão de Redação.
- Proje~o de Resolução nl'
19/82, q~e _autoriza o Governo do
Estado do Paraná a contrata,r operação de empréstimo externo no
valor de USS _40,000,000.00 desti~
nada ao programa de tnvestimentos daquele Estado. Apro~ado. ÀComisSão- ói Redação.
-Projeto de Resolução n9
145/&2, Que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campina Grailde
(PB), a elevar em CrS
1.009.884.000,00 o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. À
Comissão- de_Redação_

SENADOR MOACYR DALLA
-Posse do Dr. Abdala João Pereira Dalla na Presidência do Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A. ESC ELSA.

SENADOR JOSE SARNEYDiscursos proferidos pelo Governador Luiz RocJ'ta, por ocasião da_
transmissão do cargo e da posse de_
S. Ex~ p~rante a Assembléia_ Legislativa do Estado do Maranhão.
1.5- DESIGNAÇÃO DA O ROEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2- MESA DIRETORA
3 - LIDERES

E V ICELIDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÀO DAS COMISSõES PERMANENTES
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Foi Presidente da Assembléia Legislativa no período de
1957-1958, tendo, face a inexistência, na época, do cargo
de Vice~Governador, respondido, em diversas oportunidades, pelo governo do Estado _do Rio Grande do Sul.
Atividades Executivas:

Secretário da Agricultura de 1959 a 1961;
Secretário da Economia de 1964 a 1965, período
quando tambêm teve oportunidade de, cumulativamente, responder pela Secretaria da Fazenda;
Sectetário do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas, de 5 de dezembro _de 1980 a 15 de
fevereiro de 1982, quando se desiricompatibilizou para
concorrer, em sub-Jegenda, ao Senado Federal.
Participação em Comissões:

Na Assembléia Legislativa do Rio Graride do Sul
foi Presidente das Comissões de Agricultura e de Finanças e Orçamento.
Na Câmara dos Deputados integrou as Comissões de Agricultura, de Economia, de Orçamento, de Minas e Energia e de Fiscãlização FiriãriCClra-Clomada de
Contas. Foi Vice-Presidente da Comissão de Economia e
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas.
A nível de Congresso Naciorial foi VícePresidente da CoinísSão Mista de Orçamento.
Principais Missões ao Exterior.

Viagem, como Secretário da Agricultura do Rio
Grande do SuL à Itália, Alemanha Ocidental, França,
Holanda e Suécia ( 1960);
-- Membro da Missão Econômica do Brasil ao Japão (1965), onde defendeu, com êxito, o restabelecimento de cotas, a favor .do Brasil, para exportação de arroz e
soja;
Membro da Delegação Brasileira à 5_8• Conferên~
cia da União lnterparlamentar, Haia, Holanda (1970)
onde justificou vitoriosamente, em plenário, a Emenda
da Delegação Brasileira sobre a Utilização Pacífica do
Fundo dos Mares e dos Oceanos, assim como de seu sobsolo;
Delegado à 22• Assembléia da UIOQT, Turquia
(1971);Viagem, como Secretário da Agricultura do Rio
Grande do Sul à Itália, Alemanha Ocidental, França,
Holanda e Suécia (1960);
Membro da Missão Econômica do Brasil ao Japão (1965), onde defendeu, com êxito, o restabelecimento de cotas, a favor do Brasil, para exportação de arroz e
soja;
Membro da Delegação Brasileira à 58• Conferência da União Interparlamentar, Haia, Holanda (1970)
onde justificOu ·vitOrioSamente, em plenário, a Emenda
da Delegação Brasileira sobre a Utilização Pacífica do
Fundo dos Mares e dos Oceanos, assim como de seu sobsolo;
---Delegado à 22• Assembléia da UIOOT, Turquia
(1971);
Vice-Presidente da AIDT- Assocíação Interparlamentar de Turismo (Berna);
Membro da Delegação Brasileira à Assembléia
Geral da ONU (1979);
Membro da Delegação Brasileira à Assembléia
Geral da OMT, Filipinas (1980).
Fatos mais marcantes de sua Atividade Legislativa:

INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE:
Alberto Hoffmann

ProfiSsões: Técnico em Contabilidade- CRC n9 3879 e
Economista - CRE n<1 :322
Data de Nascimento: 3.0 de novembro de 1920.
Natural de Ijuí-RS onde foi agricultor, bancário, comerciário e contãbilista.

Completou em 31 de janeiro de 1983, 32 anos co:risecutivos de mandatos parlamentares, somando 8legislaturas;
Deputado à Assembléia Legislativa do Rio Gran--~-do do Sul nas Ie~islaturas 1951-1955 e 1955~1959·
Deput~do Federal na legislatura 1959~196~;
Depu~ado Estadual na legislatura 1963-1967;
--- Deputado Federal nas legislaturas 1967-1971,
1971-1975, 1975-1979 e 1979-1983.

- _Na Assembléia Legislativa foi autor de projeto de
lei que resultou na então denominada "Tabela Hoffmann" que distribuiu 40% da Taxa de Transportes, bene(iciando durante onze anos, de 1956 a 1966 inclusive,
todos_ os_ municípios do Rio Grande do Sul com recursos
para seus- sistemas viários.
Relator, na Assembléia Legislativa - RS, em
1966, ~~Implantação da Reforma Tributária -no Estado,
inclusiVe a regulamentação do ICM;

Abri! de 1983

Na Câmara dos Deputados foi o relator das Contas da Presidência da República relativas ao último ano
do governo Ernesto-Geisel, tendo o relatório abrangido
todo o quinqUénio.

-

No Congresso Nacional foi autor de proposta

substitutiva que resultou na promulgação, em 2 de dezembro de 1980, da Emenda Constitucional n'1 17, que
alterou a distribuição da renda tributária nacional, melhorando substancialmente a partic"ipaçào de todos os
municípioS- brasileiros.

~D!ÃIÜO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
tange ao funcionamellto dos respectivos colegiados dirigentes, opinimos pela aprovação do present~ projeto.
Sala_das Comissões, 12 de novembro de 1981.- Hwnb~no Lucena, Presidente em exercício- Moacyr Dalla,
Relator - Almir Pinto - Gabriel Hermes ~ Franco
Montoro.
PARECER No 73, DE 198.1
Da Comissão de Constituiçilo e Justiça

~elator: Senador Lenoir Vargas
O presente Projeto, já aprovado pela outra Casa cfo
Legislativo, inclusive com parecer favorãvel da sua Co-- -Na Secretaria da Agricultura: Legalização de ter_missã_o de Constituição e Justiça, só vem à apreciação
ras Públicas no Rio Grande do Sul, com a entrega de
~est~ Ç>rgão Técnico. por fo_rça do Requerimento n9
16.000 títulos definitivos de propriedade e o lançamento
391_/8 I, do nobre líder NiiQ Coelho! aprovado pelo Plee execução, a partir de 1959, da Campanha da Produtivinário.
A proposição, alterando dispositivos da Lei referida
dade Agrícola;
na ementa em epígrafe, quer fixar em quatro anos, com
Na Secretaria da Fazenda: A regularização, com
-renovação alternada de dois em dois anos, em um terço e
a ajuda do Governo Castello Branco. do déficit de caixa
em dois terços, o mandato dos membros efetivos e sudo Tes-ouro do Estado e do pagamento dos servidores do
plentes do Conselho Federal e dos Conselhos R~_gionais
Estado que, em 1964, se encontra va com cinco meses de
de
Economia,
atraso;
A matéria foi tranqüilamente aprovada na Câmara
Na Secretaria de Economia: Implantação de nodÕs Deputados, nas Comissões Técnicas pelas quais pasvas indústrias no Estado e exportação dos excedentes de
sou e pelo seu Plenário, já tendo,- no Senado, o Parecer
.produtos agrícolas então verificados;
favorável da Comissão de Legislação Social. Para amesNa Secretaria do Interior, DeseD.volvimento Re- - - ma, em novembro do ano passado, foi solicitada inclusigional e Obras Públicas: Com a deciSiva c0-opeT3ção do
ve a tramitação em regime de urgência, em requerimento
GovC:rn6-João Figueiredo, atravês do MINTER, conclufirmado pelos nobres $emidores losé Lins e Humberto
são do Canal Adutor de Rio Grande e o iniCio- erri POrto
Lucena,
_
Alegre da execução do Projeto Rio Guaiba.
Surpreend~, pois, o surgimento do Oficio n~" 010/82,
do Conselho Regional de Economia da 9' Região, que
Posição atual:
-- manifesta sua contrariedade ao Projeto e se refere a idênPrimeiro suplente de Senador face ao resultado, no
tica oposição que já teria sido definida pelo Conselho
pleito de 15 de novembro de 1982, em que obteve, aproFecteraL.de Economía, a 22 de janeiro do corrente ano.
ximadamente quatrocentos milsufrâgios como candidaTais -informações - não chanceladas por nenhuma
-to ao Senado, em sublegenda pelo PDS.
documentação - parecem intempestivas, pois deviam
Brasília, -março de 1983. ----. Alberto Hoffmann.
ter sido acionadas no priÕ1eiro i_nstante da tram_itação do
--Projeto.
(À Comissão de FbiaitÇas.}
O mérito da matéria, entretanto, não pertence a esta
Comissão. Cabe-noS apreciar a cOnstitucionalidade e juPARECERES
ridicidade do Projeto, que nos parecem absolutamente
corretas, a exemplo do que jâ decidiu a Comissàó áe
Cotfstituição e Justiça da Câmara do~ Deputados.
PARECERES N•s 72 E 73, DE í983
----lsso posto, e sob tal ângulo, opinamos pela aprovação
Sobre o Projeto de Lei da Câinara n~" 85, de 1981,
do PLC n• 85/81.
que "altera dispositivos da Lei nl' 6.537. de 19 de juSala das Co_missões, 24 de novembro de 1982. ~Aloy
nho de 1978, dispondo sobre os Conselhos Federal e
sio C/rai'(!S, Presidente - Lenoir Vargas. Relator Regionais de Economia".
Aderbal Jurema- Leite Cha~·es- Dulce Braga- Ber-
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e tambêm impt;dir ~ sua incidência em outros tipos de financiamentos que não os habitacionais".
Diante do exposto e considerando a utilidade da
Er:nenda quanto ao mêrito, bem como inexistirem óbices
quanto ao aspecto jurídico-constitucional, nosso parecer
é _no .sentido da sua aprovação.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982. -Aloysto Chaves, Presidente - Lenoir Vargas, Relator Aderbal Jur~ma - Leite Chaves - Dulce Braga- Bernardino Viana -José Fragelli- Af/onso CamargoAlmir Pinto - José Lins.

Fatos mtiis marcantes em suas Ativldades Executivas:

PARECER N• 72, DE 198.1
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Moacyr Dalla
O presente projeto, originário da Câmara dos Deputados, objetiva, com a alteração do§ 3-1' do art. I~> da Lei nl'
6.537, de 19 de junho de 1978, fixar e-rri cillãtro imOs, com
renovação alternada, de dois em- dois ano: em um terço
e em dois terços, o mandato dos membro~ ~fetivos_e suplentes do Cõnselho Federai e dos Conselhos Regionais
de Economia.
-- Prescreve, ainda, o projeto, visando à coincidência de
mandatos. que na próxima primeira eleição a renovação
dos Conselhos seja de um terço, ficando prorrogados os
mandatos que se encerrarem antes da segunda eleição.
A proposição ê amplamente justificãda pelo seu eminente autor, Deputado João Alves, o qual destaca, entre
oUtros argumentos, o de que a medida "tem por objetivo
racionalizar as eleições para o C6n.Setho -Federal e os
Conselhos Regionais de EconOmia, assegurando mais
tranqUilidade e melhores condições de trabalho aos respectivos dirigentes" à semelhança do- que já foi adotadO
para as categorias de Contadores e Terapeutas, respectivamente pelas Leis n~>s 5.710, de 1971 e 6.316, de 1975.
VeríficãriâO-se, pois, que as medidas consubstanciadas
no Projeto realmente atendem as necessidades próprias e
adequadas à profissão âe Ec-oilomista, dotando seus órgãos fiscalizadores de instrumento mais racional no que

nardino Viana -José Fragelli- Affonso C amargoAlmir Pinto -José Uns.
PARECER N• 74, DE 198.1
Da Comissão de ConstituiçãO e Justiça, sobre a
Emenda n'>' 2, de Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara nl' 9, de 1981 (n~' 2.031-B, na Casa de origem)
que uacrescenta inciso ao artigo 649 do Código de
Processo Civil, para tornar impenhorável o imóvel hipotecado ao Si.stema-Finam:eiro de-Hªbitação'',
_Relator: Senador Lenoir Vargas
Retorna o Projeto de Lei da Câmara n~" 09, de 1981, à
nossa apreciação, para exame da Emenda n~" 2- SubStiti.lti~·a, ~pre-sentada pero ílustre Senador Bernardino Viana.
Verifica-se que, e-nq·uanto no texto original, o projeto,
via do acréscimo de um inciso X ao art. 649 da Lei n~"
5.869/73, torna impenhorável"() imóvel financiado pelo
S_iStema .Financeir_o de Habitação (... ) e_nquanto subsistir
o ~esp~ctivo dêbíto hipotecário_. salvo para garantir a
, ex_ecução deste", a Emenda vem _estabelecer, com maior
clareza, a impenhorabiliôade a "os imóveis que se destinam a casa própria e que sejam objeto de financiamento
com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, con-CedidoS à pessoa tisica mutuário fiÕal,- salVo para liquidação da dívida oriunda do referido finariciamento';.
-A diferença está, como bell?- destaca o Autor na Justificação, em que ..a medida é no sentido de restringir em
favor do mutuário final a impenhorabilidade do imóvel,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. !~'
Secretário.

S lida a seguinte
RESOLUÇÃO N• 50, DE 198.1
Prorroga por I20 (cento e vinte) dias o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pela Resolução rt9 62, de 1980, destinada a apurar as
causas -oa rotatividade de mão-de-obra no Pais, em
face do sistema do Fundo de Garantia do Tempo de
Servi~o.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. Ê prorrogado por 120 (cento e vinte)
dias, nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, o
prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito
çri~da pela_ Resolução n_l' 62, de 1980, destinada a apurar
as causas da rotati vídade de mão-de-obra no País, em
face do sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Ser~
viço.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983.- Raimundo Pa~
rente......; Jorge K.alume- A!tevir Leal- Eunice Michiles
- Claudionor Roriz- Gal~·ão Modesto- Odacir Soa~
res- Gabriel Hermes- He!v!dio Nunes- Almir Pinto
-José Lins- Virgilio Táú;ra- Carlos Alberto- Mar-tins Filho- Adàbal Jurema- Marco Maciel- João
Lúcio - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos
Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Junior- João
Calmon- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Benedito
Fer-reira - -Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O documento lido contém subscritores em número suficiente para
constituir, desde logo, Resolução do Senado, nos termos
do arL 170, a, do Regimento Interno.
Será-PilOJicado para que produza os devidos efeitos.
Sobr~ a mesa, requerimento q\.le vai ser lido pelo Sr.
J ~>-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 455, DE 1983
Senhor PreSidente:
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das
Ordens do Dia dos Ministros do Exército, General Walter Pí-res--ae Ca:r"\1alho-eAlbUCjUCicjUe; -d-a Madiiha;-Alinl~
rante Maximiano Eduardo da Silva Fonseca; e da Aeronáutica, Brigadeiro Délío Jardim de Mattos, baixadas no
dia 31 de marco, em comemoração ao 19~" aniversário da
Revolução de Março de 1964.
Sala das Sessões,_4 de abril de 1983.- Lourival Baptista- Moacyr Dal!a -Jorge Kalume.
O SR.. PRESlDENTE (Moacyr Dalla) - O requerimento lido será publicado e submetido ao exame da Comissão Diretora, nos termos regimentais.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Senhor_ Presidente, Srs. Senadores:
"A inflação é o quinto cavaleiro do apocalipse,
que rouba a esperança dos pobres, agravando a
fome e o dese~prego, e faz tremer os ricos, solapando a sua propriedade e o seu patrimônio."
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Estas palavras não são minhas e nem de nenhum dos
colegas desta Casa. Elas foram ditas pelo MiriistrO- da
Fazenda, Ernane Galvêas, em 2 de agosto de 1981.
VejamOs, então, os- SucesSos práticos do Minis-tro Ernane Galvêas na luta para evitar o agravamento da fome
e do desemprego, como ele diz, e para evitar cjue a propriedade dos brasileiros continue a ser Solapada pela inflação.
A 16 de janeiro de 1980, falando à imprensa, disse o
MinistrO Ernâne Galvêas:

"I:. possível reduzir substancialmente os níveis da
inflaçãQ no BrasiL Estamos convencidos de que o
Pais não pode suportar novamente, no ano de 198.0,
os níveis de inflação experimentados em 1979."

Ora, a inflação em 79 atingiu a 77,2% e o Ministro
achava que no ano de 1980 o Pais não suportaria esta in~
fiação. Pois bem, em 1980 a inflação foi para 110,2%.
Depois, segundo recorte que tenho aqui de t 9 de fevereiro de 1980, o Ministro Galvêas sentenciou:
"O Governo realmente acredita numa inflação
em 1980 substancialmente inferior à de 1979."
Nã_o há comentário. _O comentário foi feito anteriormente, quando eu lembrei que a inflação Toi-ã 110% em
1980, contra 77% no ano anterior.
Depois, a 3 de junho de 1980, disse o Ministro Emane
Galvêas:
"O Brasil não pode aceitar conviver com a taxa
de inflação de 90%."
Na verdade, como vimos, foi mais de 90% naquele
ano, foi l to,2%.
Depois, segundo recorte do jornal do dia 2_4 de outubro de 1980, nova declaração do Ministro Ernane
Galvêas:
"Devemos estar preparados para viver dias difíceis e de pesados sacrifícios nos próximos doís anos,
mas podemos também dizer que nossas dificuldades
não devem du_rar mais de dois anos."
Então, em 1980, o Ministro Ernane Galvêas admitia
que nós terfamos dois anos difíceis, 81 e 82, mas que, ao
término deste ano, as nossas dificuldades cessariam. Justamente ao contrário, agora, em 83, é que as dificuldades
se avolumaram, e todos estamos desejando que este ano
seja, no m~ximo, Igual ao ano passado em termos de difi_culdades.
Depois, a 14 de novembro de 1980, nova afirmação
que foi rnuito gozada pela imprensa de todo o País. Disse
o Ministro Galvêas:
..A inflação exauriu as suas possibilidades e a
tendência, agora, é de queda e não de aumentQ,"

Para que ele foi dizer íss_o? A inflação foi pai'a cima:
110%!
Por último, ao alvorecer do ano de 1982, precisa"niente
no dia 2 de jan__eir_o, disse o Ministro Ernane Galvêas:
"Um ano muito melhor para a economia brasileira, com a indústria crescendo 6% e a inflação
caindo de 95,2% para cerca de 70%."

O Ministro fez verdadeira profecia: anteviu ã indústria
crescendo a 6% e que a inflação, de 95% no ano anterior,
baixaria para 70%. O Ministro errou numa coisa e errOU
noutra. Primeiro, o cresCimento da indústria não foi -de
6%:0 cresçimentO;-ifaqllele ano de 1982, foi neg3.tivo:5,4%. Então, o erro do Ministro foi apenas de 11,4%. E
quanto à taxa de inflação, que S. Ex• esperava ser menor
que 95%, alçou-se ela a 99,7%, e isto porque a inflação
foi medida dois dias antes de expirar o ano, se não ela tinha mesmo emplacado os três dígitoS.
Depois, esta brejeira declaração, a 17 de novembro de
!982:
"Qualquer dia vamos acabar indo ao FMI só
para satisfazer a imprensa. Isso é uma obsessão atávica."
O Sr. Ministro gozando a imprensa. A imprensa hoje é
que está gozando S. Ex•
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As previsões do Ministro Delfim Netto também não
Ex• ao assumir o Ministério do
Planejamento, em agosto de 1979, teve estas palavras:

como aSsegurou S. Ex•. Baixará lá para o ano 2.000,
quem sabe!
Mas o grande responsável pela inflação não é o Ministro Emane Galvêas, nem o Ministro Delfim Netto. O
grande responsável mesmo é o Presidente da República,
General João Figueiredo. Sua Excelência é quem está
comprometido com a inflação, pela sua qualidade de
Chefe do Governo e pelas suas reiteradas declarações.
Vejamos o que disse o Presidente Figueiredo no seu
discurso de posse do dia 15 de inarço- de 1979:

têm sido mais felizes. S.

"Nós vamos crescer aceleradamente ao mesmo
tempo em que conseguiremos um equilíbrio no nosso balanço de pagamentos e taxas de inflação decrescentes."
O que five"moS foi desequilíbrio do nosso balanço de
pagamentos e taxas de inflação sempre crescentes, infelizmente.
Depois, em 22 de agosto de 1979,- este extravasante
otimismo do Ministro Delfim Netto:
"Agora, temos uma tarefa de ~urto prazo que é
reduzir a taxa de inflaÇão e pôr este Pafs para andar,
rapidamer:ttt:." · - - - --Como jã reiteradamente lembramos, a taxa de inflação não foi reduzida, mas aumentada: de 77,2% passou ã 110,2%.
Nova declaração do Ministro Delfim Netto, em 24 de
setembro de 1979:
"Se tudo funcionar bem, teremos no ano que
vem oportunidade de brigar com a inflação de cerca
de 40%."
Nessa briga, o Ministro levou uma sova tremenda,
porque ao invés de 77%, em 1979, a inflação foi para
110% _no ano Seguiitte.
Outro bom augúrio, a IS de janeiro de 1980:
"Não é Concebivel que a inflação não caia, não
adianta chorar. Pode demorar ainda dois ou três
meseS, rrias é o- que vai icontecer."
As taXãs -inflacionárias já foram tantas vezes repetidas
qu_e não é mais pieciso lembrá-las. A inflação caiu para
cima.
E para 1983?
Tenho em mãos uma publicação oficial da SEPLAN.
~uma entrevista do Ministro Delfun Netto aos jornalistas Joelmir.Betting, Alberto Tamer, Salomão e:sper e José Paulo de Andrade, no programa "Gente", da Rede
Bandeirante, da rádio de São Paulo, no dia 31 de dezembro de 1982. O jornalista José Paulo de Andrade fez
esta pergunta: "Minisfro, nós já temos o índice de inflação do ano: 99,7%; mas com dois índices alcançando
os três dígitos - que foi o índice de preços ao consumidor, 101%, e o índice do cuSto -da produçãõ, que foi de
108%." Mas, repetindo a pergunta do jornalista:
"Ministro, nós jã temos o indicie de inflação do
ano: 99,7%; mas com os dois índices alcançando os
três dígitos, o preço ao consumidor e o custo de produção. Como o Sr. vê O término do ano com este
índice?"
Resposta do Ministro:
"A inflação foi ligeiramente _superior à do ano
passado, se você considera.r, ela é praticamente a do
ano paSsado. E ela vai baL~~:ar. Vai baixar agora."
Isso, o MiriistrC? Delfim Netto decl~rou no último dia
do ano passado. Pois bem, a inflação de dezembro de
1982 foi de 6,1%, e a do mês de janeiro último- aquele
mês em que o Ministro disse qué a i11flãçã0 itia baixar foi de 9%.
Ainda não sabemos qual a inflação do mês de março.
A grande expectativa é se ela vai alcançar os dois dfgitos,
isto é, os fO%, ou se vai fiCar abaixo c;iisso. Mas, com certez a ficará acirria de 9%.
Ainda ontem, o Jotntll do Brasil informava que a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro estima a inflação de
março em 9,5%, e com isto teremos, no primeiro trimestre deste ano, uma inflação de 27,1%, contra 16,7% no 111-nma_ttimes.tre_do ano anterior. Então vemos que, mais
uma vez, o Minístro Delfim Netto errou, e errou redondamente. A inflação pode baixar, mas não baixou agora,

"Reafirmo: o combate à inflação é: condição preliminar do desenvolvimento. E será mantido com a
intensidade proporcional aos maleficios da elevação
contínua dos preços."
E depOis, naquela noite de 7 de dezembro de 79, PC?'"
rante- a televisão, falando aos brasileiros, disse o Senhor
Presidente Figuefredo:
"Desde o primeiro morilento que assUmi a f"CS..
ponsabilidade do GOverriO si::nti claramente que não
poderia realizar os anseios da sociedade brasileira,
de prosperidade econôrriica e bem-estar social, sem
atacar, como medida prioritária, o grave problema
da inflação. A íil.flação inCoritrolada é um inimigo
i:D.sidioso_que solapa as bases da tranqUilidade social
e_da estabilidade política."
Infelizmente, esta batalha - a batalha da inflação o Presidente Figueiredo a está perdendo. Admitindo que
a taxa de março fique apenas em 9%, a inflação acumulada neStes quàtrÕ anos do GoVerno Figueiredo, isto é, de
31 de março de 1979 a 31 de março de 83, a inflação nestes 4 anos irã a 1.517%. E admitindo uma inflação de
100% neste penúltimo ano de Governo, e de 80% no derradeiro ano, ao término do mandato, o Governo Figueiredo terá emplacado uma inflação de 5.820%, recorde
que dificilmente será superado. Antes, a maior taxa global registrada foi_ no quinqüênio do Presidente Geisel.:
409%. Nos 5 anos do Governo Juscelino- que não sofreu o choque do petróleo, mas sofreu o choque da construção de Brasflia, a inflação ficou em 202%.

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com muito praier.
O Sr. Humberto Lucena- Congratulo-me com V. Ex.•
pelo seu substancioso pronunciamento, sobre matéria
econômica. Vê-se que V. Ex•, sobretudo em sendo um
homem vinculado ao partido oficial, o PDS, nem por
isso perde a sua independência neste Plenário. V. Ex•
tem aqui ocupado sucessivamente a tribuna para fazer
críticas as ma"is construtivas ao Governo. E é altamente
ilustrativo o que V. Ex• nos traz hoje, mostrando inclusive as contradições dos Ministros da área econômica. E
V. Ex• vai além: como estamOs num sistema presidencialista de Çj_2_verno, V. Ex' atribui, com muita razão, a total responsabilidade peJo fracasso da poHtica econômica,
no que'""tange sobretudo ao combate à inflação, ao Senhor Presidente_da República, General João Baptista de
Oliveirã. Figueiredo. Sua Excelência tem toda a liberdade
para escolher os seus Ministros e para mantê-los. Se ele
insiste em fazer com que os Ministros da área econômica
permaneçam nos seus postos, apesar de tudo isso que V.
Ex~ refe'i"e de modo eloqílente no seu pronunciamento, é
porque, na verdade, conívente com os seus Ministros e,
por conseguinte,_ é a ele que devemos acusar perante a
opinião pública,como o grande responsável pela situação .de dificutda<te por que passa o povo brasileiro.
Sabe V. Ex~ que os altissimos índices inflacionárioS tem,
sobretudo, feito recaíi' O ânus da política de combate à
inflação nas classes menos favorecidas do nosso povo,
nas classes trabalhadoras que, agora mesmo, estão ar lutando para conseguir manter a atuallei de política salarial, que foi alterada sob o argumento de que ela, se mantida, contribuiria para agravar a inflação, -quando os juros bancários- e _é bom que se repise isto- continuam
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em alta e o Governo, até hoje, apesar de todas as pro-

E, a seguir, o Sr. Tasso Jereissati, Presidente do Cen-

messas, e de todas as decisões tomadas a nível de Conselho Monetãrio. não conseguiu baixá-los. Esta é que é a

tra Industríal do Ceará, diz, conforme notícias--dos jor-

verdade, nobre Senador.

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado a V.
Ex', nobre Senador. Fico mesmo muito honrado com o
aparte de V. Ex'. Discurso sem aparte é como casamento
de viúva - fica faltando aquele toque do imprevisível,

do misterioso.
Mas, meu discurso, hoje, é algo alentado, e estou com
medo de invadir o tempo do colega que vai me suceder, o
nobre Senador Lourival Baptista. Por isto, me dirijo, em
especial, ao nobre Senador Virgílio Távora, que já vejo
de microfone em punho, para rogar-lhe que não me
aparteie. S. Ex~, na qualidade de Vice-Ude:r, terá oportunidade para me refutar, o que farâ como o costumeiro
brilho.
Continuando1 Sr. Presidente, Srs~ Senadores:

Só os fatos louvam, dizia- La Bruiere. Fol certamente o
divórciO entre as -palavras-e os fatos que levou o Ministro
Camilo Penna a surpreendei' empresários na Confede-ração Nacíonal do Comércio, no Río, a 12 de janeiro de
1981, ao admitir que "a pof(fica econômica oficial perdera a confiabilídade". Esta foi a palavra effijnegada pelo
Ministro Camilo Penna: confiabilidade.
Tal declaração, estampada em jornais do dia seguinte,
comentada por editorialistas e repetidas aqui neste Plenário várias veZes, nunca foi desmentida. De lá para cá
nada aconteceu que ajudasse a restaurar a confiabilidade
perdida. Ao contrário, a situação fin3.nceira agravou-se
enormemente, levando-nos à recorrência ao FMJ, e à renegociação da divida externa, fatalidade esta antes tão
veeementemente refutada.
O Ministro Camilo Penna-; que negou confiabilidade à
política económica oficial, Continua firme- õ.ci seu posto
ministerial, que é de inteira justiça, pois não disse uma
inverdade. Mas, firmes em seus postos continuam- também os responsâveis pela perda da confiabilidade, malgrado o repúdio que lhes vota quase a nação inteira.
E aqui vou ler algumas minífestações de desaprovação
aos condutores da política económica brasileira.
N ot1cia de Porto Alegre, em março último:
Os presidentes das federações -das associações co~:
merciais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e
do Paraná defenderam ontem, em Porto Alegre, a
demissão dos ministros da área ec-onômica, como única forma de o governo tentar readquirir credibilidade perante a Nação e de se buscar alternativas
concretas para a superação da crise, antes que desequilíbrios sociais levem a conseqüências imprevisíveis.
O gaúcho César Rogério Valente - ... afirmou
que "o descrédito do governo perante a Naçõa é
fato inquestionável, e é um processo· de difícil reversão com a manutenção dos atuais ministros da áre3.
econômica."
Agora, uma declaração do Presidente da Federação
das Indústrias de Pernambuco, Gustavo Perez Queiroz,
constante de jornal do dia 24 de março:
"A continuar a ciranda financeira e o verdadeiro
bacanal de herodes que estão fazendo neste País
com gente séria que prodUZ e com o consumidor que
paga a conta, em pouco tempo não restará muita
coisa da cambaleante indústria, dO comércio e da
agricultura nacionais, carcomidos pelo cân~r _dos
juros altos e sufocados pelos decretos-leis que t-axam
cada vez mais a iniciativa ·príVada- nacional.
Em seguida enfatizou a necessidade "de um basta
urgente ao quadro que ora se apresenta no nosso
País, sob pena de, em pouco tempo, não controlar
mais essa massa que pode explodir em violência
política."
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de constatar que a situação tem que ser mudada
agora, trocar os condutores da politica para retomar a confiança."
E adianta:

nais de 25 "de março:
"De todos os cantos surgem reações de descrença
na atuação do poder público; mergulhamos numa
crise de confiança."
E chegamos à nossa bem-amada fauna política, e polí.tic.os do meu Partido, o PDS.
Palavras recentes do Deputado Herbert Levy, à Folha
de S. Paulo:
"O presidente Figueiredo é um homem honesto,
íntegro, mas não político. Ele não tem condições de
julgar os seus ministros, e no pronunciamento da última segunda-feira, quando assegurou a manutenção de sua equipe ministerial, principalmente o
ministro do Planejamento, Delfim Netto, começou
a perder credibilidade junto à opinião pública. Receio q·ue a -aUtoridade do presidente Figueiredo comece a erodir~se."
E, agora, a prudéncia e a percuciência mirieiras, na voz
do ex#Senador Magalhães Pinto, segUndO O Estado de S.
Paulodo dia 1l:
" ... o ex:governador Magalhães Pinto defende a
necessidade de um movimento que não chama de
união, mas de sustentação nacional.
... A primeira s_ugestão de Magalhães Pinto é pela
mudança do comando da política económicofinanceir-a: Não discute os méiitos dos atUaiS ministros, mas entende que eles perderam a credibilidade~"-

"A continuar teimosamente na política atu3.l, a
conclusão neste caso, historicamente, é sempre uma:
violência social e insegurança para as empresas privadas." O Senhor Presidente João figueiredo, em
Mensagem enviada ao Congresso ultimamente, teve
estas palavras:
"As perspectivas da política econômica, nos próximos anos, irão acarretar sacrificio
para toda a sociedade, visto que é imperioso ajustar
o dispêndio global da economia a um volume mais
reduzido de reCursos."

E diz o Presidente a seguir:
"O engajamento do povo brasileiro e de todos os
escalões do Governo, nesta política de austeridade,
será indispensável para que o programa de estabilização chegue a bom termo.''
~ome:r'ltando as declarações do Senhor Presidente da
República, diz o editorialista do O Estado de S. Paulo,
no dia ll de março:

~

-

E, como não poderia faltar, a voz do povo.
- Telegrama- paSSB.do ao Presidente da. República pelo
Sindicato d9s Bancários de Santos, nO ano passado.
"Pedimos a imediata substituição do Ministro do
-Planejamento, Delfim Netto, que tem se m_o_~trado
- incapaz de corrigir a economia do País."
E agora vem a voz do povão, os anônimos da rua; en~
trevistados pela revista Exame.
Em janeiro çle 1980, à pergunta: Como julga a atuação
do Ministro Delfim Netto? Resposta: 5% dos entrevistados responderam que era ruim. Apenas 5%.
Seis meses depois, em julho de 19..80, a mesma pergunta. Aí os 5% se transformaram em 28%.
Seis meses depois, em janeiro de 1981. Já eram 41% os
que áchavam ruim a atuação do Ministro Delfim Netto.
--seis meses depois, em julho de 1981, os 41% se trans~
formaram em 70%.
E agora, depois que o Brasil foi para o FMI, depois
que foi forçado a pedir a renegociação da sua dívida,
qual seria o resultado de uma enquete agora? Não sei se
a revista Exame fez essa enquete, mas posso assegurar,
sem medo de exagerar, não seria menos de 90% os que
renegariam o Ministro Delfim Netto.
E a voz da imprensa, representada por jornal dos mais
sóbrios, mais imparciais, mais equilibrados, o Jornal de
Brasflia. prata da casa.
Em editorial do dia 19 de novembro, disse o Jornal de

Brasl1ia:
.. Melhor serviço prestaria o Sr. Delfim Netto ao
Governo e ao País se tivesse a humildade de convocar o povo ã ·um ano de aperto e de dificuldades em
1983, ao invés de repetir agora o mesmo que disse
no ano passado: "o próximo ano sérá methof": A
primeira questão que se coloca ante o otimismo suntuoso do Ministro é a da credibilidade que, necessa~
riamente, deve proteger a palavra -dos altos funcionários, porque elas exprimem, notadamente neste
caso, a próPria palavra de Governõ."
. Tam.bém forçoso é inserir a opinião da imPrensa especializada em economia. Tenho aqui a Súmula Econômica
de _março, que faz uma extensa análise sobre a Economia
do Pais, e conclui:
"O contexto da crise só comporta duas alternativas: a primeira alternativa seria a solução inteligente

"Ninguém acredita que a sociedade se submeta
ao- sacrifício se não houver da parte do Governo a
disposiçt10 -d-e não ficar apenas num gesto, mas de
adotar medidas no sentido de deixar entrever que
estã em sintonia com as preoctrpações nacionais. O
grande dissídio é entre a sociedade e os responsáveis
pela condu~ão da politica financeira."

_A pal!:ivra _final deste pronunciamento ê _do exMinistro Afonso_Arinos que, pela sua e;r:udição, pela sua
modÚação e pelo seu excepcional relevo na cena polrtica
brasileira, tem infinitamente mais autoridad~ do que eu
para comentar o apelo que o Presidente Figueiredo dirigiu à Nação.
Oiz- ele em entrevista à revista Veja, a 9 de março:"0 Governo não tem crédito no exterior nem
crédito de confiança internamente. Ele precisa criar
um FMI para fazer crédito com a opinião póblica.
O Presidente está pedindo que o povo apóie o
que ele faz, mas é preciso que ele tamQém apóie o
que o povo quer.''
E o que o povo quer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
a demissão dos ministros da área económica. Muito
obrigado. (Muito bem! PCiimas).
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:_
-A exemplo do que tenho feito, todos os anos, por ocasião das comemorações do advento da Revolução de 31
de março de 1964, venho hoje, mais uma vez, enaltecer a
incoercível vocação democrática das nossas Forças Armadas.
As comemorações realizadas em todas as unidades da
FederaÇão, -erlalteCendo o 19<:> aniversário da Revolução
- de 31 de março de 1964, tiveram como característica peculiar, peli dedSào dos comandanteS das nossas valorosas Forças Armadas, um caráter estritamente militar,
realizadas nos qi.Ja"rtéis e primordialmente voltadas para
as tropas.
Alguns observadores despojados de sensibilídade polie apressados analistas, tentaram minimizar, por esse
motivo, atravês de comentários divulgados pela imprensa, o alto significado, as dimensões, e os benéficios resultados do patriótico movimento deflagrado naquela data
- já incorporado às páginas da nossa Histó~ia pelas
profundas transformações que ocasionou em todos os
planos, se~ores e áreas da vida política, económica e social da Nação.
Na verdade, as Forcas Armadas evidenciaram, mais
uma vez, com o mesmo entusiasmo, o alto civismo e a
tica
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absoluta coesão_ que há dezenove anos, com a irrestrita
solidariedade do povo brasileiro, levaram-nas a uma decisiva tomada de posição em defesa da Pátria, contra a
perigosa infiltração de ideologias exóticas que provoCavam a indisciplina nos quartêis, tumultuavam a Administração Pública, e ameaçavam a integridade nacional.
A oportuna e corajosa íntervenção do Exército, da
Marinha e da Aeronáutica, se efetuou, precisamente,
quando o Brasil inteiro começava a sofrer os impactos
da desordem nas ruas, da agitação nos quartéis e sindica-

tos, prenunciando com o caos social as sinistras perspetivas de uma guerra civH fratricida.
As novas gerações que atualmente se preparam, nas
escolas e universidades para conduzir a Nação aos seus
altos destinos nos roteiros da ordem da paz, da justiça e
do desenvolvimente autosustentado; os trabalhadores,
que, tanto nas empresas e fábricas das aglomerações urbanas, como nas zonas rurais, contribuem, pelo seu fecundo trabalho, para incrementar a produção industrial
e agropecuária, forjando a prosperidade e o bem-estar; __
-em síntese, todas as famílias brasileiras reconhec~ e
aplaudem, à medida que os anos vão passando, os esforços, sacrificios e, sobretudo, os imensos beneficias da
nobre e decisiva contribuição das Faças Armadas, consubstancias nos preceitos que definem a sua insubstituível missão constitucional de defesa da integridade territorial, manutenção da ordem, da legãtidade e das instituições, bem como da garantia dos direitos- e pn!frogativas dos cidadãos.
As comemorações de 31 de março passado, foram,
possivelmente, ainda mais expressivas do que as dos
anos anteriores, como se depreende da análise criteriosa
das Ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em virtU-de da solene e categórica
reafirmação, conttda nos referidos documentos, quando
esses ilustres Chefes Militares asseguram à Nação que jamais esquecerão o seu compromisso com a Democracia e
empregarão todas as Forças, sempre que for necessário,
para defender os __direitos humanos.
Constam, igualmente, das Ordens do Dia relativas aos
históricos episódios de 3 I de março de 1964, além da defesa dos ideais democráticos, as manifestações de apoio
ao diálogo construtivo das forças políticas, como saída
para as crises eVentuais da_ conjuntura económicofinanceira.
São documentos que demonstram o engaJamento,
consciente e total, das Forças Armadas no projeto político do Presidente João Baptista Figueiredo de consolidar,
na plenitude das suas virtualidades, a implantação do
Estado de Direito democrático.
Os Ministros militares fortalecem, de maneira definitiva, o firme posicionamento, a tenacidade e a integral dedicação do Presidente João .Baptista Figueiredo à consecução desse objetivo fundamental do seu G_overno que,
por sua vez, constitui uma das aspTrações Oásic_as da nacionalidade.
São estas as razões que me levam à tribuna para exaltar a incoercível vocação democrática das Forças Arma~
das.
Já requeri, hoje, inserção nos Anais do Senado Federal das mensagens comemorativas filmadas pelos Ministros de Estado _do Exército, General Walter Pires, da
Marinha, Almirante Maximiniano da Fonseca, e da Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, nos termos das respectivas Ordens do Dia, alusivas a um dos
maiores episódios da nossa História:
-Sr. Presidente, engajado, desde o primeirO instante, no
sistema das forças políticas qti.e possibilitaram, e sustentam, as diretrizes nortea.doras da Revolução de março de
1964, entendo como um dever cívico impostergável, a
coerência das atitudes polítícas.
Daí a minha permanente fidelidade ao ide_ário da Revolução de 1964, que relembro com a mesma convicção e
confiança nos sucessivOs- pronunciamentos que tenho
formulado, desta tribuna, no decorrer da minha atuaÇào
parlamentar, desde 1971, assim como o fiz quando Deputado Federal desde 1965 e durante os anos em que estive no Governo de Sergipe, a data sempre foi lembrada.

Não poderia, por conseguinte, deixar de fazê-lo, agora, quando se comemora o 19~> aniversário do magno
acontecimento que transformou a fisionomia do Pafs, e
deu início à sua irreversível escalada nos rumos da modernização político-administrativa, do desenvolvimento
progressivo, visando solucionar os desafios conjunturais
e, sobretudo, da integração da nossa Pátria na plenitude
de uma autêntica democracia, capaz de proporcionar a
todos os 125 milhões de brasileirOs, melhores condições
- de vida, paz, trabalho e justiça social. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Viana.
O SR. LUIZ VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo fazer apenas uma breve comunicação, pois ainda hoje não falerei sobre as sucessões presidenciais no
Brasil, tema quejâ foi anunciado n_a imprensa~~ que se~â
objeto de um discurso meu, uma vez que, depois da manifestação do Ministro César Cais, que não somente tratou da sucessão presidencial como tratou até do condidato à sucessão presidencial, que seria o Presidente Figueiredo, nãO há nenhum motivo para que sintamos
qualquer inibição ou limitação para tratar deste assunto
nas Câmaras do Parlamento.
Hoje desejo apenas fazer uma pequena observação,
que decorre de um artigo do eminente jornalista Carlos
Castello Branco, que, a propósito justamente da reeleição e eleição direta, referindo-se à prorrogação do
Presidente Castello Branco, declarou:
E foi o Senador Paulo Sarasate que, aprarentemerlte contra a vontade do Presidente Castello
Branco, negociou nos bastidores do Congresso a
prorrogação do mandato do primeiro Presidente
militar, apesar de haver uma carta de Castello a
Krieger rejeitando a proposta. O Ceará é reeletivo e
prorrogacionista.
Ora, Sr. Presidente, como se colocou aí esta palavra
"'apãrentemente", eritendi que era do meu dever trazer a
esta Casa um testemunho quanto à posição firme, à posição sem qualquer vacilação que teve desde o primeiro
momentO eril que essa idéia foi aventada, realmente, pelo
Senador, àquele tempo, Paulo Sarasate, pelo Deputado
Bilac Pinto, pelo Deputado Costa Cavalcan_ti e, creio,
pelo Ministro Cordeiro de Faria, com o apoio do Senador Daniel Krieger,- Líder do Governo, se manifestou
o Presidente Castello Branco com o maior vigor, tendo
até escrito uma carta ao seu Líder, para dizer que.ele naquele episódio podia falar como senador, como cidadão,
mas não podia falar como Líder do Governo.
Ora, o que hoje ocorre é um Ministro de E$tado que
tr.ata.du problema da sucessão, aventando a reeleição ou
o sistema da releição do Presidnete. Naturalmente é um
direito de qualquer um, é um direito nosso, é um direito
dos Ministros, mas também um direito -e até um dever
que tinha o Líder do Governo nesta Casa, como já o fez
no Pará, e já li uma declaração de S. Ex• nos jornais, dizendo que o Presidente da República não partilha, não
compartilha nem aprova essa sugestão. A deClaração, eu
a Ii - não sei se é exa:ta, porque nem tudo qti.e lemos na
imprensa traduz aquilo que fOi dito. Li na imprensa que
S. Ex~- aliás, em boa hora- teria declarado que o Presidente João Figueiredo não partilhava da opinião do
seu Ministro.
O Sr. AIO)'Sio Chm•es- Permite-me V. Ex• um aparte?

SR. LUIZ VIANA- Com muito prazer.
O Sr. Aloysio Chaves- Aliás, o que declarei também
foi dito ao_ País pelo Porta-Voz da Presidência da_ República, pelo Sr. Carlos Átila. Declarei que o Presidente
da República não tinha nenhum interesse nessa proposiçãQ. Não envolvia. portanto, sua atuação direta nem
indireta. a este respeito. Não faço, realmente, segredo.
Não estou praticando nenhuma inconfidêricia~ ·gu-arido é
público, inclusive em entrevistas à imprensa - ·que o
eminente Presidente da República jâ de_clarou que o que

deseja ê completar o mandato que o povo brasileiro lhe
conferiu, e que ele está honrando integralmente.
. O SR. LUIZ VIANA- Agradecido a V. Ex', cujas
opiniões subscrevo integralmente, inclusive naquilo que
se refere à maneira realmente íntegra, brilhante, pela
qual a desempenha o eminente Presidente da República.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. LUIZ VJANA - Com muito prazer.
O Sr. Humberto Lucena - com a autoridadç que todos lhe re_conhecemos, V. Ex' vem à tribuna num momento muito oportuno para abordar o assunto que está
aí posto na imprensa - a prorrogação do mandato do
Senhor Presidente da República. Na época do Governo
do ex-Presidente Castello Branco eu era Deputado Federal e fazia oposição a Sua Excelência.
Reconheço que, na verdade, o Ex-Presidente Castello
Branco não admitiu pessoalmente, em nenhum momento, a prorrogação do seu mandato, que foi feita pela
ARENA, por um voto de desempate, de um parlametar
do meu Estado, o ex-Deputado Luiz Bronzeado. Agora
o nobre Senador Aloysio Chaves vem em abono _das palavras do Porta-Voz da Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto, e afirma categoricamente
que também o Presidente Figueiredo é contrário à prorrogação do seu mandato. Lembro a V. Ex' que o Ministro César Cais vem com uma tese nova. Admirei-me,
porque S. Ex~ não é Ministro de Pasta política, este assunto devia estar a cargo do Ministro lbrahim AbiAckel. No entanto, o fato é que S. Ex• chamou a si a defesa de uma tese que não é a da prorrogação, e siin da
reeleição.
O SR. LUlZ VIANA- Logo secundado pelo Ministro Andreazza que a acha espetacular.
O Sr. Humberto Lucena - Resta saber se essa reeleição s_eria pelo sistema dire;to ou indireto, porque se for
pelo sistema direto é assunto ..

O SR. LUIZ VIANA- Confesso a V. Ex• que não fiz
adoçào por nenhum nome.

o·sr: -Humberto Lucena- Eu, pessoalmente, na atual
conjuntura brasileira, já que não temos a plenitude democrática, acho que ainda não é hora de se pensar, de se
admitir a reeleição para Presidente da República mesmo
pelo sistema díreto. Mas, se a proposta do Ministro César Cais for pela reeleição, atrâves do voto popular, é assunto a se discutir.
O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Luiz Viana,
gostaria de, complementando meu aparte, dizer a V. Ex•
que esta matéria tem um tratamento constitucional específico. Qualquer que seja a solução ela envolve uma reforma constitucional e só poderá ser feita por dois terços
de votos, com a anuência expressa do PMOB. ·
-0 SR. LUIZ VIANA- Perfeitamente. V.. Ex• tem
toda a razão.
Mas, como comecei a falar do Presidente Castello
Branco, quero acrescentar que o episódio da prorrogação foi, realmente, inelutável, uma vez que se havia cometido, a meu ver, um erro em se eleger o Presidente
Castello Branco apenas para concluir aq~ele mandato,
que nem era do Sr. João Goulart, mas do Presidente Jânio Quadros, que depois de passado para o Presidente
João Goulart, terminou com dois escassos anos pelo Presidente Castello Branco. Julgou-se necessário a prorrogaçiío do mandato por um ano.
Eu gostaria de chamar a atenção para a firmeza do
Presidente Castello Branco, por ocasião da assinatura do
Ato n~> 2. S. Ex' fez questão de consignar naquele ato a
proibição expressa, categórica do S.enhor Presidente da
República, que era el_e, apesar dos apelos que lhe foram
feitos, apelos veementes, de auxiliares diretos, de Ministros. de Senadores, de Deputados, para que S. Ex• não
incluísse no Ato n~' 2 aquela proibição. E diziam que não
era para que S. Ex' fosse reeleito, mas, sim, para que não
se enfraquecesse a figura ou a personalidade do Presidente da República, com aquela restrição expressa no
Ato n'? 2. Ma-S o Presidente Castello Branco foi categóri~
co, inflexível. Não admitiu que tivesse curso no Ato n9 2

Abril de 1983

DIÂ!UO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

a menor sombra de dúvida de que não deseja v~ e não ficaria no Poder além da data fixada, que era março de
1967. Contudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não devemos admirar-nos dessas teses, porque sempre exisfirain.

Não sei a causa, mas elas aparecem sempre nos governos
militares. Foi assim desde Floriano. Todos nós, que conhecemos um pouco da História do Biasil, sabemõs- das _
díficu!dades que o Presidente Floriano Peixoto teve para
passar o governo ao Presidente Prudente_ de Morais.
Quero, aliás, antes de chegar unl pouco adiante, prestar uma homenagem especial, que acho merecida, ao
Presidente Outra. Ha vendo S. Ex• sido eleito para um
mandato de 6 anos, concordou, pessoalmente, P:ara que
a Constituição de 1946 reduZisse o seu mandato para 5
anos, que era juridicamente discutível, mas, politicamente não se poderia fazer essa redução sem sua concordância.
_
Depois tivemos o GovCrno Castello Branco. No cu~to
Governo do Sr. Costa e Silva -itão Taltou quem levantasse
a tese da reeleição. Com o Pre"sidente Médici, que é de
ontem, todo mundo sabe isso foi cantado ern prosa e verso. O Presidente Médici devia ser reeleito, precisava ser
reeleito, era a vontade do País, pela sua popularidade e
pelos serviços que o País realmente lhe devia. Foi S. ~x•
que se opôs a essa tese, Aliás, um jornalista lembrava
que havia nisso uma manobra contra o General GeisC:~.
Por isso que o General Gofbery e o Sr. Heitor Ferreira
logo se apressaram em fazer constar que eram a favor da
reeleição ou da prorrogação- do mandato do Presidente
Médici.
Bem, mas isso é outra coisa. Agora jã hã nova~ente
novos pregoeiros da necessidade, da conveniência d:i reeleição, da prorrogação do ma"ndato enfim, do continuísmo presidencial.
Mas isso é um mal antigo, acho eu, Sr. Presidente.
Num sermão que pronunciou no Maranhão, em 1654, se
não me engano, o Padre Vieira-;-iO fazer aquela distinção
ou aquela catalogação dos peixes, noto~ que havia os
peixes pegadores, que eram aqueles que se grudavam,
que se pegavam nos peixes maiores, e dali não saíam .. Era
ali que eles viviam e dali não admitiam sC:r retirados. E
levavam uma vatagem: presos ao lombo do peixe, o
grande peixe não podia pegá-los, porque peixe não pode
virar a cabeça. De forma que esses pegadores vêm desde
a Colônia - foram identificados pelo Padre Vieira- e
vão continuar pelos anos afora no Brasil.
Não tenhamos, portanto, nenhum susto, nenhum receio. nenhuma impressão. Acredito que essa tese ê natimorta, porque não é a tese do Senhor Presidente da República. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como
Udcr.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS- SEtyADORES:
Eunice Michiles - ...João Castelo -Alberto Silva Albano Franco - Joã.o Calmon - José Ignácio Amaral Peixoto --Nelson Carneiro - Itamar Franco
- Amaral Furlan - José Fragelli - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1~>-Secretârio.

E lida a

seguinte

Brasflia, 4 de abril de 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 86 do Regimento Iilterno, tenho
a honra de submeter a Vossa Excelência os nomes dos
Senhores Senadores Passos Pôrto e José Lins, para integrarem, na qualidade de Suplentes, a Comissão de Redação, em vagas ora existentes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos de elevada estima c distinta consideração. - A.loysio Chaves. Líder do PDS.

O $R. PRESIDÉNTE (Moacyr Dalla) - De acordo
com a cOrrtünicação lida a Presidência deSigna os Srs. Senadores Passos Pôrto e José Lins, para integrarem, na
qualidade de suplentes, a Comissão de Redação.
O SR. PRESiDENTE (Moacyr Dalla) ~De conformidade com decisão da Presidência tomada na sessão de

n·-de junho de 1980, segundo a qual a convocação de
Ministro de Estado para comparecer às comissões técnicas da Casa deve ser entendida de acordo com as normas
~stabelecidas no art. 164 do Regimento Interno, isto ~.
de que a iniciativa da convocação deve partir da própria
comissão, entendimento este apoiado pela Comissão de
Constituição e Justiça em seu Parecer n"' 616, de 1980,
prolatado em decorrência de recurso interposto naquela
ocasião, a Presidência det_erminou a devolução do ReqUerimento n~" 445, de 1983 ao seu autor, Sen3dor ftenrique Santillo.
-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1~>-Secretário.

E lido o seguinte
_I'ROJETO DK LEI !lO SENADO No 29, DE 1983
Limita a utilização de bromato de potássio, como
aditivo químico, pelos moinhos, na Industrialização
da farinha de trigo.
_O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' Os moirihos que produzem a farinha de trigo
só poderão utilizar bromato de potássio, como aditivo
químico -ao prOdUto Industrializado, em quantidades
que, a critério da ãutoridai:te competente, não possa prejy_l;licar a saúde do consumidor.
§ 19 A concentração máxima de bromato de potássio a
ser permitida pela autoridade competente não poderá exceder a ordem de 50 PP M. (cincoenta partes por milhão).
§ 2~> O disposto neste artigo não se aplica aos panificadores, os quais ficam proibidos de utilizarem bromato de
potássio, como aditivo químico, nos produtos de sua
· fabricação.
-Art. 2~> Sem prejuízo das sanções penais próprias à
espécie, aóS infratores do disposto no art. 1'1 e seus paragrafos, aplicar-se--ão as sanções admiriistrativas a serem
estabelecidas na regulamentação desta lei.
Art. 3"' O Poder Executivo regulamel).tarâ esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.
Art. 4~" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se a_s disposições em contrário.
Justificação

A imprensa tem divuigado os abusos que, com frequência, são praticados pela indóstria moageira e pelos
panificadores, na produção da farinha de trigo ou na
fªbricação de pães quando é utilizado, como aditivo químico, o bromato de potássio. São de todos conhecidas as
seqUelas que esse aditivo químico causa à saúde do Consumidor, porque utilizado em quantidades inadequadas.
Suspeiia-se até, com fundadas razões de ordem cientifica, que o reiterado consumo dessa substância química
acaba por produzir o câncer, podendo, ainda, provocar
anomalias como a estomatite ou mesmo: disturbios neurológicos.
Assim, impõe-se que se estabeleça controle sobre o uso
do bromato de potássio, limitando se o seu emprego a
quantidades que, a critério das autoridades competentes
no âmbito da saúde pública, sejam cOnsideradas inofcncivas ao consumidor.
A proibição do uso dessa substância por parte dos panificadores é altamente cautelosa, uma vez que é inadmissível a liberação de um aditivo quimico, sem o menor
valo- nutritivo, simplesmente sob o pretexto de se dar
um asp~- mais agradavel ao pão, servid~ ao consumidor.
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O projeto prevê aos infratores, sanções administrativas a serem estabelecidas na regulamentação, sem prejufzo das sanções penais próprias à espécie, com intuito de
dotar o Governo de um instrumento legal e eficaz no
cUmprimento de suas disposições.
- Impõe-se, portanto, em defesa do próprio direito do
consumidor, as medidas consubstanciadas no Projeto.
Sala das Sessões~ 4 de abril de 1983.- Gastão Mú1/er.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde
e de Economia.}
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
1~>-Secretáiio.

_ São lidos os seguintes

REQUERIMENTO No 456, de 1983
Nos tremas do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n~> 90/80 que
altera a redação do art. 29 da Lei número 5.889, de 8 de
julho de 1973 feita a reconstituição do processo, se necessária.
- Sala das Sessões. 4 de abril de 1983.- Humberto Lucena.
REQUERIMENTO No 457, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro O -de~a~qui~amento do PLS n' 143/80
que dispõe sobre a remuneração mínima dos professores
e dá Outras providências, feita a reconstituição do processo, se neces.sâria.
Sala das_Sessões, 4 de abril de 1983.- Humberto LuceREQUERIMENTO No 458, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desãáltiiVamento do PLS n9 150/80
(tramitava em conjunto com o PLS 197/78) que dispõe
sobre a aplicação das garantias do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho aos Delegados Sindicais, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões~ 4 de abril de 1983. -Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 459, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno,- requeiro o desarquivamento do PLS n"' 193/80
que introduz alteração na Lei da Anistia, objetivando
tornar expresso o direito aos adicionais por tempo de
serviço dos servidores civis e militares que retornaram ou
reverteram ao serviço ativo, feita a reconstituição do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983. - Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 460, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n"' 205/80
que revoga dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, feita a reconstituição do processo, se neçessá:ria.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983. - Humberto Lucena.
REQUERIMENTO No 461, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsarquivamento do PLS n10 214/80
(tramitava em conjunto com o PLS n10 208/80) que introduz alterações na Lei n9 5.107 de 13 de setembro de 1966,
que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
feita a reconstituição do processo. se necessária.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983.- Humberto LuREQUERIMENTO No 462, DE 1983
Nos tennos do disposto no art. 367 do Regimento ln~
~rno, requeiro o desarquivamento do PLS n~> 274/80
que modifica dispositivos da vigente Consolidação das
Leis do Trabalho, feita a reconstitUição do processo, se
necessária.
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Sala das Sessões, 4 de abril de 1983.- Humberto
cena.

Lu~

REQUERIMENTO N• 463, DE 1983

Nos termos d_o disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 278/80
que altera dispositivO da Lei n~' 5~107, de 13 de se_tembro
de 1966~ que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, feita a reconstituição do processo, se necessãría.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983.- Humberto Lu-

cena.
REQUERIMENTO N• 464, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento In-

terno,, requeiro o desarquivamento do PLS n9 286/80
que drspõe sobre a organização e funcionamento das Organizações sindicais, feitá a- réconstitWÇãO dO processo,
se necessãria.
Sala das Sessões, 4 de abri! de 1983.- Humberto Lu-

REQUERIMENTO N• 471, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 .do Regimento lnterno, requeiro _o d~arguivamento do PLS n'~ 378/81,
que intrOduz alterações Uá vigente Consolidação das
Leis do Trabalho, feita a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983. ~Humberto Lu-

cena.

cena.
REQUERIMENTO N• 473, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimettto Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n: 294/80
que modifica dispositivos da Lei n" 6.0f9,-âe 3"dejànc:iro
de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas, feita a reconstituíÇãõ do processo, se necessária.
·- Sala das Sessões, 4 de.abril de 19'83. -Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 466 DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS n" 297 f80
que revoga o Decreto-lei n~ 7.79, de 21 de agosto de 1969,
que dispõe sobre aplicação de normas processuais trabalhistas à União Federal, aos Estados, Municípios, DistritQ_federal e autarqtiiã:s oú_ftiõc)ações de direito público
que não explorem atividade ecoflôrnica, feita a-reconstituição do proceSso, se necessária.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983.. ~Humberto Lu-

·cena
REQUERIMENTO N• 467, DE 1983
Nos term.os.do disposto no art. 36.7 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n" 302/80
que acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do
Trabalho, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983. ,--Humberto Lu-

cena.
REQUERIMENTO N• 468, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o -~esarquivamento do PLS ·n., 356/81
que modifica dísPositivo da L.ei n" 5.107, de 13 de se-tembro de 1966, que institui o Fundo dC Garantia do
Tempo de Se"rviço, -feita ·a reéonstituição do pi-ócessõ, se
necessáóa.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983.- Humberto Lu-

cena.
Nos termos do disposto no art.-367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento dó- PLS ·n~ -27/81 que
altera a redação do art. 62 da vigorante COnsolidaÇão
das Leis do Trabalho, feita a reconstituição do processo,
se necessária.
Sala das Sessões; 4· de abril de.l983, -Hi.imbeiiõ"I.U-

cena.
REQUERIMENTO N• 470, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n" 372/81,
que altera dispositivo da vigente legislaÇão previd"enciária, para o fim de assegurar tambêm ao marido viúvo
o direito ao benefíCio da pensão, feita a reconstituição do
processo, se necessâria.
··Sala daS SessõeS, 4 de abril de 1983. -Humberto Lu-

cena.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do ProJeto de Reso~uç!.? n9 85, de 1981, qu_e autoriza a Prefeitura Municipal
de Cubãtão (SP) a elevar, em Cr$ 679.404.096,72 (Seiséentos ·e Setenta e nove mílhões, quatrocentos e quatro
mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos), o
montante de sua dívida consol.idada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala _çlas Sess.ões, 4 de abt:.il de 1983. -José Lins.
O SR. PRESIDENTE_(Moacy~ Dalla)- Os requerimentos lidos serão publicados e posteriormente incluidos em Ordem do Dia,· nos termos regimentais.
Sobre a mesa, rédaçôes hnais que vão ser lidas pelo Sr.
!"-Secretário.
Silo /idas as seguintes

PARECER N• 75, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n" 113, de
1981.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a red~ção final do Projeto de
Resolução n 9 ll3, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipat de Porto Alegre (RS) a elevar em Cr$
13?·~-~1:000,00 [cetitõ e· trinta e sete '!lif~ões·, s~iScentos e
- cinqüenta··e ummn cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1983.- João Lobo,
Presidente- Jorge Kalume, Relator- Alfredo Campos.
ANEXO AO PARECER N• 75, DE !983
Fa9o saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso Vl, da Constituiç"ãO, e eu,
~~~~~, Presidente, promulgo a seguinte
_ RESOLUÇÃO N•

REQUERIMENTO N• 469, DE 1983

de igual valor junto à_ Caixa Econômica Federal, IDediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- F AS, destinado à ampliação,
reforma e reequipamento do Hospital de Pronto Socorro
Municipal, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Centra} do Brasil no respectivo processo.
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

REQUERIMENTO N• 472, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n" 43/82 que
autoriza o Poder Executivo a estender aos dependen.tes
dos servidores regidos pela Consolidação das Leis do
~Trabalho a pensão especial de que tratã a Lei n" 6.782, de
19 de maio de 1980, feita a reconstituição Cio procC:sso, se
necessáría.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983. - Hwnberto Lu-

cena.
REQUEIUMENTO N• 465, DE 1983

Abril de 1983

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre,
___Estado _d_Q Rio. Grande do Sul, a elevar em
Cri 137.651.000,00 (cento e trinta e sete milhões,
seiscentru e ciJzqüenta e. um .mil cruzeiros) o mõntante
de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"
a Prefeitura Municipal de Porto Alegre,
Estado do Rio Graride do Sul, nos termos do art. 2" da
Res_olução n" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida
consolidada em Cr$ 137.651.000,00 (cento e trinta e sete
milhões, seiscentos e cinqUenta e um mil cruzeiros), correspondentes a 177.515,701 ORTNs, c.onsiderado o valor
nominal da ORTN de Cr$ 775,43 (setecentos e setenta e
cinco cruzeiros e quarenta e três centavos), vigente em fe-vereiro/81, a fim de que possa contratar um empréstimo

e

PARECER N• 76, DE 1983
(Da Comissiio de Redação)
Redac;ão final do Projeto de Resolucão n" 115, de
1981.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
R_esoluçào n 9_1_15, de 1981, que autoriza o Governo r;Jo
Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqüenta
milhões de dólares norte-americanos), destinada ao Programa de Investimentos do Estado.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1983. -João Lobo,
Presidente- Jorge Kalume, Relator- Alfredo Campos.
ANEXO AO PARECER N• 76, DE 1983
Faç_o saber que o Senado Federal aprovou ~os termos
do art. 42, inciSo IV, da Constituição, e eu,
Presidente., ptomulgo a seguinte

=----__'·

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza o Go-verno do Estado de Santa C8tilrlna a
rê"alizar operação de empréstimo externo no valor de
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dôlares
norte-americanos), destinada ao Programa de Investimentos do Estado.
O senado Federal resolve;
Art. 19 . .E: o Governo do Estado de Santa Catarina
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de US3
50,000,000,00 (cinqüenta milhões de dO lares americarios)
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a
grupo financiador a ser indicado sob a arientação do Mi·
nistério da Fazenda e do Banco Ceiltra.f do Brasil, destinada a linanc~ar obras 9m setores prioiitârios dO Progra~
ina ·de TilVestime-ntos do Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser cfetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen·
trai do Brasil, nos termos do item II do art. 1" do DecretO n9 74.157, de 6 de junho de .1974, obedecidas as demais
exigêricias dos órgãos encarregados da execução da polftica econômico-financeira do Governo Fedeial, e., ainda,
o disposto na Lei Estadual n9 5.853, de 14 de abril de
1981, publicada no Díãrio Oficial do Estado do dia 22 de
abril de 1981.
Art.- 3" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 77, DE 1983
(Da Comissão de Redaçilo)
Redac;ão final do Projeto de Resoluçilo
1981.

w 127, de

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do proJeto de
Resolução n9 U7, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 270.959.000,00 (dU.
z.entos e setenta milhões, novecentos e cinqaenta e nove
mil cruzeiros) o montante de sua dívida. consolidada interna.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1983.- João Lobo,
Presidente- Jorge Kalume. Relator- Alfredo Campos.

Abril de 1983
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ANEXO AO PARECER N' 77, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, c
eu
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar
em Cri 270.959.000,00 (duzentos e setenta milhões,
novecentos e cinqüenti:i nove mil cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:-

Art. 1~> ~o Governo do Estado dC Sergipe, nos ter~
mos do art. 2"' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS

270.959.000,00 _(duzentos e setenta milhões, novecentos e
cinqüenta e nove mil cruzeiros) o montante de-Sua dívida

consolidada, a- tim de que possa contratar uma operação
de crédito de igual valor ju-nto à Caixa Econômica FedC·
ral, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvovimento Social- FAS, destinada à
expansão e .melhoria fLSíca -âo -enSínO de 1\t grau e pré·
escolar e construção de quadras de esportes, naquele Estado, obedecidas as condições admitidaS pelo B~nco
Central do Brasil no respectivo pro-cesso.
Art. 29 Esta ResoluçãO entra em vlgor na data de
sua publicação.
PARECER No 78, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n9 180, de

1981.
Relator: Senador Jorge Kalume

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 ISO, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado do Piau1 a contratar emprêstimo externo no valor
de USS IO,OOO,OOO.OO (dez milhões de dólares norteamericanos), destinado ao PrOgrama de Investimentos
do Estado.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1983.- João Lobo,
Presidente- Jorge Kalwne, Relator- Alfredo Campos.
ANEXO AO PARECER No 78, DE [983
Faço sabe que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constítuiçào, e- eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No
- , DE 1983
Autoriza o Governo âo Estado do Piauf a contratar
empréstimo externo no Valor de USS 10,000,000.00
(dez milhões de dólares norte-americanos) deStin-ãdo
ao Programa de Investimentos do Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 É o Governo do Estado do Piauí autori:iãdo
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
emprêstimo 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 Brasil, destinado a financiar o Programa de Investimentos do Estado.
Art. 29 A operação realizar-se--:.1 nos- teriiios -aprOvados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação conl OBanco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 19 do Decreto n9 74.157, de6 de junho de 1974, obedeCidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeíra do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual n9 3.803, de 6 de julho de
1981, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução efltra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER No 79, DE 1983
(Da Comissão de Redaçiio)
Redação final do Projeto de Resoluçio n9 231, de

1981.
Relator: Senador Alfredo Caiõpos

A Comissão apresenta a redaçãO final do Projeto de
Resoluçã,.o n9 231, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu-

nicipal de Machado_ (MG) a eleyar em Cr$
153.625.500,00 (cento e ci~qüenta e três~ milhões, seiscentos e vinte c cinco mil e quinhentos cruzdros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1983.- Jõào Lobo,
Presidente_- Alfredo Campos, Relator- Jorge Kalwne.
ANEXO AO PARECER No 79, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, _ _ , Preside_Ete, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No , DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Machado, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cri
I 53.625.500/JO (cento e cinqiienta e três milhões, seiscefitos e vinte e cinco mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada.
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Art 29 A operação realizar~se-_á nos termos aprovados pelo ·Poder Executivo Federai, inclusive o exame das
cOndições creditíCias da operação a ser efetuado pelo Mi·
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Centrai do .i3rãsil, nos termos do item II do art. }9 do Decreto n9 74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais
_ exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
o dís~osto na Le~_~unicipal n9 1.45_0, de 30 de outubro
de 1979, autorizadora da operação, parcialmente alterada pela Lei Municipal n9 ],514, de 24 de setembro de
1980.
Art. 3~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER No 81, DE 1983
(O~ Comissão de Redação)
Redaçio final do.Projeto de Resolução n9 246, de

- O Senado Federal resolve:

1981.

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Machado, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução
n~' 93; de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
em Cr$ 153.625.500,00 (cento e cinqUenta e três milhões,
SeisCentos e vinte e cirico mil e quinhentos cruzeiros),
correspondentes a 175.000 UPC,_considerado o valor nominal da UPC de CrS. 877,86 (oitocentos e setenta e sete
cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, a
fim de que possa contratar operações de crêdito no valor
global acima mencionado. junto à Caixa Económica do
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, desUnádas à construção de 500 (quinhentas) unidades habi·
tacíonais de interesse social e execução das obras de
infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município,
Obedecidas as condiçôes admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
·sua publicação.
PARECER No 80, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redaçio final do Projeto de Resolução n9 241, de

1981.
Relator: Senador Jorge Kalume

Á- 0;missão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 241, de 1981, que autoriza a Prefeítura do
Município de Manaus a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões
de _dólares norte-americanos) destinada a Programas_de
Investimentos naqÚele Município.
-Sala das Comissões, 4 de abril de 1983.- João Lobo,
Presidente- Jorge Kalume, Relator- Alfredo Campos.
ANEXO AO PARECER No 80, DE 1983
Faço Sabf:r que o 'Sf:nado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, in-ciso IV, da constituição, e eu,
~----•' Presidente, r.ro1_11~lgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeiiura Municipal de Manaus, ~ta
do do Amazonas, a realizar operação de emPréstimo
externo no valor de us_s _/O,OflO,Of)O.OO (dez milhões
de dól~res ~mericanos) destinada a Programas de Investimentos nizquele Município.

O Senado Federal resolv~
Ar_t. 19 É a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado
do Amazonas, autorizada a realizar, com a garantia da
União, um~ operação de emJ)rêstimo externo no valor de
USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos) Ot:J. o equivalente em optras moedas, de prin~
ciPal, junto a grupo financiador a ser indicãdo sob a
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, para ser utilizada na execução- dos seguintes
projetes: a) Educação e Cultura; b) Habitação e Urbanismo; c) Saúde e Saneamento e d) Transportes, tQdos a
serem desenvolvidos naquele Município.

Relator: Senador Alfredo Campos
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 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 d.e dólares norte-americanos) destinada a
Programas de Investimentos do Estado.
Sala das Comissões. 4 de abril de 1983.- João Lobo,
Presidente- Alfredo Campos, Relator- Jorge Kalwne_.

ANEXO AO PARECER N' 81, DE /983

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos •
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
contratar operação de empréstimo externo no valor de
USS 55,000,000.00 (cinqiienta e cinco milhões de
dólares norte-americanos) destinada a Programas de
Investimentos do Estado.
O Senado Federal resolve:

Art. J9 r=_ o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor_ de USS
55,000,000.00 (c1nqiienta e cinco 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 Brasil, destinada ao desenvolvimento do Pro~
jeto do Complexo Industrial-Portuário de SUAPE e
outraS Obras de infrâ-estrutura do Estado_ e do Projeto
Asa Branca, ambos daquele Estado.
-Art. 29 A operação realizar-se-á· 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 item II ~o art. l'~ do Decreto n9 74.157, d-e-6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da polítíca ecoriôniico~finan"ceira do Go~erno Federal, e, ainda,
o disposto nã-Lei Estadual n9 7.976, de25 de setembro de
1979, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER No 82, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
RedaçàÕ final do Projeto de Resolução n9 247, de

1981.
_Relator Senador Alrredo Campos

- A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 247, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado da Paraíba a contratar operação de emprêstimo
externo no valor de USS 20.000,000.00 (vinte milhões de
dólares norte-americanos) destinada ao Programa de Investimentos do Estado.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1983.- JO/Jo Lobo
Presidente- Alfredo Campos Relator -Jorge Kalume.
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ANEXO AO PARECER N• 82, DE 1983

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1983
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a con~
tratar operação de empréstimo externo no valor de
USS 20,000,000.00 (vinte fiü/hões de dólares norte-

americanos), destinada ao Programa de Investimentos
do Estado.

O Senado Federal resolve:
Art. I'~' É o GQverno do Estado da Paraíba autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor de USS 20,000,00(t00 (Vinte 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 Fa~
zenda e do Banco Central do BrasH, destinada ao desenvolvimento do Programa de Investimentos do Estado.
Art. 21' A operação realizar-se-á 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 item II do art. 1~> do Decreto n~'
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos ógãos encaregados da execução da política
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n~' 4.101, de IS de outubro de
I 979, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 83. DE 1983
(Da Comissão da Redfl;çào)

Redação final do Projeto de Resolução
1981.

n~'

251, de

Relator: Senador Alfredo Campos
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 251, 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 interna.
Sala das Comis-Sões, 4 de abril de 1983.- Jodo Lobo,
Presidente- Alfredo Campos, Relator- Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 83, 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 Rubiataba, Es-tado de Goiás, a elevar em CrS 2.800.500,00 (dois milhões, oitocentos mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Fede"ral resolve:
Art. 11' b a Prefeitura Municipal de Rubiataba, Estado de Goiãs, nos fermos do art. 29 da Resolução n~' 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar em Cr$ 2.800.500,00 _(dois milhões, oitocentos
mil e quinhentos cruzeiros) o montarite de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal,- fiediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao desenvolvimento Social- FAS, destinado à ampliação da
rede urbana de esgoto pluvial e construção, em diversas
vias públicas, de guias e meios-fios, naquele ·Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER N• 84, DE 1983
(Da Comissão de Redação)

Reda4;ão final do Projeto de Resolução n9 270, de
1981.
Relator: Senador Alfredo Campos
A Comissão apresenta a redação final do projeto de
Resolução n~' 270, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em Cr$
13.941.500,00 (treze milhões, novicentcis e quarenta e um
mil e quinhentos cruzeiros) no montante de sua dívida
consolidada interna.
Sala da Comissão, 4 de abril de 1983.- JQâ_o Lobo.
-Presidente- Alfredo Campos, Relator- Jorge Kalume.
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REQUERIMENTO N• 478, DE 1983

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussãO C VOtação, da redação final do Projeto de Resolução n"'
231/81.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983.- José Lins.
REQUERIMENTO N• 479, DE 1983

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, rcquei~
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n'i'
241(81.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983. -José Lins.

ANEXO AO PARECER N• 84, DE 1983

REQUERIMENTO N• 480, 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

Nos termos do arL356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da redação final do Projeto de Resolução nt
246(8L
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983. - José Lins.

Autoriza a Prefeitura Mwu'cipal de Aragua(na,
Estado -de Goías, a contratar operaçao de crédito no
valor de Cri 13.941.500,00 (treze milhões, novicentos
e quarenta e um mil e quinhentos cruzeiros).

O Senado Federal resolve:
Art. 1~> É a Prefeitura Municipal da Araguaína, Estado de Goías, rios termos do art. 21' da Resolução n~> 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no- valor de CrS
13.941.500,00 (treze inilhões, novicentos e quarenta e um
mil e quinhentos cruzeiros) junto à Caixa Econômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento S_ocial-FAS, destinada à
construção de meios-fios e sarjetas, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- As redações
finaiS Tidas vão à publicação.
Sobi'e a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
1~'-Secretãrio.

sao lidos e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO N• 474, DE 1983

Nos termos do art. 3i6_ do Regimento Interno, requei~
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, -da. redação firial do Projeto de Resolução n"'
113(81.
Sala das .Sessões, 4 de abril de 1983. -José Lins.
REQUERIMENTO N• 475, 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"'
115(81
Sala das Ses~õe~, 4 de abril de 1983.- José Lins.
REQUERIMENTO N• 476, 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"'
127/81.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983. - José Lins.
REQUERIMENTO N• 477, DE 1983

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para im~diata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n_9
180(81.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983. -José Lins.

REQUERIMENTO N• 481, 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 nt
247(81.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983.- Milton Cabral.
REQUERIMENTO No 482, 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~
251/81.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983. -José Lins.
REQUERIMENTO N• 483, DE 1983

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da redação final do Projeto de Resolução n~'
270(81.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1983. - José Lins.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Aprovados
os requerimentos, passa-se à imediata apreciação das re-·
dações finais anteriormente lidas.
Em discussão a redação final do projeto de Resolução
nt 113, de 1983. (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 (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n~' 115, de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queria discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.}
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação fínal do Projeto de Resolução nt 127, de
1981. (Pausa.)
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.

Abril de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n~' 180, de
1981. (Pausa.)
Não havend_o_quem queira discuti-la, declaro-a encer-

r ada.
Em votação.
Os Srs. Senadores 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 n~' 231, de
1981. (Pausa.)
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.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n' 241, de
1981. (Pausa.)
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.
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redaçào final do Projeto de Resolução n' 246, de
1981. (Pausa.)
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.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação finar do Projeto de Resolução n' 247, 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.
O projeto vai à promuigação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a red~ção final do Projeto de Resolução n' 251, de
1981. (Pausa.)
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.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a
Hora dQ Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 195, de 1981 (apresentado 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 CrS 9.525.400,00
(nove milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida con~
solidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 1.169 e 1.170, de 1981,
das Comissões:- de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
Em votação.
Os Srs. Seri.adores que o aprovam queiram permanecer
:sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à- Comissão de Redaçào.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 195, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Munitipal de Pendências
(RN) a elevar em CrS 9.525.400,00 (nove milhões,

quinhentos e vinte e cinco mil e quatrocentos cruzeiros) o montante _de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. ]I' .t a Prefeitura Municipal de Pendências
{RN), -noS termos do art. 29 da Resolução n"93, de 11 de
outubro de i976, do Senad~ Federal, autoriza~a a elevar
em CrS 9.525.400,00 (nove -InilhõeS, quinhentos e vinte_ e
cfifCóinil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
um emprêstímo de igual valor,junto à Caixa Ecof!.Õmica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Sociãl (FAS), destinado à
construção de uma unidade escolar de l"' grau na zona
rural do Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Daila)- Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de R~o
lução n~' 203, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Econmia como conclusão de seu Parecer n9
i.209, de 19Sl), que autoriza o Governo do ~tado
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'11.210, de 1981, da ComisSão
- de Cohslituição e Justiça, pela constitUCionali__ , Q.ade e juridiciâade.Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirain conservarse como estão. (PauSa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n' 270, de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encern
rada..,
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O.p$t» vai à promulgação.

PROJETO DE:~ RESOLUÇÃO N•~l03, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
elevar em CrS: 23.801.3.36,00 (vinte e três milhões, oi~
tocentos e um mil, trezentos e trinta e seis ~uzeiros)o
___mol.l.tante de sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. l~' ".to Governo do Estado de Pernambuco, nos
tenrtos do art. 21' da Resolução n<? 93, de ll de outubro
de I 976, do -senado Federal, autorizado a elevar em CrS
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23.801.336,00 (vinte e três milhões, oitocentos e um mil,
trezentos e trinta e seis cruzeiros) o montante de sua dívi~
da consolidada interna, a fim de que possa contratar
operação de crédito de igual valor,junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de -Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a .s:uprir déficit financeiro na conclusão das obras
dos Centros Sociais Urbanos de Afogados da Ingazeira,
Bonito, Cabrobó, Canhotinho, Lajedo, Sertânia, Santa
Cruz do Capibaribe e Vitória de Santo Antão, 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) -Item 3:
Votação em turno único, do Projeto de Resolução n<? 223, de 198f (apresentado pela Comissão
de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.280
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar· empréstimo externo no valor de
USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos) destinado ao Programa de Investimentos do Estado, tendo
PARECER, sob n9l.28l,de l98l,daComissão
-- de Constitui~àÕ Justi~a. pela constitucionalidade juridicidade.
Em votação.
·os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. A matéria vai à Comissão de Redação.

e

e

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 223, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar empréstimo externo, no valor de USS
lO,OOO,OOO.OO(dez milhões de d6lares norte-o
americanos), destinado ao programa de Investimentos
- dO E_stad~. O Senado Federal resolve:
Art. 19 ".t o Governo de Sergipe autorizado a realizar, ·com a garantia da V nião, 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 Brasil, a ser utilizado na execução de
projetas no setor de Infia-estrutura Rodoviári~ e InfraeStrutura Econômica e Social, naquele Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Po~er 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 ti!iinOs do art. l~', item-II, do Decreto n'
74.157. de 6 de junho de 1974, obedeci4as as demais exigências dos Órgãos encarregados da execução d_a política
econômico-financeira do GoVerrio Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual nl' 2.242 de 18 de dezembro de
1979, modificada pela Lei Estadual nl' 2.323, de 30 de junho de !981, autorizadoras da operação.
Art. 3~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publícação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 4:
Votação, em turno único, do Projet9 de Resolução n9 238, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Finanças como conclusão de seU Parecer n•
1.323, de 1981), que autoriza o Governo de Estado
de Alagoãs a realizar operação de emPréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00(vinte milhões de
dólares norte-americanos), destinada a programas
de investimento daquele Estado, tendo
PARECER. sob n' 1.324, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos.
Em v atação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.

0696
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(Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à COmissão de Redação,
E o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 238, DE 1981
Autoriza o Governo_do [stado_de Alagoas a realiw
zar operação de empréstimo externo, no valor de USS

20,000,000.00(vinte milhões de dólares norteamericanos), destinada a Programas de Investimentos daquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. I~' ~o Governo do Estado de A lagoas autorizado a realizar, com a garailtia da União, uma operação de
empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00{viii-:.
te 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 Brasil, destinada à complementação de investimentos essenciais nos setores de
energia elétrica, rodoviário e infra-estrutura do Complexo QuíiiJ.ico de Alagoas - CQA.
Art. 2~' A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do art. I~', item II, do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas _as _demai_s_c;:>;igências dos órgãos encarregados da e,'t_ecução da política
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n~' 4.190, de 24 de novembro de
1980, autorizadora da operação.
Art. 311 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Ite" 5:
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n~' 244, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Finançils como conclusão de seu Parecer n9
1.384, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado
da Bahia a contratar 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, tendo
PARECER, sob n~' 1.385, de 1981, da Comissão
--de Constituição e "JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ConiiS.s.ão_ d_e Redação.
E o seguinle o projeto apro~·ado
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nist.ério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do art. 1~>, item II, do Decreto n~'
74~157, de 6 dejunh_p de 1974 obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da polftica
econômico»financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n~' 3.925 de 23 de outubro de
1981, autorizadora da operação.
Art. 3~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR.. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 6:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 274, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~'
l.47õ, de 1981), que autOriza a Prefeitura Municipal
de Santo Antônio -(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 n~'s 1.477 e 1.478, de 1981, das
Comissões;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, como voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
- de Municfpios, favorável.

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
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 274, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio
(RN) a elevar, em CrS 2.578.600,00 (dois milhões,
quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos cruzeiros),
o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senadõ Federal resolve:
Art: I 'i' Ê a Prefeitura Municipal de Santo AGtônio
(RN), nos termos do art. 2~' da Resolução n,. 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 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 interna, 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, destíi'lado à aquisição
de um caminhão equipado com caçamba para coleta de
lixo, para aquele Municipio, obedecidas as coridições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 244, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar
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.
O Senado Federal resolve:
Art. I~' b o Governo do Estado da Bahia autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo, no Valor USS: 60,000,000,00 (sessenta 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 Brasil, a ser utilizado por
aquele Governo, nos seguintes programas;-ay eletrificação da Região Oeste e Centro-Oeste do Estado;
b) construção e pavirri.ei'ltiição de rOdovias; -c)- desenvolvimento agropecuário da região do Lago de Sobradinho;
d) plano de valorização dos recursos hídricos da bacia
do rio Paragauçu, todos naquele Estado.
Art. 211 A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder ExecutiVo Federal, inclusive o- exame das
condições creditícias di operação a ser efetuado pelo Mi-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 7:
Votação, em turno úhico, do Projeto de Resolução n~' 275, de 1981 (apresentado Pela Comissão
de Economia, como conclusão de seu Parecer n~'
1.479, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura 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 constitucionali»
dade_ e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
Em votação o projeto, em turno único,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçào.
E o seguinte o projeto aprovado
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PROJETO DE RESOLUÇÃO No 275, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Horizontina
(RS), a elevar, em Cr$ 2.585.400,00 (dois milhões,
quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. i~> É a Prefeitura Municipal de Horizontina
(RS), nos termos do art. 211 da Resolução n~' 93, de li de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 2.585.400,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros), o montante
de sUa dívida consolidada interna, 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, destinado
à conclusão da construção de esc-olas de I~' grau em zona
urbana e rural 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.
_O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 8:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n,. 279, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~'
1.491, 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 consolidada,
tendo
PARECERES, sob nos 1.492 e 1493, de 1981, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
- de Municfpios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

t

o seguinte o projeto

apro~·ado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 279, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapuranga
(GO) a elevar, em Cr$ 8.469.000,00 (oito, milhõe_s,
quatrocentos e sessenta e nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. l~' ~a Prefeitura Municipal de Jtapuranga, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar, em Cr$ 8.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada interna, a flm de que possa contratar
empréstimos de igual valor, junto à Caixa Económica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social, destinados à construção e equipamento de um centro de vivência comunitária e de escolas rurais, e implantação de um sistema de
captação de águas pluviais, 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. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 9:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 107, de 1982 (apresentado pela (ComissãO
de Finanças como conclusão de seu Parecer n~' 549
de 1982), qUe autoriza a Prefeitura do Município d~
São Paulo a contratar empréstimo externo no valor
deUS$ 40.000,000.00 (quarenta milhões de-dólares
norte-americanos) destinado ao Programa de Investimentos Urbanos, tendo
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Abril de 1983

PARECERES, sob n's 550 e 551, de 1982, das

Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela coziStitucion-alí~
dade e juridiçidade,_ com voto_ vencido do Senador
·
Dirceu CardosO; e - de Munícfpios, favorãvel.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarM
se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai

a .Comissão de Redação.

E o seguinte â Projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 107; DE 1982

Terça-feira 5

e f! seguinte o projeto aprovado

e um milhões, setecentos e sessenta e sete mil e novecen--toS Cruzeiros) O montante de sua dívida cOnsOlidada in-terna, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor, junto à CaiXa Económica FedeÍ'al, esta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- F AS, destinado à construção
e equipamento de escola de }9 grau, de centro interescoIar de educação artística e de escolas rurais padrão ~e 19
grau, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central ~o Bi:'asil, no respectivo processO:_
Art. 29- Esta Resoluçã_o entra em vigor __na:~ºata de
sua-pu:l::ilicação.
- --

PROJETO D~ RESOLUÇÃO N• 219, DE 1981
Autóriza- o GoVerno do Estado do Amazonas, a
elevar, em CrS 151.212.000,00 (cento e clnqüenta e
um milhões e duzentos e doze mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
O SeluidO Fedefa1 resolve:
Art. !t:J É o Governo do Estado do Amazonas, no·s
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, do SeD.ado Federal, autorizado a elevar, em Cr$
151.212.000,00 cce.rito dn(jileiita e"um ffiilhô~s e duzentos e doze mil cruzeiros), o· montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de_igual Valor,junto à Caixa :E:.conômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de
Apoio aõ Desenvolvimento Social -·FAS, destinado à
construção de uma Central de Artesanato em Manaus, e
Postos de comercialização no interior daquele _Estado,
obedecidas as condições -adlnitidas pelo Banco Central
de Brasil, JlO respectivo processo.
Art. 29 Esta.resolução entra em vigor na data de sua
publicaçã9;

e

Autoriza a Prefeitura do Munidpio de São Paulo a
contratar empréstimo externo, no valor de USS
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norteameriçanos) destino ao Programa de Investimentos
Urbanos.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item II:
Votação, em turno único,_~o Projeto de Resolução n9
209, de 1981 (apresentado pela Comissão de EConomia
c_omo conclusãa_de seu Parecer n9 1.241, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de_Carlos Barbosa (RS)
-- - a elevar em CrS 6.978.800,00 (seís milhôes, novecentos e
O Senado federal resolve;
setenta e oito mil e oitocentOs cruZeiros) Omontante de
Art. 19 É a Prefeitura do Município de São Paufo
-- ·sua díVida consolidada, tendo
autorizada a realizar, com a garantia dã Uniã_o; uma
~~PARECERES. sob n9s 1.24Z_e_ 1.243,. d~· í 9!Ü~ das Cooperação de empréstimo externo no valor de USS
missões:
o =--- -- ·
40,000,000_00 (quãrenta milhões de -dólares norte-de Constituição e Justiça, pela constituciollalidade e
americanos} ou o equivalente em out_ras m~edas, de prinjuridicidade, com voto vencido dos Senadores José Fracíp3.1, ]unto- grupo financiãdor ·a se"f- iÍldiéado Sob a
-- -gelli e Hugo Ramos; e
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central
-de Munidpios. favorável.
do Brasil, cujo contra-valor em cruzeiros será destinado
-, Ein votaÇão o proJeio. - .
a financiar a continuidade das obras referentes ao SisteOs~Srs. Senadores que o ãpro-vam queiram conservarma Viário_sobre o rioTamallduateí e da Avenida Ari-se-Cómo--estãõ--:-( Pausa.)
canduva, retificação e canalização do córrego AricanduAprovado,
va, bem como a construção de 60 (se_ssenta) crech~s n~s
--- A :trialeria vai à Comissão de R-eda-Ção.
regiões periféricas da cidade de São -Paulo.

O- SR.-PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item Ú:
V atação, em turno único, do Projeto de Resolução nt:J 271, de 1981 (apresentado pela Comissão
di- Economia coffio conclusão de seu Parecer nt:J
LA67, de 198"1), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Itaberaí (GO) a ---elevar, em CrS 23.566.400,00
(vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil
e quatrocentos cruzeirq_s}, o montante de sua dívida
-coDsolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.468 e 1.469, de 1981,
das Comissões.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favoráveL

a

Art. 2" A operação realiZar-se-â 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. !<?, item II, do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos óigãos encarregados da execução da política
económica-financeira do Governo FedCral, e, ainda, o
disposto na Lei Municipal n9 8.978, de 28 de setembro de
1979, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Item 10:
Votação, em turno único, do Pwjeto de Resolução n9 -125, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 625_, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a
elevar em CrS 5l. 767.900,00 (cinqUenta e_ um milhões, sc'"tecentos e sessenta e sete mil e novecentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 626 e 627, de 1982, da~ Comissões
-de Constituição e Justiça, pela constítuciooalidade e __
juridicidade; 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
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 125, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Mllnicipal de Campina
Grand~ (PB), a elevar em CrS 51.767.~0,00 (cinqüenta e um milhões, setecentos e sessenta e sete mil,
e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. J9_ É a Prefeitura Municipal di Campina Chãode, Estado da Paraíba, nos termos do art. 29 da Resolução n'il' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 51.767.900,00 (cinqUeiita

E o seguinte

o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 209, DE 1981
Autorizª_a. Prereitur~:_Municipal de Carlos Barbosa
(RS) a ele,.ar, em Cr$ 6.978,800,00 (seis milhões, novecentos e se-tenta e oito mil e oitqcentos crm;eiros), o
montante de sua dívida consolidada interna.

Em votação o projeto~ em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
,Aprovado.
A m2.téria vai à Comissão de Redação.

O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Muni~ipal de Cãrlos Barbosa,
E_stado do Rio Grande do Stil; ri.ós termos- do art. 29 da
Resolução nt:J 93, de li de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar, em CrS 6.978.800,00 (seis
milhões, novecentos e setenta e oito mil, e oitocentos
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, 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- F AS, destinado à aquisição de uni caminhão compactador para coleta de lixo, naquele Município, oOedecidas as condições admitidas pelo Banco Central dei Brasil, no, respectivo processo.
Art. 29 EStá--Resolução entrã em vigor na data de
sua publiCação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 12:

Votação. e~ tu_rno únicO, do Projeto de Resolução n9 219, de_ 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia Como Conclusão de seu Parecer n9
1~27'2, ae-i98!), 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
cruzeíros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n9 1.273, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j uridicidadc,
Em votação.
Os Srs_, Senadores que o aprovam queiram conservarep_contram. (Pausa.)
_Aprovado.
A riiiifédi vai à Coniíssão- de Redação.

~C:..cQmo.se
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E o seguinte

o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 271, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaf (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 interna.

-

O Senado Federal resolve:
Art. }9 b a Prefeitura Municipal de Itaberaí, Estado
de Goiâs, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar~~- Crs 23.566.400,00 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta c seis mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
Ca1xa Econômíca Federal, esta na quahdade de agente
financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à construção 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.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 14:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n\1' 272 de 1981 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n" 1.4 70,
de 19_8J_),_que autoriza a Prefeitura Municipal de Ivi-nhema (MS) a elevar em Cr$ 14.962.400,00 (qua__torze milhões, novecentos e sessenta e dois mil e
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
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PARECERES, sOb n'i's 1.471 e 1.472, de 1981,,
das Comissões:
- de Constituicao e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conserVarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 272, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municip.l de Ivfnhema
(MS) a elevar em Cr:$ 14.962.400,00 (quatorze milhões, aovec:entos e H$HIIt& e dois lllil e qutrocentos
cruzeiros) o 111011taate de . . •ivida couolidada inter-

u.
O Senado Fcderal.resolve:
Art.. I" É a Prefeitura Municipal-de lvinbcma. Estado de Mato Grosso do Sul. nos termos do art. 2f da ResoluÇão n• 93? de li de outubro de I 976, do Senado Fcdcntl.. autorizada a elevar cm Cr$ 14.962.400,00 (quatorze milhões. novec:cntos e scssc:nta e dois mil e qualrocentos cruzeiros) o montanie de sua dívida oonsolid;~da in~
tema. a fim de que possa contratar um empltstimo de
igual valor• junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinado à construção
de 13 (treze) unidades escolares de I'>~ grau, na zona rural
daquele municipío, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Centrar do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'>~ Esta Resolução entra em Vigor na data de
sua publicação.

O SR.

PRESID~NTE

(Moacyr Dalla) -

Item 15:

Votação, em turno único,-do Projetõ- de Resolução n9 19, de 1982 (apresentado pela Comíssão 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 valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de
dólares norte-americanos) destinada ao programa
de investimentos daquele Estado, tendo
PARECER, sob n~' 116, de 1982, da Comissão
-de ConStituiÇão e1uSiíçQ, pela constítucionalidade_e juridicidade.
Em votação o projeto, em hirno ónico.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçào.

E o seguinte

o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 19, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de empréstimo externo, rio valor de
USS: 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares
norte-americanos) destinada ao Programa de Investl~
mentos daquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. l'>~ .S o Governo do Estado do Paraná autoriZado a realizar, com a garantia da União, uma opefação de
empréstimo externo, no valór de US$ 40,000,000.00
(quarenta 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 Ce.Otral do B-rasil, a s6r utilizado no Programa de Investimentos daquele Estado,
espeCialmente no Programa de Apoio aos Pequenos Núcleos Urbanos.
Art. 2~> A operação realizar-se-á nos teririos 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. 1~>, item II, do Decreto Ô.l'

74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
econôniico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n~' 7.534, de 25 de novembro de
1981, autorizadora da operação.
--- --Art. 31'_ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR.

PRESID~NTE

(Moacyr Dalla) -

Item 16:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~>-145, de 1982 (apresentado pda CoriliSsão
de Economia como conclusão de seu Parecer n'>~ 830,
de 1982), que aUtoriza a Prefeitura Municipal de
Campina Grande (PB) a elevar em
CrS 1.009.884.000,00 (um bilbão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante -de sua_ diVida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'IS 831 e 832. das Comissões:
- .tk Consütuicào e Justiça, Pela constitucionalidade e juridicidade;e
- de Munit:ípios, fa~orá~el.
Em votação:
Os Srs. Senadores que o aprov~m queiram permanecer
sentadoso I Pausa.)

AProvado.
A matéria vai l Comi~ã'? dC Redação.~ o seguinte o projeto aprovodo

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 145, DE 1982
Autoriza a PrefeitUra Municipal de Campina
Grttnde (PB) a elevar em CRS 1.009.884.000,00 (um
bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interw
na.
O Seni:tdo Federal resolve:
Art l~' É a Prefeitura Municipal de Campina Grande, EStado da: Paraiba, nos termos do art. 2~> da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante sua dívida consolidada interna em CrS 1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhões, oítocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) correspondentes a 600.000 UPC, considerado o valor nominal
da UPC de CrS 1.683,14 vigente em abril de 1982, a fim
de contratar um empréstimo de igual valor, junto ao
Banco do Estado da Paraíba S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), destinado à execução de obras no Sistema Viário
e Equipamentos Comunitários, Recreação e Lazer (Centro de Bairro) do Projeto CURA lU, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaÇão
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

de 1964 e determina a submissão ao Congresso Nacioilal do orçamento monetário.
Em votação o requerimento.
.
Os Srs. Senadores 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 DalJa) -

Item 19:

Votação, em turno único-, do Requerimento n9
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'
_104, de 1981, de sua autoria, dando nova redação do
art. 7" da Lei n' 6.223, de 14 de j~lho de 1975, que
dispõe sobre a, Fiscalização Financeira -e- Orçamentária da União Pelo Congresso Nacional.
Em votação.
Os Srs. Senadores o -aprovam permaneçam como se
acham I Pau.ra.)
AproVado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
"aprovado· voltar& à sua tramitação nornal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 20:

Votação. em turno único, do Requerimento n'
257, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nt
106, de 1981, de sua autoria, que disciplina a expedição de passaporte e visto de sáída aos menores
que específica.

Em voiação o requerimento.
Os srs. Sen"adõres- Que O aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O pfojeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a trarilitar normalmente.
O SR.

PRESID~NTE

(Moacyr Dalla) --Item 21:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
258, de !983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
183, de 1981, de sua autoria, que institui o adiciOnal
de regência de turma para os professores.
Em votação o requerimento.
Os Sfs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados; (Pausa.}
Aprovado.
A matéria serâ desarquivada e prosseguirá o seu--cúrso
normal.

Item 17:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
254 1 de 1983, do Sena'dor 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 g_Q!:_!ga~ór_ia de um médico entre a tçip_ulação das
-- - ~~onaves que realizam vôo _internacional e doméstico nos casos qt.ie especifica.
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 (Moacyr DaHa) -

Abril de 1983

Item 18:

Votação, em turno único, do Requerimento n'>~
255, de 1983, do Senador Itamar Fi-anco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do·Senado n'?
98, de 1981, de sua autoria, que dá nova redação ao
item III do art.4~> da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 22:

Votação, em turno único, do Requerimento n'
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 espetácu1os desportivos 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 que
acaba de ser aprovado serã desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 23:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
260, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitan~
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'~
216, de 1981, de sua autoria, que determina o ressar~
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cimento das despesas efetuadas pelo ferroviário de~
signado para prestar serviços fófã-do eSta"bdecimento.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam perman-eçam -sentildos. (Pausa.)
Aprovado.
o projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 24:
Votação, em turno único, do Requeriniento nl'
261, de 1983, do Senador Itamar F:ranco, soliciümdo, nos trrmos_ do art. 367. do Regilnento Interno, o
desarquivamento do Projeto de l.ei dO Senado nQ
226, de 19&1, de sua- aUtoria, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da existência de; um departamento
de Educação Física nos nosocômios psiquiátrícos.
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
ac~ba de ser aprQvado será desllrqui~!ldo.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) 7 Item 25:
Votação, em ,turno único, do Requerimento n'
262, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"'
246, de 1981, de sua autoria, que dá- ilova rcdação
ao§ 1"' do art. 4"' da Lei n"' 4.319, de 16 de março de
1964, que cria o Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana.
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 (Moacyr Dalla) -

Item 26:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
263, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos 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.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto dr! lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 27:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 91, de 1981 (n' 760/79, na Casa de origem), que introduz alterações no Plano Rodoviário
Nacional, aprovado pela Lei n"' 5.917, de 10 de setembro de 1973, no que se refere ao traçado da BR359, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.189, de
1981, da Comissão

-

d~

Transportes, Comwiiázções

~

Obras -Públi~

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão do dia
3 de março próximo passado, te-ndo sua apreciação adiada para esta data por solicitação do nõbi-C-Senador-Sildanha Derzi.
Em discussão o projeto, em turno ú,nlco~ (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam Senta-dÕs. (Pausa.)
Rejeitado.
-~-0 Sil..~~GASTÃÓ -MÜLLER - sr: Presidente, peço
veritiC8.ÇãO Oa votação.
- QSR. P~ESIDENTE (Moacyr balla)- Ser~ feita a
verificação requerida~
Antes de procedê--la, a Presidência irá suspender a sessão, por alguns minutos, para convocar ao plenário os
Srs. Seli.adbres que se_ 'encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.

( sUsPen~a às 16 héas e 35 minutos a sessão é reaberta· ds 16 horiis~e .40 minutoS.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da1la)·-~Está reaber. ta_ a sessão.
Sendo evidente a faJ.ta de quorum em plenário, a Presidência s_e dispensa de proceder à verificação solicit8.da. A
-votação da matéria fica ãdiada para_apróxim~ sess_ão ar-_
dfnária.- -- -- T

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está es~otada a matéri~ _con~tan.t~ da O~~~m_ do Di~.
, .
Concedo a pâlavra, peJa Liderança, ·ao nobre Senador
Virgílio Távora.
OSR. VIIIGILIO TÁ VORA~(Conio Llder, pronuncia
o seguinte discurso. Sem_.revisào do orador.)- Sr. Pres-iSrs. Senadores:
-Não Tora· a -importância da mat~ria sobre a qual vai
-verSai o eminente senador José Lins, iríamos nos estender mais na resposta a dar ao eminente Senador Luiz Cavalcante, que aqui, nada mais nada menos, pediu a demissão de Ministro e responsabilizoU: Sua Ex.celência o
Senhor Presidente da República pelo estado em que se
eric~ntram as finanças brasileiras; em síntese, fazendo a
mais rápida análise do que pronunciou S. Ex', há horas
atrás, desta tribuna.
GOstaríamos de dizer,- Sr. Presidente, que afirma S.
Ex~ que o Sr. Minístro Ernane Galvêas, por vezes sucessivas, anundou a baixa da inflação e essa inflação aumentou; que a mesma coisa fez o Sr. Ministio do Plane~
jani.ento, Delfim- Netto; e como 9 Presidente era insensíver à argumentação, ao clamor, não só dos políticõs
como das classes produtoras, o responsável era Sua Excelência, em última análise.
C_erúi. O i:J.ohre s·enadoi-, de ori&em mílitar que é,
como nós, sabe perfeitamente que, em última análise, o
Chefe é que é o responsável pelo mau sucesso das ope~_
raçÕes. QUando as operações, como diremos no final
destas rápidas palavras, se sucedem bem, não; há muitos
ganhadores, há muitos vitoriosos.
·
Sr. Presidente, houve' a afirmativa de que as previsões
não se têm confirmado, seja do Sr. Ministro-da Fazenda,
seja_do Sr. Ministro do Planejamento, sobre a descida da
inflação, Ao contrário do que S. Ex' julga, há um empenho imenso que as autoridades monetárias - que não
são doidas - põem no combate a esta mesma inflação.
Mas vamos ver, por exemplo, o que fazer. A primeira
provídência corrente, a mais comum, a que nós ouvimos
todos os dias, propõe a implementação de uma polftica
de choque, produzindo efeito~ muito rápidos, muito
drásticos SObre a alíquota desta inflação. Foi o que vi~
mos, dos anos de 1964 a 1966, a politica do Dr. Bulhões,
a política do então Ministro Roberto Campos.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, precisamos_dizer
com toda clareza- e aqui não escondemos nada- que
o :Brasil de 1964 não é o.Brasil de 1982. Primeiramente, a
indexação brasileira, hoje, é generalizada. Teríamos que
produzir, sim, se agíssemos- isso aí at~ nos seduz muito
--cOmo foí feito -àQuela época; se agíSsemos fortíssimamente sobre esta inflação teríamos uma recessão colossal. Mas de_l964 a esta época, montamos um parque in- dustrial ímpar, que não pode suportar esse impacto.
-aente~-
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Mais ainda: a perda da economia, que seria resultante
dessa redução da produção industrial, teria um impacto
tão grande sobre o desemprego que criaria uma verda~
deira corooção social. FaJa.se também por que não se
baixou a taxa de juros. Está prometido quehojeessesju~
fõs devem ser baixados e, amanhã, nós vemos esses juros
praticamente na mesma coisa~ Uma coisa, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, é querer e outra coisa é poder. N6s temos um patamar de juros que é ordenado pela remuneração que se dá às ORTNs. E nós não poderíamos, sem
aí inflacionar ainda mais o mercado, abrir mão, no momento, do uso da àplicãção da:s ORTNs para equilibrar
as contas do Tesouro_N__acjon_aJ.
- ···Nós gostaríamos de dizer,·em suma, que há proPorção
também. Entã"O; se ~úndexa:ção generãliza'dã é que'impe~
de esse cambate, como foi fe"ito nOs idos passados, aquele tratamento de choque, contra o qual - recordamos~
nos - as mesmas pessoas o,u os pais dessas pessoas, esses
~q_ç),ustrjaJ.s __ s~. _le:o:antara,m em ~loco,_..nos idos de 1965,
1966. 1967, então por que nãÓ tirar e~sa indexação?
Üp1a_im~exa,ç_ã~ §Ó po,de ser ,tira.da paulati.o;~en~ ·-

e·

-NÓ~- q·u-~ríádtciS recoidiú aô eminente Sena~a~·:tuiz
CaValcarite uma paSsaSéfi histórica. A avalanChege-fmãnica, nos idos de 1914,levava iudo de roldão. Os exércitos de Jpffre "recua~am- (fesordenadamente desde a fronfeifa-; -e já ·de longe se diZia qÍle--páreci.ã Íoinad~. ,Re<:Üaram até à linha do Marne. A imprensa gaulesa reclamava
a substituiçãO áos s.eus generais. E Foc;h, o grande Marechal francês, fesistiu violentamente a qualquer alteração
dos seus comandos. Houve a parada do Marne, o milagre chamado do M arne, como temos a certeza de_ que haverá a p.ãrada também da inflação, por um trabalho paulatino, por um trabalho paciente, por um trabalho que
compreenda o esforço de todos os brasileiros e de todos
os seus dirigentes.
E perguntaram, depois daquela vitória, ao Marechal
Foch, a mesina coisa que perguntarão nossos sucessores,
quando analisarem o nosso caso, sobre J cão Figueiredo:
Marechal, todo mundo aqui acha que foi a sua açào que
fez vitorioSa a França,- no Marne; é- Gamelin, é Foch, é
Weygand, E ele diss_e estas palavras que são absolutamente antológicas: .. Meus amigos, que"m ganhou a Batalha do Marne eu não Sei, agora, quem teria perdido eu
sei - Marechal Joffre, chefe dos exércitos aliados.~'
Assim, _também, Srs., só está certo o Senador Luiz CaM
valcante em uma coisa: quem perderia a batalha geral da
inflação, não temos dúvida, não seria nenhum dos seus
Ministros, mas sua Excelência o Senhor Presidente da
República, o Chefe supremo da nossa polftica. Agora.
quem, terá gail.ho~ se vitOiíosâ fõr, como pretendemos
que seja essa jornada cheia de percalços, que tem na condução da pOlítica eCo-nômicit. financeira do Brasil~ Aí,
sim, aparecerão, do Goverrio e da Oposição, os seus vitoriosos.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.
O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERÁ
PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.
(Pausa.)

S. Ex~ não_ está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
(Pausa.)

S.-Ex•_desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
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O SR. MÁRIO MAIA (Pronuncia o seguinte discurso.

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-res;

Como é do conhecimento de todos, a 15 de novembro
próximo passado, ocoCreranl-as eleições em nosso País e
os resultados das urnas comprovaram soberbamente que

as Oposições venceram n6ste Pais.
Há pouco tempo, Sr. Presidente, ouvimos o Senhor
Presidente da República, o General João Baptista Figueiredo, fazer um apelo aOS políticos. E são palavras
textuais de Sua Excelência, no víde-o:
"Espero sinceramente, que todos os governado-

res e todos os prefeitos de todos os partidos políticos- repito: de todos os partidos políticos- nunca se esqueçam disto: o cargo público é um dCve"r, é
um serviço e não é uma instituição para colher bene:ficios, ajudar ami&os e punii- Os antagonistas. -E
todos os que exercem cargos públicos devem prestar
contas de seus atos."
Mais adiante, Sua Exce(ência também, ainda através
do vídeo, dirigindo-se à Nação brasileira, através do programa "O povo e o Presidente" de 20-3-83, fazia o seguinte apelo:
..Cabe neste momento ao Governo, ao Congresso Nacional, aos novos Governadores e a tOdos os
partidos zelar dia e noite pela consolidação das instituições democráticas; para qUe o País possa continuar a gozar a paz interna e a estabilidade po!itica."
o-ra:; ·sr·.-Piesidente; na MC:iisãgem que Sua- EXCelência encaminhou ao CongreSso Nacional, o Senhor
Presidente FiguC1fedo faz um apelo à trégua política. Nós, da Oposição, entendenloS que não se d-eve,
não se há de confundir trégua com adesão, ou aCeitação de imposições. Trégua é uma suspensão provisória das hostilidades recíprocas. ó Serihor PriSidente deverá dar conseqUência, portanto, a sua proposta de trégua, concretizando em atas os seus propósitos pacifistas, porque até agora, Sr. Presidente,
tem-se falado..muito em trégua, mas as providências
para objetivá=-fa têm sido muito poucas.."
Então, Sr. Presidente e SrS. -SenadoTe; --gr~ Líder do
PDS nesta Casa, nós- acharit.os qUe é chegàda a grande
oportunidade de Sua Excelência o Senhor Presidente da
República, o ilustre General João Baptista de Figueiredo, dar conseqUência obj6tiva à sua proposta de trégua
política, expressa em sua Mensagem ao Congresso Nacional. Pela primeira vez; ·sr. Presidente, SUa-Excelàrida
terã a oportunidade de ratificar com um ato" concreto
elevado propósito de paz social e política neste transe
crucial de dificuldades em que está mergulhada a Nação
brasileira, dificuldades por todos conhecidas e proclamadas pelo próprio Senhor Presidente da República.
Sr. Presidente, como afirmei no início do meu discurso, do dia 15 de novembro último, Como já estã exaUstivamente sabido, as Oposições, no Brasil, vencei'am as
eleições maJoritárias para governadores, em número de
votos válidos em eleições livres, diretas e secretas, por
uma margem superior a 8 milhões de su.:frâgios.
Acontece, que, nessas eleições majoritãrias, apenas ·a
distribuição munéríca dos governadores e os votos foram diferentes. Tivemos, para cotação do situacionismo,
12 governadores eleitos e, para as Oposições, 9 governadores do PMDB e l do PDT. Somados esses votos, embora os governadores da Oposição sejam ·em iiúniero
menor, a soma dos votos pelos vários Estados e as regiões de que se compõe o País, a Oposição saiu, numericamente em votos, grandemente majoritária.
Isso traz para o País, no nosso entender, e para nós
políticos, uma situação em que nós devemos nos apegar
para, neste momento histórico em que atravessamos, falar de igual para igual, porque se o Governo, por um lado, detém uma grande maioria do Senado da República
de dois terços; por outro lado, na Câmara dos DepUta~

seu

dos, ele perdeu a sua maioria. Como acabamos de analisar também no panoraffia geral do -Par~ as Oposições
venceram, mas o governo mantém o mando pelas suas
posiçõeS e, em conseqUência das situações anteriores ele
se mantém senhor das rédeas do poder. Então nós rafamos, nest_e momento, com muita tranqUilidade sobre
esse assunto, porque eu pessoalmente falo de igual Para
igual com o Presidente da República no que se refere às
eleições de 15 de novembro. É sabido e notório, e eu não
quero fazer graça disso, mas a nossa situação política anterior; quando fomos Deputado Federal por duas legislaturas ou por uma legislatura e meia, porque exatamen~
te no meio da segunda legislatura, como Deputado Federal, nós tivemos interrompido o nosso mandato por um
ato de arbítrio de todos conhecido, que foi OAtcdnstitucional n9 5, pelo qual, como já disse nesta Casa e não é
exaustivo repetir, os atingidos que eram parlamentares
perdiam, tinham o seu mandato cassado e, conseqUentemente, os direitos políticos suspensos.
Àquela época fomos julgados por uma força que se
instalava no País, <iuC se dizia revolucÍÕnária e que nós
dizemos que foi um golpe político-militar. Mas, de qualquer forma, era uma força Cõntra a qual não tivemoSmeios de reagir, Porque era uma forç3. contra o direito
q-ue estava imperando naquela época .
Passado o tempo voltamos. Agora, aqueles que nos
confiaram mandatos, àquela época, ratificaram a nossa
presença nO Congresso Nacional mandando-nos aqui
representá-los, como o Senador da República pelo Esta-ao dõ Acre. Então, se o Presidente Figueiredo, àquela época, pertencia às hostes daqueles que, através de um ato revolucionário, cassavam mandatos e suspendiam os direitos
políticos do cidadão, estava de um lado; nós estamos do
outro lado, agora, passado tanto tempo; 14 anos depois,
voltando ao Congresso Nacional, com os mesmos votos,
com o mesmo julgamento daqueles que nos mandaram
em 1962 e em 1966 à Câmara Federal.
Portanto, achamos que estamos em igualdade de condiÇões. E, assim, podemos ouvir a palavra do Presidente
da República de trégua e achar que essa trégua pode ser
negociada.
Não quero me reportar ao passado como revanchismo; absolutamente não o tenho, fica na História o julgamento, mas quero acentuar que estamos falando de igual
para igual.
E, falando de igual para igual, achamos que o Estado
do Acre foi um dos que venceram, com galhardia, o difícil pleito de 15 de novembro.
Acontece, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, que, dOs
d<!ze_ municípios do meu Estado, onze são lindeiros com
a Bolívia e com o Peru. E por esta circunstância geográfica, inclusos todos os onie entre os que são atingidos pela
inusitada restrição das chamadas áreas de segurança nacional.
Acontece que, pelo art. 81, da Constituição, item VII,
..compete privativamente ao Presidente da República
aprovar nomeação dos prefeitos d-õs miiii.icípios declarad_os de interesse da segurança nacional."
Pois bem, o ex-Deputado Federal Nabor Teles da Rocha Júnior, segundo o Governador constitucionalmente
eleito pelo voto direto e secreto do povo acreano, em 15
de novembro de 1982, e empossado, solenemente, perante a Assembléia Legislativa e o povo, no dia 15 de março,
próximo passado, em sua elevada sabedoria e incontestável convencimento democrático, logo após a posse, recomendou aos nossos companheiros de Partido, membros
dós diretórios municipais do PMDB, do Acre, que, reunidos em assembléia, escolhessem os nomes que seriam
indicados para prefeitos das respectivas comunas.
Assim fcii feito e S. Ex•, Sr. Presidente, o Governador
Nabo r Júnior, já tem em mãos a lista dos nomes dos 11
prefeitos, dos li municípios do Acre, catalogados na
área de Segurança Nacional.
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Esses nomes, por força da Constituição, serão levados
como vimos, dentro de poucos dias, à apreciação de Sua
Excelência, o Senhor Presidente da República, para serem homologados, a fim de que o Governador possa
nomeâ-los.
Não apen~s nós do PMDB, do Acre:, tampouco s_omente os acreanos, mas creio que toda a Nação brasileira está, neste instante, atenta para o gesto que hã de vir
do Senhor Presidente da República. Será um gesto da
maior significação cívica--e histórica para o momento de
dúvidas que estamos atravessando, porquanto, na interpretação geral, só cabem duas alternativas: o sim ·ou o
não.
Se o Senhor João Baptista Figueiredo, como Presidente da República, der o sim aos nomes que serão apresentad_os pelo Governador Nabor Teles da Rocha Júnior,
serão, portanto, esperanças que se acendem na concretização_da trégua política proposta. Se o Presidente der o
não, serão as esperanças que se apagam no coração dos
homens.
Então, ao ülvés de trégua, poderá haver trevas, pois o
povo não saberá mais como, quando e em quem acreditar.

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um ãparte?
O SR. MÁRIO MAIA- Com o maior pfazer, cOncedo o aparte ao nobre lfder José Lins.

O Sr. José Lins- Nobre Senador Mãrio Maia, é um
pr:ger_comentar_ o ~iscl_lrso de'!· 1;:~'· Em primeiro _lugar, quanto à volta de V. Ex•, agora, ao Senado, jã que,
por mais de uma vez, V. Ex• serviu ao seu povo na Câmara -~lta do País. V. Ex• não deve se preocupar, ou melhor, analisar como anormal o que aconteceu com V. Ex•
As revoluções têm a sua força, têm a sua lei, têm o seu direito. e V. Ex• sabe disso, mas, também, têm o seu tempo. E aquela Revolução a que V. Ex• se refere foi feita
com o Qbjetivo de evitar um mal maior para o País e, embora, criticada através dos tempos, o que se vê, agora, é
essa mesma Revolução trazendo ao povo brasileiro a
abertura tão ansiada pelo próprio povo, V. Ex• sabe. De
modo que, hoje, poderíamos dizer que nos sentimos hon~
rados com a presença de V. Ex• nesta Casa.
O SR. MÁRIO MAIA Senador.

Muit_o agradecido, nobre

O Sr. José Lins~V. Ex•, certamente, representa muito bem o seu povo, os acreanos. cujas raí:zes são profundamente ligadas ao nosso povo do Ceará, ao meu povo e
inclusive ao povo do Sr. Senador Hélio Gueitos, que
também é cearense. Pois bem, quanto à vitória da Oposição, já não estou tão certo. Acho que fizemos uma
grande maioria na ãrea do Senado, somos o maior Partido, ainda, na Câmara, e certamente temos uma grande
parte dos municípios. Diz V. Ex• bem que em número total de votos as Oposições superaram ...
O SR. MÁRIO MAIA- Refii'o-me aos votos; aoS sufrági'os.

O Sr. José Lins- b verdade, V. Ex• se referiu especificamente e não há por que negar que as Oposições fize-ram, em número, para Deputados Estaduais ou Federais, ou para Governadores, mais votos do que fizemos
nós, da Situação. Mas, a meu ver, por isso mesmo, V.
Ex• diz: falamos de igual para igual. Eu digo: falamos,
agora, com uma participação cada vez maior nas responsabilidades pelos destinos deste País. Cita V. Ex• a sugestão do Presidente para a trégua política. A meu ver,
nobre Senador, essa trégua deve representar um momento de reflexão para nós, senadores, nós parlamentares em
geral. O Presidente certamente não vai definir o que é a
trégua e nem vai, digamos, trocar as posições de favores
ou, digamos uma palavra que é mais sugestiva, embora
não seja isto o que quero dizer, a palavra barganha.
O SR. MÁRIO MAIA --Não se trata disso.
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O Sr. José Lins- Não se trata disso e V. Ex• jamais
sugeriria isso. Mas, para mim, a irêgua diz respeito exatamente a uma co-rcsponsabilidade entre a Situação c a

Oposição, sugerida por nós, estudada por nós, no Congresso, e não ditada pelo Presidente da República. Seria
uma maior responsabilidade ou cc-responsabilidade na
anâlise dos grandes problemas. De modo que faço votos
que o Presidente da República encontre, na sugestão do

Governcidor e de V. Ex•s, qiie são pirlamentares pelos
seus Estados, a oportunidade de encontrar nomes da sua
confiança. Mas, certamente, não seria de bom alvitre que
nós exigíssemos uma posição preestabelecida do Presidente, jâ que a norma é exatamente conferir a Sua Excelência a ptinlazia da escolha. Mas eu pessoalmente faço
votos que tudo dê bem no Estado de V. Ex• e, sobretudo,
faço votos para que nós, do C_ongresso;-salbamos interpretar essa. cc-responsabilidade nossa, que, para mim, é
o ponto fundamental da referência do Presidente. Essa
abertura do Congresso, agora, essa nova legislatura traz
aos Srs. que agora participam da administração do País
através dos dez, talvez dos maiores Estados, dos vinte e
'dois Estados, e também com um grande número de votos, urna responsabilidade maior.
Certamen-te, esse é exatamente o ponto, o fulcro, o
ponto de apoio para ·a destino dessa abertura que aí está
c que nos foi oferecida pelo Presidente, naturalmente, satisfazendo o desejo do povo brasileiro.
O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço a atenção do
aparte de V. Ex•, e, reafirmando o que disse no começ-o
do meu discurso, nós achamos que a trégua é uma palavra bem empregada quando há luta, e é uma via de mão
dupla. A trégua deve ser uma via de mão dupla, é o preparo de um armisticío, da cessação das hostilidades, para
se negociar, negociar em altos e elevados termos, porq_ue,
fora disso, não é trégua, é capitUlação ...
O Sr. José Lins Partido de V. Ex-'

Coisa que jamais eu su"egCrÚià -~o

O SR. MÁRIO MAIA _...: .. ::ODde o -VencCdor impõe
ao vencido as condições, sem que o- vencidÕ lenha o direito de se contrapor. Mas, a trégua subentend~ um entendimento, negociações das partes para chegar a um entendimento e, finalmente, à paz que interessa às partes.
Acredito que o espírito da solicitação de trégua de Sua
Excelência o Senhor Presidente da República, passados
esses 19 anos, tenha esta intenção, de se parar as hostilidades, de se retomar -o diálogo. E agora, recentemente,
v. Ex' hã de ter visto as manifestações nas ordens do
Dia dos três Ministros, ein comemoração ao 31 de
Março, foram todas no sentido de se retomar o diálogo.
O Ministro -da Marinha, M iixlmiano di Fonseca~ fala do
desarmamento dos espíritos;--õ "Miiilsiio da Aeronáutica,
Délio Jardim de Mattos fala - inclusive - é frase textual dele - Governo é Governo, OPosição é Oposição,
mas a crise é de todos. Então, vamos nos irmanar para
combater a crise, é uma solicitação deles.
Pela palavra de seus altos Líderes militares, estou vemdo que o Governo estã se regimentando e se preparando
para entrarmos no diálogo. b por isso que eu estou, neste
momento, aproveitando a oportunidade para oferecer,
no diálogo, um ato concretoA __Veja bem, o meu Estado,
Estado do Acre, o Estado mais ocidental do Brasil, é
constituÍdo por doze municípios; sete clãssicos; antigos
municípios, e cinco criados maiS recentemente. E dada a
sua configuração geogrãfica, todos os municípios,-exceto
o da capital, são fronteiriços com oS Países vizinhos Bolívia e Peru. Se o Presidente da República, e o PDS
também há de nos ajudar nisso, entender que os prefeitos
devam ser nomeados pelo Presidente da República, haverã uma verdadeira intervenção federal no meu Estado,
porque o Governador eleito pelo povo apenas ficarâ com
a liberdade de administrar o Município de Rio Branco.
Então, ele deixará de ser Governador e passará a ser um
simples prefeito do Município de Rio BI-anco.

Estou fazendo essa advertência, nobre Líder José Lins,
porque V. Ex• sabe como é provinciana. a política, cada
Estado tem suas características, e nós estamos preocupados com a iniciativa de alguns ilustres adversários nos~
ses, em nosso Estado, que estão-pleiteando do Presidente
da República um governo paralelo, através da nomeação
dos prefeitos, sem levar em consideração a nossa manei~
ra de escolher os prefeitos. Então, os· nossos companheiros não estão querendo se conformar que houve uma
eleição, e que no Estado do Acre a Oposição ganhou. Se
houvesse normalidade demoCrátiCa- já absoluta; s-e essa
inacitada lei das áreas de segurança nacional, que foi
criada mais por interesse político do que pela própria ín--tenção da segurança nacional, se tivesse- sido revogada,
não havia problema.. Quer dizer, a administração do Estado do Acre iria se instalar normalmente, como estã se
instalando nos outros Estados que fazem fronteira com o
mudo Oceano Atlântico, como é o Estado de V. Ex• e os
outros que não têm esse privilégio dC serem viZinhos dos
outros países da América do Sul.
O Sr. José Lins --Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA -Tem o aparte V. Ex•

O Sr. José Lins-- Nobre Senador, eu compreendo
perfeitamente a preocupação de V. Ex• e julgo mesmo
que V. Ex~ não faz uma advertência, V. Ex•eXtei-na Uma
preocupação.
O SR. MÁRIO MAIA- Uma preocupação no sentido de que o Presidente da República fique de espfrito
- prevenido~..
O Sr. José Lins -

Claro. Compreendo.

O SR. MÁRIO MAIA- ... para as solicitações regiorülis e estaduais que o seu Partido há de fazer, e coloque
acima desses interesses partidários a sua elegância e a sua
- coerência no Pedido de trégua que está fazendo, porque
nós pretendemOs fazer essa correspondência da trégua
desde que seja concretizada em atas de boa vizinhança e
diãJogo aberto para nós outros.
O Sr. José Lins- V.
- te, nobre Senador?

Ex~

me permite concluir o apar-

O SR. MÂRIO MAIA - Conclua-o.
O Sr. José Lins- Acho que V. Ex' tem razão deexter-

nar sua preocupação. Mas acho, tambêm, que V,_ Ex'
não pode jogar o destino da trégua, cujo objetivo é m_uito
mais amplo, digamos, nas costas de alguns prefeitos, por
mais íinPortantes que eles ~Jam.
O SR. MÁRIO MAIA- Mas esse é o meu Estado todo, nobre Senador. É todo um Estado, não alguns prefeitos, representam todo o Estado do Acre.

- o·sr~- José i..ins - Acredito, nobre Senador Mário
Maia, e V. Ex• pode ficar tranqüilo que o Presidente da
República não vai se deixar levar por esses que querem
tocar lenha na fogueira, como do jeito a que se referiU o
nobre Senador Hélio Gueiros. O Presidente não tem o
menor interesse nisso, sua Excelência certamente há de
agir com a rnaior_judiciosidade, com equilíbrio ...
O SR. MÁRIO MAIA - É o que nós acreditamos
sinceramente que assim acontecerá.
O Sr. José Lins- ... e, certamente, o Parlamento, Senado e Câmara, Senadores e Deputados terão oportunidade de continuar esse diálogo, que é fundamental para
a abertura.

O Si. -Hélio Gueiros -

Permite V.

Ex~

um aparteJ

O SR. MÁRIO MAIA- Permito o aparte ao nobre
Senador Hélio Gueiros, e em seguida ao nobre Senador
Passos .Pôrto.

O Sr. Hélio Gueiros- Senador Mário Maia, acompanho V. Ex• na manifestação da sua esperança de que o
e~inent_e Preside i). te_ çla Repúbli~ passe da palavra aos
fatos, e demonstre a sua sinceridade quando fala em tré-gua política. V. Ex~ aborda um problema muito sério,
que é este da nomeação dos prefeitos das âreas de segu-
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rança nacionaL E,_ veja V. Ex• _o que a Oposição, que
agora é Situação nos EStadOs, oflde existe essas áreas de
segurança nacional, está pretendendo, é simplesmente
qu~ o Pre~idente da ~epública cumpra a Constituição
Federal.
O SR. MÁRIO MAIA O Sr. Hélio Gueiros -

Exatamente~

Mais nada do que isso.

O Sr. José Lins -Mas isso o Presidente vai cumprir e
nunca descumpriu, nobre Senador.
O Sr. Hélio Gueiros - Vou exPlicar o meu raciocínio
ao ilustre Senador José Lins. O parágrafo primeiro, do
art. 15, da Constituição Federal diz:
Serão nomeadas pelo Governador, com prévia aprovação:
a)...
b) do Presidente da República, os Prefeitos dos Mu-

. nicípios declarados de interesse da segurança nacional
por lei de iniciativa do Poder Executivo.
No caso - e vou figurar primeiramente o caso do
Acre- no caso do Acre, o atual Governador poderá demitir os atuais prefeitos das áreas de Segurança Nacional. Mas ele não tem garantia de que terá o direito constitucional de nomear os súCessores desses prefeitos, p-Orque, eminente Senador José: Uns, em virtude de uma divergência passageira, eventual, entre líderes políticos do
meu Estado, o Parã - e é por isso que entro na discussão - foi" editad-o um -de"creto-lei instituindo uma figura
esquisita de prefeito pro tempore O nobre Senador Fer~
nando Henrique Cardoso disse, um dia desses, que no
Brasil havia caído modã de sejllstiflc3.r coisas absurdas
com palavras latinas, dando-se preferência, hoje, aos termos ingl"éSes. Mas, com referência à.nossa Amazônia, o
latim- ainda é a língua vigente; porque se inventou essa
estória de prefeito pro tempore Então, com esse decreto- lei se ~ey_ogou. o art. 15 da Constituição Federal,
per!lliti~do-se que o Presidente da República nomeie o
prefeito das áreas de Segurança Nacional, desde que chaii:le de pro teiizpÕre. É igual aos outros, não tem diferença, faz tudo o que os outros fazem, governa como o
outro governa; mas como no Brasil o negócio é arranjar
um nome complicado, difícil, se inventou, no arsenal dos
casuísmos, a palavra pro tempore. Então, lá no Acre, o
Governado_r do Acre pode dispensar os atuais prefeitos
das áreas de Segurança Nacional, mas ele não tem a menor garantia de que indicará, como __ê do seu direito constitucional, os seus sucessores. No caso específico do Pará, nobre Senador Mário Maia, o Governo poderia atê
ser inteligente, porque com exceção d~ Marabá, por cauSa de Serra Pelada, o Governo, o PDS, perdeu em todos
os outros municípios- de área de Segurança NacionaL
Então, está-se vendo que, politicamente, nãã aproveita
nada ao Governo nem ao PDS. Por -outro lado, se o
nobre Senador José Lins quer que o PMDB, hoje, governe em_vãrios Estados brasileiros, assuma plenamente as
responsabilidades de suas novas funções, há de convir
que a ele também devem ser deferidos os seus direitos,
regalias e privilégios, entre esseS" deve estar o nomear
prefeitos dos municípios da ãrea de Segurança Nacional.
Se nós vencemos, deixemos que o PMDB exerça o governo em toda a sua plenitude; mas nunca se deve instaurar,
nesses Estados mais longínquos, mais distantes de
Brasflia, governos paralelos, visand_o a dificultar a ação
dos autênticos governantes regionais. De modo que eu,
ao cabo de tudo, quero apenas manifestar a V. Ex• a minha esp~rança de que, passado o problema eleitoral, tornada desimportante a incompatibilidade pessoal, pelo
P:J-enos no Pará, entre líçleres políticos, o Presidente da
República cumpra integralmente a Constituição, e devolva aos governadores dos Estados o direito de indicar,
depois da aprovação o seu nome, os prefeitos da área de
Segurança Nacional. Muito obrigado~ V. Ex~
O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte?

a

e

O SR. MÁRIO-MAIA-- Um momento, Senador José Lins.
Eu é que agradeço a V. Ex•, nobre Senador Hélio
Gueiros, porque no que diz respeito a municípios de área
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de Segurança Nacional, todOs nós sabemos que foi uma
atitude puramente política, e não de Segurança Nacional; foi para que o Governo central tivesse mais esse arsenal de casufsmo, como V. Ex' falou há pouco, para nomear, à revelia dos governadores dos Estados, à época
em que foi criada a lei, em ínúrileros municípios que fazem fronteira com toda a nossa enorme fronteira. Nós
achamos até que essa atitude, se fosse melhor pensada,
não deveria ser tomada, porque é uma espéciC de afronta
aos nossos vizinho's; eu diria que é uma iridelicadeza diplomática nós colocarmos na área de Segurança Nacional os municípios fronteiriços com países com os quais
mantemos as melhores relações diplomáticas. Seria assim uma espécie de desconfiança, um ato de desconfiança para com os nosso_s vizinhos.
Então, eu acltO qi.le nãO teve_êfeito algUrri, atê aSõia, a
criação _çlos _municípíos das áreas de.Segurança NaCional
para esses mvnicípíoS. E-já era tempo de O Governo ié, ver esta siiúação anómala e revogar esses.-dispoSítivos leg~~ e ·co~stitucio.Oais, q~e i'mp~de~·os,nlunfcfpfoS d_e ierem os seus prefeitos escplhidos.

o Sr,.' Jo'sé uns .: . . y. Ex• i:ne ~mité
O SR. MÁRIO MAIA- Eu permitiria, primeiramente, o aparte ao nobre Senador Passos Pôrto, porque V.
Ex~jâ teve a oporturiídade de me apartear, o que recebo
com muita honra, mas_ queria ter o prazer, também, de
inserir no seu discurso o :iparte do nobre Senador Passos
Pôrto.

O Sr._Pa.ssos Pôrto- Nobre Senador Mârio Maia,
inicialmente quero dar a minha saudação a V. Ex•, autêntico representante do povo do Acre nesta Casa, e me
voltar ao discurso de V. Ex• quando se refere à maioria
da Oposição nas eleíções de 15 de novembro, no Brasil.
Eu não participo desse argumento de que as Oposições
venceram no Brasil, e uso como argumento V, Ex•

O SR. MÁRIO MAIA gios.

Falei em número de sufrá-

O Sr. Passos Pôrto - Pois é em número de sufrâgios
que vou divergir de V. EX !i
O SR. MÁRIO MAIA - Em númefo de sufrá8i0s,
para as eleições majoritáriaS- de governãdor.
O Sr. Passos Pôrto- V. Ex• representa aqui, no Senado, o Estado ·ao ACre, -e---se-elegeu com um número de
eleitores menor, talvez, do que o último vereador na Capital de São Paulo. Mas nem por isso V. Ex• tem uma representatividade menor do que o ilustre Senador representante do Estado de São Paulo.

O SR. MÁRIO MÀIA ...:... Proporcionalmen-te, tivemos 44% dos sufrágios.
O Sr. Passos Pôrto- Pois é V. Ex• se elegeu com 150
ou 200 niil votos.

O SR. MÃRfO MAIA - Muito meõos, Senador,
porque nós tivemos o comparecimento, às urnas, de 96
mil eleitores, e nós tivemos 75 mil válidos, os quais obtivemos sozinhos, contra três opositores nossos, 33 mil votos, representado cerca de 44% contra os votos somados
do eminente ex-Ministro Said Farah, o Ex-Governador
Omar Sabino e o ilustre homen de negócios, Diógenes.
O Sr. Passos Pôrto- Pois bem, V. Ex• está ajudando
o meu argumento. V. Ex'- representa, aqui, um Estado
brasileiro com 54 mil votOs, com a mesma representatividade de um Senador do Estado de São Paulo ou do Rio
de Janeiro, que veio para aqui com três ou quatrO milhões de votos, porque nós vivemos em uma federação.
As eleições de 15 de novembro se realizaram em torno de
problemas locais, lideranças locais, nomes locais. Não
aceito a tese de que em 15 de novembro se fez um plebiscito no Brasil, e de que houve a maioria de votos da oposição. O que ocorreu é que nos grandes Estados , com
maior número de eleitores, num período diflcil da vida
brasileira, evidentemente que alguns eleitores escolhe-

raril os candidatos da Oposição comO uma forma de ai- ternativ:i pari novo governo, inaS daí se dizei de qUe a
representação polítíca brasileira, em 15 de novembro,
teve a maioria na oposição, eu não aceito, porque nós tivemos o maior número de Senadores, tivemos número
maior de governadores, e maior número de prefeituras.
De modo que o PDS continua a ser majoritário ito Brasil: ele é também majoritário também na Câmara dos
Srs. Deputados, que é o maior partido político, e é frail~
camente favorável no Senado. De modo que essa tese de
que, em 15 novembro, houve m~ioria das-"OpOsiÇões no
Brasil, eu pão aceito, porque as eleições se realizaram em
torno de problemas eminentemente locais, lideranças locais, regionais, que entraram em disputa e não ent~aram
à~SC-risSãO--:- em- plebiscito,-ã Revolução e o nõverno
F~d~ral. Esta é a tese que eu defeildo.
-

-em

v:

O SR. MÁR10 MAIA -·0 ã.rgUniento que
Ex•
apresenta vem aO socorro do meu argumento. EXalamente ~ela manif~taçãa regional, ê_que os sufrá~os foTam eXpressivamente, majori~ários. Nós, vivemos numa
Federação, mas a União é constituída pClo somatório de
t~doS os E~tados, e a populaçãO disp~rs~.., n~s mesmoS se
manifestou de unla-nia:neira fr<igõfóSãirientefaVOráVêi'ãs
COposições nos Estados.

O

Sr..

Passos Pôrto -Tenho a impressão de que V.

Ex• _está. enganado.

O SR. MÁRIO MAIA-~ que demograficamente, os
Estados onde nós tivemos maioria tiveram uma grande
expressão, como São Paulo, Rio de Janeiro, GoiáS, Paranã, Mi nas Gerais, onde a concentração demográfica é
muito grande. Mas, para as eleições majoritáriãs --não
é plebiscitária -,nós dizemos que para goveTnador, seria o equivalente a Presidente da República. Se tivéssemos eleições para Presidente da República, acreditamos
que os sufrágios universais, a consciência jurídica da
Nação teriã- se manifestado majoritariamente, de modo
semelhante ao que aconteceu com a escolha dos Governadores nesses Estados.

O Sr. Passos Pôrto - V. Ex• supõe isto, mas numa
eleição presidencial, são outros fatores que entram em
jogo numa campanha pÕiítica e não as eleições de governos de Estados, onde foram debatidos assuntos eminentemente regionais.
O SR. MÁRIO MAIA- Concordo com V. Ex• com
respeito a vereadores, a deputados estaduais e federais,
mas nas majoritárias ...

Ex• usa um raciocínio meio tortuoso, meio sofistico, tentando comparar grandezas heterogêneã.s. Dizer que o
PMDB é o vitorioso da eleição de 15 de novembro, é
forçar um pouco o raciocínio - V. Ex• não consegue se
entender com o Senador Passos Pôrto, porque está tentando comparar grandezas heterogéneas. A votação pro·
porcional é uma, a votação majoritária é outra. Mas eu
queria apenas manifestar a minha solidariedade a V. Ex•,
e-ter a esperãnça de que o seu Estado, que deu a vitória
ao Governador do PMDB, tenha os prefeitos mesmo
dessa área de segurança, indicados pelo Governador e
pelo Presidente da República. Era esta a solidariedade
que~ eu queria prestar a V. Ex•.

O SR. MÁR_IO MAIA-- Muito obrigado a V, Ex•,
mas não" vamos mais polemizar sobre quem ganhou as
e~eiçõ~. ou não, porque são pontos de vista .díspareS e,
cOmo V. Ex•_ fala, Parece que as quantida(les seriam Qeterogêneas. Mas eu insisto que nas eleições majoritári~,
nõs verificamos que há umã tdndência nacioflal Para as
oPosiçÕes; riãd· de agora, mas em 1974; em 1978'ê éín
1982, as majoritárias foram bem expressivas e, no· Sdlriatório g-eral, favoráveis à Oposição~ .
. Masl qUero çontirl!lar o meu argumento especificamente sobre o meu Estado porque aqui estou defenden_d<? a integridade admi_nistrativa dó Governo do ~MD~,
qu~ ~enceu as eleições no Estad-C? do Acre, deÕ.tro ~as regra·s do jogo ê~tabelecidas_ peia legislação eleitoral vigente.
EnfâO, assim -como os prefeitos que vão toinar posSe
ii os outros Estados, queremos fazer a defesa dos prefeitOS dos-mun-iCíPiOS dO meu Estado, que tem essa singularidade de, se houver uma nomeação maciça de todos os
mUnicípios, nós estaremos sofrendo uma verdadeira intervenção TederaL
O Sr. João Lobo- E o Governador de V. Ex• seria
apenas um prefeito de Rio Branco.

O SR. MÁRIO MAIA- Prefeito de Rio Branco, ex:atamente, é o que já lembrei aqui. Acredito que não seja
essa a intenção do Presidente da República. Sua Excelência já prometeu, jã falou em várias oportunidades que
respeita- ci resultado das urnas e está disposto a cooperar
e a colaborar nos termos constitucionais, com todos os
governadores, independentemente das siglas partidárias
pelas quais tenham sido eleitos. Acredito que essa p-romessã de Sua Excelência seja cumprida.
E por isso, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS qUe, -neSta
oportufiia3de, desejamos expressar nossa crença nos
propósitos-pacifistas do Senhor Presidente da Rep]J.blica
acrCdíialnos na sinceridade das suas palavras, quando
propõe uma-tréJZua- politica.
O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Passos Pórto- Para Senadores, que são majoritários; e nós tivemos maioria.

e

O SR.- MÁRIO MAIA~ Nas majoritárias para governadores, que eu faço referência, representam uma miniatura do que acontece em toda a Nação.
Então, a disposição psicológica da escolha do eleitor
para governador é semelhante à disposição psicológica
da consciência nacional.

nador José Uns.

O Sr~ Passos Pôrto- Essa é uma suposição de V. Ex•
O Sr. João Lobo --:- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA João Lobo.

Pois não, nobre Senador

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Mário Maia, compreendo a preocupação de V. Ex• a respeito da indicação
dos prefeitos do Acre, e tenho a esperança de que o Presidente vai endossar as indicações feitas pelo Governador do seu Estado, porque Sua Excelência estará apenas
confirmando uma tendência do eleitorado acreano~
O SR. MARIO MAIA- Exatamente, é o que esperamos: o respeito à tendência do eleitorado acreano.

O Sr. João Lobo -

Isso, a meu ver, seria O mínimo
que se poderia fazer para dar prosseguimento a esse entendimento, a esSa pacificação nacionaL Entretanto,
acho que o nobre Senador Passos Pôrto tem razão, V.

O Sr. Mário Maia - Concedo o aparte ao nobre SeO Sr. José Lins-- Poderia V. Ex• atenta! para um
ponto intereSSilllte, que aliás foi levantado pelo nobre Senador Hêlio Gueiros: o que diz a Constituição? Que o
Governo do Estado indicarão prefeito e o Presidente escolherá. Portanto, um prefeito que satisfaça, ao mesmo
tempo, ao Governador e ao Governo federal. Dizer qUe
o Governo estadual tem mais ou que tem responsabilidade sobre o município, certamente não a tem; e principalmente nessas áreas de segurança, a responsabilidade do
Governo federai é grande. Dizer que a nomeação desses
prefeitos poderia ser um acinte aos paízes vizinhos, também não cabe, nobre Senador, poique o objetivo tanto
do Brasil, como dos países vizinhos, é evitar, como V.
Ex" sabe, o tráfico de mercadorias, de entorpecentes. Em
suma, há, realmente. ..
O Sr. -Mário Maia- Mas, para isso não precisaria da
nõmC:aÇão-de prefeitos. Ao contrário, deveriam colocar
nas frOnteiras, não prefeitos nomeados, mas inelhoraÍ' as
cãndiçõ6; de assistência das rorças regulares, das forças
militares.
-
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O Sr. José Lins ~V. Exi tem um modo de pensar e eu
o aceito. O que quero dizer é que, realmente, a responsabilidade do Governo federal, em áreas de fronteira, é
muito maior do que a do Estado, mesmo porque o Go-

verno do Estado nada tem a ver com a prefeitura, não
tem nenhuma responsabilidade sobre a prefeitura. Mas o
que é importante que V. Ex• note é que se o Presidente
da República, por acaso, não puder aceitar todas as indicações do Governador, nem por isso V. Ex• confine a
trégua a isso. Acredito que uma nova lista, um novo entendimento com o Governo do Estado, certamente rc.
solverâ o problema. Eu tenho a esperança de que essas
coisas andem normalmente, porque o Presidente é um
homem extremamente aberto. Sua Excc:lência ~muito judicioso, e, certamente, terá sensibilidade para os problemas do seu Estado, sem querer absolutamente criar caso.

O SR. MÁRIO MAIA dor.

Perfeitamente, nobre Sena·

OS,. JtMé Uns- V. Ex' ni,oeomporte_a tr!gua nesse
âmbito tão es~to Porque da tem um sentido muito
maior.

O SR. MÁRIO MAIA - N~ estou limitando, por·
qU;e, vejam bem. a minha tese. nesta exposição que estou
fazendo. o meu discurso é uma exortação a essa tendên·
cia democrática do Senhor Presidente da República.
para que Sua Excelência sinta neste diálogo, a nossa sinceridade, porque nós acreditamos na sinceridade de suas
palavras, quando propõe uma trégua política.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) (Faz soar a campainha)- Eu pediria ao nobre Senador que não com»
desse mais apartes, porque o tempo de V. Ex• está prestes a expirar.
O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a ad~ertência de
V. Ex•, Sr. Presidente.
Então, incliilai:no-nos a aceitar com .seriedade suas
considerações sobre união e trabalho. Somos sensfveis às
suas exortações de austeridade, quando convida os Governadores eleitos de todos os Partidos a zelarem pela
causa pública, e aos quais promete ajuda sem discrim:inação partidária.
Como já disse, a trégua é uma via de mão dupla e reafirmo que-não é capitulação de quem a propõe, tampouco adesão de quem a aceita. Trégua é, portanto, uma parada das hostilidades para uma negociação de conveniências recíprocas.
Cabe ao PMDB do Acre fazer, portanto, aqui, nobre
Senador José: Lins, a primeira propoSta ·c_oncreta de trê~
gua. Veja bem, não queremos confinar ao Estado do
Acre, queremos iniciãr pelo EstadO do Acre, nesta opor~
tunidade, o diâ1ogo que a trégua estã a oferecer. Cabe ao
PMDB do Acre, portanto, faZer essa primeira proposta
para se sair desse impasse teórico de trégua e não-trégua.
O Senhor Presidente da República hornoiOgarã os no~
mes que o Sr. Governador - é essa a nossa proposta Nabor Júnior apresentará para as prefciTura"s dos onze
municípios do Acre, como início das negociações que
prosseguiremos para a revogação da Legislação que
criou as ãreas de segurança nacional, entre outras reivin~
dicações que serão propostas pela Oposição na vigência
da trêguã, que desejamos desembocar_,Jl!Jma atitude consensual de paz duradoura, no seio de uma _democracia
sem adjetivos.
Assim, Sr. Presidente, concluo a minha exposição,
acreditando que o Senhor Presidente da República será
sensível às nossas considerações. E. ao receber o Sr. Go~
vernador do Estado do Acre. que o fará dentro de brev~
porquanto tomei conhecimento de que boje mesmo à
tarde, S. Ex• o Sr. Governador, através de oficio, pediu
audiência ao Senhor Presiden-te da RepúbffcR para expor
a situação de Estado do Acre, levando~Ihe todos os
problemas, dentre os quais se destaca este, da nomeação
dos Prefeitos daquele Estado, que digo, ê vital, não só

para o nosso Estado, como para o início deste diálogo,
para o qual estamos com a maior boa vontade em
concretizá·lo. Sua Excelência, o Senhor Presidente da
República, ;JOde estar certo de que, se ele estiver com a
boa vontade que nós temos, para com as coisas públicas,
o diálogo entre a Oposição e Gover_no está estabelecido,
atravês dos Governadores da grande Região Norte, porquanto hoje o Governador Gilberto Mc:strinho, do
Amazonas, deve ter tido uma audiência com o Presidente da República, ~ breveme[_lte, acredito que o Senhor
Presidente receberá o Governador do Acre, em seguida,
provavelmente, o Governador do Estado do Pará e, sucessivamente, todos os Governadores da Oposição e da
situação, para que Q di<Uogo fique de uma vez por todas
estabelecido,_ chegando·se ao grande estuário da democracia que todos procuramos nesse_ transe de dificuldades
por _que passa a nossa Pátria.
Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente, agradece.,do
a ~tenção de todM que me ou\l'etl1. (Multo Bmtl)
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Nordeste, ex-Presidente do Banco do Nordeste e atê recentemente Secretário de Planejamento do Estado de
São Paulo.
Refiro-me ao Dr. Rubens Vaz Costa, também pernambucano como o saudoso Apolónio Sanes.
A presença de Rubens Costa à frente a CHESF, no comando das múltiplas operações administrativas e fmanceiras dessa grande empresa, orgulho do nordeste e do
BrãSil-, Constitui, sem sOmbra de dúvida, fator de confiança e a garantia maior de que a CHESF prosseguirá
no seu invulgar desempenho, como força propulsora do
desenvolvimento regional.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Sr. Senador Passos Pôrto.

O SR. PASSOS PORTO -Acolho com muita honra
o aparte de V. Ex• Ele enriquece o nosso discurso. V. Ex•
representa o Estado de Sergipe e a nossa capital foi a primeira: capital clctrificada com a energia de Paulo Afon·
so, -c V. Exf deve se lembrar da importância da cletrifi·
caçãO do nosso Estado com a energia de Paulo Afo010.
Hoje. todo o nosso interior tem energia s;erada de Paulo
Afonso; e foi sem dúvida al&uma. fator propulsor do desenvolvimento do nosso Estado.

O SR. PASSOS PORTO (Pronuncia o seguinte dilcurso.)- Sr. Prcsiden~ Srs. Senadores:
No t'iltimo dia lS de março fez 35 anos que o Presiden·
te Outra assinou o ato de constituição da Conipaithia
Ridrociétrica do Silo Francisco. Este evento, Sr. Presi·
dente, não pode ter o silêncio do Senado porque aqui peregrinou por cerca de 12 anos o idealizador c criador da
CHESF, Senador Apolônio Salles. Foi graças à obstinação desse técnico e extraordinário homem público que
Getúlio Vargas assinou, e Apolônio, como Ministro da
Agricultura, subscreveu, o Decreto de 3 de outubro de
1945, autorizando a constituição dessa Companhia pio--neira na hidroeletríci~ade, formadora de técnicos brasi1eíros em barragens e sobretudo a força civilizadora do
Nordeste, a sua maior alavanca na modernização dos setores produtivos e o maior instrumento regional de elevação do padrão de vida da sua população.

Hoje, Se. Presidente, a CHESF é a maior empresa tio
Norte e Nordeste do Pais~ com 11.500 empregados, 4.500
fornecedores gerando cerca de 50.000 empregos e movi·
mentando recursos de 147 bilhões de cruzeiros. Com linhas de transmissão de 12.500 quilômetros, abastecendo
uma região de I milhão e quinhentos mil quilômctros
quadrados, cobrindo todo o Nordeste, a CHESF vem fazendo uma das maiores linhas de transmissão do mundo,
interligando a subestação de Sobradinho na Bahia à de
Utinga, em Belém do Pará. Nesta região contribui com
1.034 quilómetros de linhas de alta tensão ligando,
Sobradinho a Imperatriz no Maranhão c de lá, feita a conexão para energizai' o Estado do Pará, sua Capital e Tucuruí, que consumiam, até então, grande quantidade de
óleo combustível.
A capacidade de geração das diversas usinas hidroelétricas e termoelétricas da CHESF ultrapassa, hoje, os 5,5
milhões de quilowatts.

O Sr. LouriVai Baptista- Permite V. Ex• um aparte?

O

O SR. PASSOS PORTO -Com muito prazer.

o sR. PASSOS

O Sr~ L~urival Bapti~ta - Desejaria, eminente Senador Passos Pôrto, agora, quando se fala com redobrada
insistência na necessidade de um tratamento diferente e
prioritário para o Nordeste, felicitá-lo pelo seu importante pronunciamento, c_op_gratulando-se com os 35 anos
da Companhia Hidroelétrica de São Francisco. fez muito bem Vossa Excelência relembrar que foi no Governo
do ínclito Presidente.
Convém acentuar que a importância da CHESF avulta à medida que os anos vão passando, não somente porque representou o ponto de partida na escalada para o
pleno aproveitamento das possibilidades do Rio São
Fr~mcísco, como, sobretudo, porque assegura ao Nordeste as condições indispensáveis ao desenvolvimento çeSiórial na multiplicidade dos seus asPectos.
A partir do suprimento de energia abundante e barata,
a CHESF viabilizou a exeqUibilidade técnica operacional de uma imensa_constelação de obras, empreendimen~
tos e serviços, no tocãnte à industrialização das matérias~
primas, a iiÜIDi~ção d~s cidades, a eletrificaçãO rural e
projetas pioneiros de irrigação.
Fez muito bem Vossa Excelência em ressaltar o patrió~
tico trabalho de t\,p()lônio Saltes, a quem de fato se deve
a iní_ci~tiva do magno empreendimento, _e também Mar~
condes Ferraz, eminente engenheiro, dois técnicos de ex~
traordinâria competência profissional e capacidad~ em~
preendedora. _Po_deria mencionar, na trajetória da
C~§F, vârios outros nomes de técnicos da mais alta
categoria, não o faço, todavía, para não alongar-me neste aparte.
-Quero, concluindo, dizer a Vossa Excelência que a
CHESF tem o privilégio hoje de ser dirigida por um economista, de projeção nacional, ex-Superintendente do

~r,

José Lins - Permite V. Ex• um aparte?
PORTO- cOm prazer.

O Sr. José Lins - Senador Passos Pôrto quero ter a
honra de participar dessa homenagem que V. Ex• presta
à CHEs-F,- pOr ocasião do seu 351' aniversário. Gostaria
de participar do seu discurso de modo a que levássemos
juntos- peço a V. Ex• que me permita levar juntamente
com a sua palavra- uma palavra de incentivo às autori-dades e principalmente ao Ministro das Minas e Energia,
ao Presidente da ELETROBRÃS e ao atual Presidente
da ê:HESF, Dr. Rubens-Costa, nosso colega do Nordeste. Hoje a CHESF é a maior realidade econômica e social do Nordeste, por qu_e não dizer? Só através de Paulo
Afonso e um pouquinho talvez, uns poucos centésimos,
umas poucas unidades percentuais pela usina de Boa Esperança, todo o Nordeste está eletrificado.
O Sll.. PASSOS PORTO- E Pedra do Cavalo.

O Sr. José Lins- Não hâ, praticamente, nenhuma cidade do N ardeste, a não ser algumas da Bahia, difíceis
de serem atingidas, que não têm, hoje, energía da
CHESF ou da usina de Boa Esperança e Pedra do Cavalo, que é uma Uflidade menOr. Mas eu gostaria, também ...

9- SR. PASSOS PúRTb --Do rio Paraguaçu.
O Sr. José Lins- ... de fazer justiça, de lembrar aqui
alguns nomes. Primeiro, 'o nome de Delmiro Gouveia,
um cearense, nascido em I pu, de extraordinária força de
vontade, que sai da sua terra, um capiau, vai à Europa e
traz a primeira unidade hidrelétrica a ser instalada na
Cachoeira de Paulo Afonso. E V. Ex• sabe que ele foi
víúmã d-e um assassinato nas piores condições, motivado
por interesses espúrios, como V. Ex~ também conhece.
Lembraria aqui, também, o nome do grande Antônio José Alves de Souza, um dos grandes engenheiros que ajudaram o Presidente Outra, em administrações sucessi-
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vas, a levar avante o projeto da CHESF, de Paulo Afon~
so. E, por último, lembraria o nome de um dos Diretores
da CHESF, morto em serviço, André Falcão, _coo:ipa~
nheiro, engenheiro de grandes qualidades que dedicou
grande parte de sua vida ao nosso Nordeste, à nossa ter~
ra, através da gestão da CHESF. De modo que V. Ex•
faz justiça quando lembra o 35(1 aniversário da CHESF e
quero; juntamente com V. Exf, parabenizar a adminis~
tração daquela grande entidade que tanto beneficio leva
à nossa região.
O SR. PASSOS PORTO- Agradeço a V. Ex', sobretudo pelas homenagens a todos ess_es técnicos que colaboraram para a realização daquela obra que é um marco
na engenharia brasileira.
COntinuando, Sr: PreSidente.
__ _ ___
"Com o cido- das rio-vaSUSirias, -a CHESf'"-iterl.-deu a
outros firis-da -destii:laçãõ- âO São Francisco: ÂSsiill -fque
SOóradinho, piojeto d6 mtütiPlas -firialídaáeS, PCrlnitiu a
volta à navegabilidade normal do Rio,~ no --~r::,ho
PiiaporB.-Juazeiro, fornece ãgui para os p~ojetõs d~ ii'rigação -que-·o .Governo· e parficulàres des_env?~vem. ~as
proximidades da Usina; formou o lago -paraa·definttJva
regularização da descarga do São Francisco, o que bem:ficia iodas as usinas a jusante e, fmalmente, tem uma usrna com capacidade para gerar 1.050 mil_quHowatts.
A maior obra de geração de energia da CHESF, no entanto, é a Usina Paulo Afonso IV, concebida a parti~ da
construção da barragem Apolônio Sales, com um canal
de mais de__cinco quilómetros, _que leva o excesso de água
para o reservatório daquela Usina que, com apenas 16
quílômetros quadrados, acumula _128 milh?es _de metros_
cúbicos de água. A casa de máquinas de Paul?_ Afonso
• IV foi instalada na maior caverna que se sabe ter sido
construída para abrigar uma usina, com 2f0 inetros de
comprimento, 24 metros de largura e 54 metros d:_altura. Ali estão as seis unidades geradoras, cada uma P<!m
capacidade de gerã.ção de 410 mi! quilowatts e qu~, em
funcionamento, colocaram Paulo Afonso IV entre as
maiores existentes no Hemisf'erio Sul.
Ao iniciar a década de 90, a CHESF terã. a capacidade
instalada de seu sistema de geração ampliada para cerca
de 11 m 1Ihões de quilowatts e suas linhas d~- tr~smlssão
irão-para InalS-di20:00----o quilôtnetros- CíicUJ.a~nd~ entre os
diversos Estados do Nordeste, entre 230 e 500 mil volts,
levando a energia elétrica para benefiCiar social e economicamente a população dessa região. A expansão da
Empresa num horizonte de dez anos é programada para
atender à demanda económica e- social do período. Assim é que estã em construção a Usina Hidrodétrica de
Jtaparica, que acrescentará, em sua priineira etapa, uma
potência de 1.500 mil Kw, distribuída em seis m_âquinas.
O início de opeiação estã programado para ·a- anó de
1987. Mais tarde, com a velha ansiedade das populações
de Sergipe e Alagoas, serâ realizado o nosso son~o d_e
construção da Usina de Xingó, cuja potência instalada,
na primeira etapa, será de três milhões_ de quilowa~ts,
com seis máquiilas, e cUjo infcio de·ope-raÇáo está previsto para 0 ano de 1990. Porfim, o último aproveitamento
hidroelétrico previsto para o grande Rio, a Usina de Pão
de Açúcar, no Estado de Alagoas, com potência total de
330.000 Kw, lâ para os anos de 1992.
Está aí, Sr. Presidente e SenhOres s·eriadores, a história
da mais importante obra pública realizada na reg_íão
mais antiga e mais- sOfrida do- País. Uma História que
tem seu primeiro capítulo em 1910-, conforme falou o
nobre Senador José Uns- quando o gênio desbravador
de Delmiro _Gouveia já impunha a idéia de aproveitar a
força das ãguas do "Velho Chico". Uma história, cujo
cenário é o prodi&foso Rio Sãó Francisco, celeiro de barragens, usinas e soluç_ões para a região nordestina e que
ontem como hoje é o caminho obrigatório da unidade
nacional.
Ao evocar Sr. Pres-idente e Srs. senadores, nesta tarde,
os 35 anos da saga dessa Empresa lendária do Nordeste,
desejo homenagear a todos os heróis dessajornada,_técnicos e trabalhadores da Companhia, aos Governos que
deram permanente apoio e continuidade ao projeto e à
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figura maior dessa epopéia, o imortal pernambucano
Apolónio Sales, que deu vida e grandeza a CHESF. Seu
Presidente de 1962 a 1974 e cujo nome honra hÕje a Usina de MÕxotó e que será sempre a lembrança imperecível
do povo da região.
_Era~ o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MllitO bem!)

O SR. PRESID~NTE {Aimir Pinto)- Concedo a pa_Lavra ao nobre_ Senador Jorge Kalume.

OSR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Diante do meu permanente desejo de estar periodicamente nó-Estado -do Acre, q.ois motiVos- se destacaram
:~'-nesta""Iriíilha última viaieffi: Pri~eiro, atender~o_ convite
-~ de pai-aninfaf a turma pioneira do pedagógico parcelado
de Brasiléia, cidade acreana fronteiriça com a Bolívia,
onde criei esse curso pleno· quando fui Goverriador,
dando-lhe por patrono o Ifome do saudoso Senador Kairala J o_sé Kairala.
Já nestes últimos anos, no afã de facilitar os que não
pOdiam e nem podem dar sua presença _diária_ às aulas,
lhes foi oferecidO esse sistema, nesse campo do ensino,
... para "facilitar o seu-aPrendizado e o con~qüente aperfeiçoamento cultural. E a lriiciativa teVe o toque benfazejo das Professoras !tis. Célia Cabanellas Zannini, Terezinha Marça\ de Vasconcelos, .Francisca M alveira da Silva
e Lindaura Martins Leão que, compreensivas; foram ao
encontro do ans~io da comunidade brasiliense, contan. do, para o êxito do tentame, com a dedicação de professores como Gislene Salvatierra da Silva, Teresinha Ribeiro Flores, Olinda Augusta Gadelha, Jaci Pinto Cordeiro, Mário Maia Lima, Maria Natália Souza Araujo,
Conci Alves de Melo, Carlos Felix Aly, Arthur Francisco Sedrez, AntorÜO Siqueira CampOs,- Maria de Jesus
Souza, Dolores da Paixão Vasconcelos Alexandria, Zeti
Ribeiro COrreia da Silva, Francisco Carmelo Ameneiros
Perez, Valdelice Medeiros Saady e Maria Lúcia de Souza
Lima.
For u'irli cerimônia- tOcante, se conSiderados também
os afazeres nos lares das vinte formandas, quase todas
casadas, mas plenas de boa vontade e entusiasmo:
- Ani.onia Zuleide de Medeiros Gadelha - Araci Rocha de Souza- Ana Maria Mendes Saraiva- Ediléia
Furtuoso dos Santos - Edna Furtuoso dos Santos Francisca Ribeiro Alves -Istacilda Cavalcante Ribeiro
- Irene de Souza Campos - Lucimar Martins Feitosa
-Laura Correia Lima- Maria Laiz Sobrinho"- MaM
ria de Fátima Oliveira Souza- Maria do Carmo Rodrigues- da Silva- Mafia de Naiaré Rodrigues- Maria
Lo urdes Saturnino Vasconcelos- Maria Edna de Lima
Cavalcante - Maria Tereza BastOs - Marilza Mendes
da Silva- Noêmia Meildes da Silva- Raimunda Nonata Flores as quais, caminhando em direção a mesa, aí
presentes, entre outras pessoas gradas~_os senhores Representantes da Assembléia Legislativa, Deputados Hermelindo Brasileiro, Félix Bestene e Adauto Frota, o Prefeito_ Laudemiro Carlos Barroso, o Agente Estadual da
Fazenda, Carlos César da Silva, ProY.. GisJene, Prof' Te-resina, Nilo Zanini e a Vereadora Olinda, para receberem os seus diplomas, estampavam o sorriso do triunfo
ao lado de seus respectivos paraninfos:
Francisco Medeiros das Chagas- Alberto José Kai(al;a Sfair- Francisco Soares- Waldemir Lopes da Silva - Hilário MeireleS Sobrinho --Raimundo Nonato
Ribeiro - Manoel Alves Pereira - Manoel Delson
Campos- Orlandino Martins Feilosa- ~Rã.imundo de
SQuza Lima- Jorge Ribeiro da Silva- Djaci Américo
de Souza - Rairil-undo Amoedo - Francisco Pinheiro
Gi0e1hã -.:.... Alcides Rodrigues de Oliveíiã :...._ Jesuilton
Saturnino Vasconcelos- Valdomiro Lima Barroso-Francisco Carmelo Ameneilos Perez- Edilson Moura
Nascimento- João Flores da Silva.
Não se esqueceram as formarldas de prestar homenagem aos Amigos da Turma, representados por Alberto
José Kairala Sfair, Adauto Bento Pereira, Angelina
Frankee, Carlos Francisco Augusto Gadelha e Libera to
da .Silva. Diante do que assisti na hospitaleira Brasiléia,

lembrei-me de Voltaire: "Um povo se liberta quando começa a pensar".
.Se registrei esse acontecimento educacional, pel~ que
ele. representa, nào poderei deixar de fazer referência especial ao segundo motivo, relacionado com o 789 aniversário. da elevação de Xapuri à categoria de cidade, onde
o Prefeito Jorge Akel Hadad, com seu espírito impregnado_de civismo, com a ajUda de seus dedicados auxiliares e
membros da comunidade, festejou dignamente a d_ata,
mantendo-a viva no pensamento dos seus munícipes, em
particular da juventude estudiosa, instilando enL seus
cén::bros o amor à pátria conforme programa que passo
a ler:
Dia 22 de março -
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05:00 h-.-Alvorada Fe-s-tiva, a cai-&o da Banda de Músi·

ca M unicii)ã.l.
Local: Esplanada da Prefeitura Municipal.
06:00 h. Salva de morteiros.
07:30 h- Concentração de autorídades, estudantes dos

diverSos estabelecíriientos de Ensino, funcionârios e
povo em geral.
Local: Esplanada da Prefeitura Municipal.
07:45 h. Jilram(mte à Bandeira pelos _cidadãos_ que irão
receber seus Certificados de ~eservist~.
08:06h. HastCa.mento..d.os Pavilhões: Nacional, Acreano, Rio-Grandense _c Xapuriense, ao som do Hino Nacional, executado pela Banda d_e Música do Município.
08: lO h. Palavra alusiva à data pelo Exm9 Sr. Senador
Jorge Kalume.
08:20 h. Entrega simb~tica de C_ertipc~dos de Reser·
vista.
08:30 h. Desfile do 49 Pelotão PM 2~ CIA. PM, em
continência as autoridades.
08:40 h. Abertura Ofidal da Campanha da Arborização.
Local: Praça Barão do Rio Branco.
08:45 h. Passeio de ciclistas, pelas principaiS- vías da cidade, a cargo dos senhores Vereadores da Câmara Municipal e, Diretores dos estabelecimentos de Ensino, com
distribuição de prêmios para as seguintes modalidades:
a) A bicicleta que estiver melhor ornamentada,
b) A bicicleta mais antiga e em melhor estado de conservação.
c) o ciclista mais jovem.
d) O ciclista mais idoso.
e~ O melhor equilibrista de ciclismo.
15:45 h- Partida de futebol entre as equipes: Paissandu
Esporte Clube x Grêmio Atlético Xapuriense, em dis~-~
ta do Troféu Senador "JOSt GUIOMARD DOS SANTOS''.
Local: Estádio "Góes e Castro".
18:00 h. Descensão dos Pavilhões sem formalidade.
19:00 h. Torneio de Voleibol entre as equipes: Emater,
Misto e Rádio- 6 de Agosto, em disputa de um Troféu,
oferecido pela Câmara Municipal.
Leio também o discurso que, na ocasião, pronunciei
em saudação ao povo xapuriense:
Xapuri

Começarei como o poeta:
"Sonhei que me esperavas. E, sonhando, saf ansioso por te ver: Corria ... E tuDo, ao ver-me tão depressa andando, Soube logo o_lugar para onde eu
ia ... E tudo me falou, tudo! Escutando."
Vim ·sob a mais profunda emoção, pelo que esta dat_a
encerra, celebrar com todos vocês os 78 anos da Xa~un
Cidade. Vini com a alma da minha infância, da mmh.a
mocidade e agora com a idade da experiência. Vim sentu
com vocês a vibração do entusiasmo peculiar aos xapu·
rienseS e de todos os seus habitantes. E porque me sinto
criariça quando aqui chego, permitam-me fazer minhas
as palavras do poeta amazonense Gabriel Rodrigues dos
Santos, as quãis;pela sua singularidade e beleza, tocam a
minha sensibilidade e falam um pouco de mim, esta frágil figura humana que no Acre se sente gi~ante; e em Xa·
purí, como se estivesse dentro de um nmho maternal,
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agasalhado ao calor constante das amizades de todos vocês.

"No recesso sombrio da floreStit o -pás-saro desfere o
seu canto; não cogita se alguém o ouve ou se o seu canto
ficará sem eco; a .sua alma- se alma tiver- pequenina
e inocente- quer, apenas, satisfazer o anelo da sua vida:
Cantar! ..
Vejo-me como p-assarinhos, quando retorno à terra
ma ter, como hoje. A vontade é de cantar as alegrias, contar as estórias e falar ... sim falar cOmo nasci, como cresci,
como trabalhei, como estudei e como venci! Estarei divagando, sonhando ou materializando um anseio? Certamente, e lhes afirmo, me encontro feliz com esse cantata
e por me encontrar entre vocês despido das formalidades
e em plena natureza!. ..
Como disse Victor Hugo "A natureza como uma mãe
terna e sorôdente, prest~HiC aos nossos sonhos e estimula
a nossa fantasia.." Sefão _essas as motivações destas mi·
nhas palavras? A resposta pertence a vocês ...
Depois deste exórdio, misto de realismo e sonho,
dirijo-me aos que aqui se encontram beíj3dos peta" luz refletida pelo sol tropical; aos que se enContram no recesso
de seus lares do perímetro urbano; das zonas agrícolas e
dos seringais ornamentados pela vegetação musga com
os coloridos variados das flores, propiciados pela mãe
natureza para dizer-lhes que Xapuri, como todo o Acre,
·tem uma bela e encantadora História. História que nós,
por questão de comodismo, não- assimilamos na sua pie·
nítude. Todavia, no momento em que buscarmos
conhecê-Ia, caminhando pelas suas largas e lindas •'avenidas", o nosso amor cresce em torno desta pequenina·
grande urbs! Quanto é belo o seu passado escrito com
realismo e o mais autêntico espírito de brasilidade por
aqueles que aqui vieram para ficar, feçundando-a com o
seu suor, plasmando-a com o seu saçrifício e o ingente
esforço, de verdadeiros titãs! Somente· Conhecendo os fatos ou os episódios sentimos em nós o ·aesejo de amar a
"amada querência", -como diria o poeta.
Levado por este raciocínio, não sei se. místico ou cívíco, num mundo conturbado pelo egoísnio avassalador,
gostarei de recordar que Xapuri foi palco dos mais aándrados lances patrióticos, culminando com a integração
do Acre ao Brasil, levando os nossos intimoratos antepassados a pro-clamarem aqui o "Estado Independente
do Acre". E nesta minha caminhada pela estrada da história, em abril de 1903, quando da "ocupação militar",
foi sede do governo do Estado-Independente do Acre, e
os a tos oficiais de Plácido, datados "Cidade de Xapuri",
tornando-a nesse curto período a capital do Acre Meridional, para perder esse privilégio com a assfnatUfa do
Tratado de J>etrópolis em 1903.
Posso lhes revelar mais que, não fora o nome sugestivo
que a nossa querida Capital jã ostentava em 1909- Rio .
Branco- Gabino Bezouro teria escolhido Xapuri, tal o
seu florescimento na época, para sede do Departamento
do Alto Acre. E quem não se recorda - e o faço mais
como homenagem - que de Xapuri saíram, quando do
regime prefeitura!, para administrar o Departamento do
Alto Acre, os prefeitos (eram os governadores da época)
como o Coronel Plácido de Castro ; Coronel Antõnlo
Antunes de Alencar; Francisco Simplícito Ferreira da
Costa; Dr. Deocleciano Coelho de Souza; Dr. Epaminondas Jácome e Antônio Víeira de Souza.
A lembrança desses fatos por mim bebidos na história
oral da nossa Xapuri, porque muitos de seus registras foram criminosamente incinerados pela volúpia de um nerotupiniquim, teve o sentido de exalçar ainda mais Xapuri, respeitando-a para melhor amá-la. "É por isso que
respeitar é mais do que amar". E estas minhas re·
lembranças, mantidas rlO meu cotidiano, levam-me ao
pensador:
"Os homens retornam. E o peso morto da vida os
faz lembrar. E refletir o passado para modelar o futuro. Para eleger um destino."
Se lhes ofereço algumas passagens das páginas da nossa vida cívico-polítiCo-administrativa, não poderei omitir certa coincidência ditada pelo capricho do destino de
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figuras homéricas com prenomes de José: José Plácido
de Castro- o conquistador; José da Silva Paranhos- o
BÚão do --Rio Branco - autor e inspirador do Tratado
de Petrópolis, que selou a vitória das arruas; e, finalmente José Guiomard dos Santos, o imortal criador do Estado do Acre! E estas reminiscências me induzem a dizerlhes que o Acre é a terra da Promissão, e que me faz acreditai no seu futuro, não obstante as incertezas cultivadas
por alguns de seus filhos, a quem o destino da nossa terra
já esteve entregue, e que, longe de cuidarem da sua prosperidade, pensaram mais em si do que no povo; porém
rriinha fé é inabalável no seu futuro, qualquer que seja o
seu novo timoneiro porque ela é o fruto dos fluxos benfazejos dos josés, como foi o José do antigo Egito, que
não obstante a sua humildade (como o Acre) tornou-se
chefe como nos descreve a Bíblia sagrada! Creio no Acre
na·aa- o deterá, mesmo que os _incrêdulos e alguns de
se-us·-rnalfeitores não desejem a sua marcha para o alto,
procurando, como procuraram, na tocaia, exaurir o nove! ~stado, refreando os seus anseios de progr~so.
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Mas, para que tantas evocações? Estarei certo cansandõ vocês que eduCada e generosamente me ouvem? Permitam mais um passo em frente para, num gesto respeitoso, reverenciar a memória de todos os Intendentes e
Prefeitos que governaram este município, os quais hoje
se encontram na ~ansão dos justos, na pessoa do seu I Y
-li1tendente Silvino Coelho de Souza.
Nesta minha incursão pelo passado, incluo outras fi.
guras a quem Xãpuri tanto deve, como o Coronel do
Exército Rafael da Cunha Matos que, na qualidade de
Prefeito do Alt9 Acre, em 22 de agosto de 1904, elevou o
_PQvoado de Xapuri a Vila, e ao seu lado, o seu colega
-COronel Odilo.n Pratagi Brasililiense que, na qualidade
de Prefeito interino, transformou a Vila em Cidade no
-dia 22 de março de 1905, razão desta festividade; João
DamascenO Girão, desbravador do rio Xapuri e, finalmente-, Manoel Raimundo, o primeiro prop-rietário, que
pOsU:iiorrriente passoU Pâ.ra· Beiiedito José de Medeiros
esta gleba, onde se encontra assente a Cidade.

I; neste desfile de pessoas benfeitora, dentre inúmeras
que vivem nas nossas lembranças, destaco o médico Epaminondas Jácome, que saído de Xapuri para ser o primeiro Governador do Território, em 1920, por nomeação do Presidente. Foi ele também o idealizador da
estrada do rio Xapuri, materializada pelo meu governo
em 197Q_;_Belchior dos Santos Costa, brutalmente sacrific~do quando abria a primeira rodovia interna no seringal Porvir, no município x.apuriense; O meu saudoso pai
Abib Moisés Kalume, que nos idos de 1915, foi o pioneiro na exportação de jarina - marfim vegetal - para a
-praça de Belém, no firme desejo de melhorar o intercâmbio comercial do Acrç-, acrescentando mais esse produto.
Em seguida, tentou: juntamente com Belchior dos Santos Costa, export_ar castanhas. São iniciativas marcantes
que os !ivros não registraram, mas a minha memória fixou!
Com estas recordações ditadas pelo meu sentimento
ufanista e glebário que ama Xapuri e o Acre, quero ago_ra saudar o heróico povo deste município, na pessoa do
meu estimado amigo e leal companheiro Jorge Akel Hadad~ Prefeito honrado e digno de todos os encômios,
pelo seu ardor aos seus governados e à terra que administra.
E abrilhantando esta festividade, vejo as presenças
honrosas do Deputado Félix Bestene, da Assembléia Legislativa; e da Câmara de Vereadores de Xapuri, os vereadores: Presidente Francisco Evangelista de Abreu, José da Silva Cunha, João Antôrlio de Carvalho e Manoel
Tosta de Andrade.
Finalmente, em respeitosa reverência, com o meu pensamento voltado para cada patrício brasileiro, filhos de
todos os Estados, ou de outras plagas como os árabes,
portugueses, italianos, franceses e alemães, direi: glória
aonrue' tombaram na luta desigual e obrigado aos que
me ouviram, tolerando-me nestajomada histórica. Concluo alegre e nostalgicamente, como o poeta amazônida
Padre Manuel Albuquerque;. "Se o passado voltasse! ..
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Xapuri!

Sr. Presidente Srs. Senadores
Para encerrar, posso dizer a Vosssas Execelências que
festividades como as de Brasiléia e Xapuri robustecem
em mim a convicção da minha fé no futuro do meu Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden.te. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)· Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Moacyr Dalla.
O SR. MOACYR DALLA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nobres colegas:
É com especial satisfação que registramos a investidu~
ra do engenheiro Dr. Abdala João Pereira Dal!a na presidêncía da ESCElSA...,.,. Espírito Santo Centrais Élétri~
cas S.A., como sucessor do. não menos ilustre Dr. Rober#
to Haig.
A transmissão de cargos realizou-se no dia vinte e oito
de março último, em solenidade que contou corn a presença honrosa do digno Presidente da ELETROBRÁS,
Gen. Costa Cavafcânti, membros da bancada pedessísta
no Congresso Nacional e na Assembléiã Legislativa estadual, nuinerosas autoridades e servidores da empresa,
além de parcela significativa da comunidade capixaba.
A escolha de nosso prezado conterrâneo Iastreou-se,
como não poderia deixar de ser, no invejável currículo
profissional que o distingue, no qual se destaca a longa e
proveitosa experiência adquirida a serviço de empresas
de grande porte, envolvidas no campo da geração, transmissão e distribuição de energia clétrica, desde a Light,
Rio e_ São Paulo, atê, nos últimos anos, sua participação
no empreendimento gigantesco da Itaipu Binacional.
Aos presentes, o empossado sintetizou sua linha de
ação, sob a égide do interesse público e em perfeita sintonia com a ELETROBRÃS e o Miniiiérfo -das Minas
Energia, em vigorosas palavras: " ... a rnelhor forma de
atender à comunidade capixaba e contribuir para seu
bem-estar é, indubitavelmente, manter a ESC ELSA fnteM
gra, harmônica nos campos administrativo, financeiro e

·e

técnico".
Dignos de encôrnios, pois, o eminente Presidente da
ELETROBRÃS, Gen. Costa Cavalcânti, e o Exm1> Sr.
Ministro César Cals, p·elo_acerto da indicação e feliz acolhida ao nome _do novo titular da ESCELSA.
Torna-se desnecessário ressaltar a importância de que
se reveste uma empresa, do porte e envergadura da ESCELSA, para o desenvolvimento económico-social e o
bem estar da população espírito-santense, seja nos centros urbanos como nas mais distantes localidades interioranas e nas zonas rurais do Estado.

Integrant~ do sistema ELETROBRÁS, a empresa
concessionária- dos serviços de eletricidade no território
capixaba tem experimentado contínuo e sólido crescimento, expandindo suas redes de transmissão e distribuição e assegurando alto grau de co11fiabilidade e regularidade nos serviçOs prestados, mercê do experiente e
dedicado corpo de servidores que dispõe, além de contar
com quadro dirigente de grande competência e larga visão administrativa,
Por tudo isso, sentimo-mos tranqailos e confiantes no
profícuo desempenho que certamente marcará a gestão
do rec_ém-empossado, a quem formulamos os mais sinceros votos de bom êxito.
Felicüamos, tambêm, os membros da Diretoria da ESCELSA, congratulando-nos mais, todavia, com a população capixaba de rnodo geral, na certeza de que aquela
valorosa empresa continua a contar com uma equipe dirigente de vanguarda, â altura das suas tradições e dos
esforços que a antecederam, capaz de assegurar a consecução de maiores e melhores benefícios a todo o Estado.
Para concluir, Sr. Presidente, solicitamos a transcrição
d_o discurso que o empossado proferiu na ocasião.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
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DOCUMENTO A. ~QUE SE REFERE O SR.
MOA.CYR DA.LLA. EM SEU DISCURSO:
Exm" Sr. Ministro Costa Cavalcânti, Dignfssimo Presidente da ELETROBRÁS.
Exm~'s Srs. Senadores e Deputados Federais.
Exm~>s Srs. Deputados Estaduais.
Demais autoridades presentes.
Meus prezados colegas.
Minhas senhoras, meus senhores.
Filho desta terra, ainda muito jovem percorri diversas
cidades ao longo do rio Doce, atuando em projetas de
abastecimento de água e de redes de esgoto. A eles se seguiram trabalhos na construção da estrada de ferro
Vitória-Minas, da Companhia Vale do Rio Doce. Foram meus primeíi'õs trabalhos em engenharia. A partir
dessa fase, minha vida profissional interligou-se definitivamente ao universo do setor elétrico, enriquecendo-se
em numerosas experiências no desenvolvimento do vasto
campo da energia elétrica em nosso País.
Durante treze anos tive a oporturiidade de participar
de diversos empreendimentos da Light, Rio e São Paulo,
notadamente na implantação de seu parque de geração
de energia elétrica. Sucedeu-se à Light, uma rápida passagem pela Techint, onde, por cerca de dois anos, trabalhei na organização de um sistema de gerenciamento de
contratos, inclusive para a Usina Co_aracy Nunes, da
Companhia Hidrelétrica do Amapá. Em segUida veio a
COEMSA, empresa em que atuei durante oito ano_s fornecendo equipamentos e convivendo com todas as concessionárias de energia elêtricã-e seus projetas, nas áreas
de geração, transmissão e distribuição.
Em 1971 estabeleci minha própria empresa, a CERISA, com base de ação no IÚo de Janeiro. Foi um periodo
de intensa <itividade, atuando em projetas e contruções
de subestações, linhas de transmissão e redes de distribuição urbana e rural, nos Estados do Rio de Janeiro,
São Paulo e Paraná. Para a área de telecomunicações,
executava redes de telefonia e galerias subterrâneas para
cabos, além de executar serviços de montagem industrial.
Em 1979 via a CERISA já amadurecida e dotada de
adequado quadro dirigente. Dela afastei-me para, com
muita honra, il)gressar na Assessoria do General Costa
Cavalcânti, na ltaipu Binacional, prestando minha mo-desta parcela de colaboração a esse empreendimento que
é motivo de orgulho a todos os bràsileiros.
Da Itaipu Binacional venho para a ESCELSA. Missão
difícil quando se avalia o enorme prestigio da ESCELSA
no setor elétrico. QUer seja pelo seu nível de organização
e pela sua engrenagem administrativa como pelos seus
resultados operacionais que se destacam a nível Nacional. Missão que,· entretanto, considero honrosa, que me
atrai, que me fascina.
A missão ê ainda mais difícil pois representa a responM
sabilidade de substituir um-Colega da envergadu~:a e dinamismo do. Engenheiro Roberto Haig, a quem desejamos continuado sucesso em sua carreira;
Além disso, minhas senhoras e meus senhores, a ESM
C ELSA possui um significado especial para miin, poiS- ê
ela a concessionária de serviços de eletricidade de minha
terra. h a empresa que existe para atender à comunidade
capixaba.
O rápido resumo que fiz de minha vida profissional
mostróu há quanto tempo estava longe do EspíritO Santo. A ESCELSA se transformou no nteu ca-rriiiifiOOe võ1ta. No meu íntimo, S:ínto hoje, agora, o quanto esse trajeto é emocionante. Me traz à mente o exemplo da natureM
za, quando faz que certos peixes, quando adultos, subam
o rio e ali busquem o reencontro com as águas de sua caM
beceira, onde juntos, rio e peixe, se fazem -niisct:_r~ Sesoma a esse lado afetivo a oportunidade de servir ao meu
Estado e a minha gente.
Na presidência da ESC ELSA, a melhor forma de atender à comunidade capixaba e contribuir para seu bemM
estar, é, indubitavelmente, manter a ESCELSA Integra,
harmónica nos campos administrativo, financeiro técnico.
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A essa tarefa me dedicarei por inteiro. Empenhando
nela toda minha experiência. Com muita vontade de trabalhar, com correção e lealdade, com humildade, porém,
com determinação. ~ o que tenho para oferecer. Aos empregados da ESCELSA, prometo manter as práticas administrativas justas e corretas que fazem parte da vida da
empresa. Em mim terão um ponto de apoio e de respeito.
Sei_ do valor e da importância do empregado da ESCELSA. Juntos haveremos de fazer predominar um ambiente
de trabalho sadio e de companheirismo, com muito esforço, em busca do sucesso comum.
Tenho por meta dar seqüência à evolução da ESCELM
SA. Peço, então, a todos os que formam esta empresa
que continuem a com ela colaborar. Que me ajudam da
mesma forma como fizeram com meu digno antecessor.
Desejo agradecer a confiança depositada em meu nome
pelo Ministro Cêsar Cais, das Minas e Energia, e pelo
General Costa Ca valcânti, ontem- meu Diretor-Geral em
ftaipu, hoje meu Presidente, na ELETROBRÁS, pelo
acolhimento de minha indicação para presidir esta emM
presa. Nesta oportunidade, quero render homenagem ao
ínclito e preclaro presidente João Figueiredo, o homem
das mãos estendidas que redemocratizou este País, a
quem enviamos a nossa mais profunda saudação de brasilidade e confiança em seu respeitável governo. Senhor
Ministro Costa Calvacânti, peço que seja Vossa Excelência o portador de nossa homenagem ao Senhor Presidente da República, peço-lhe ta!Jlbêm que transmíta ao General João Figueiredo a ·afirmação da nossa vontade de
servir ao GovC:rriO-ãe sua Excelência e ao povo-deste nos-soJ~stado. Aos_IJleus colegas diretores hoje empossados,
dirijo meus cumprimentos e a minha convicção na resposta concreta de cada um ao chamamento de nossas
elevadas responsabilidades.
Aos empregados da ESCELSA expresso meus cumprimentos pela dedicação à empresa e pelos resultados que
a ela trouxeram.
Finalmente, reitero meu convite ao trabalho comum e
o estímulo a juntos tentarmos fazer evoluir o relacionamento empregado-empresa, para que consigamos, como
resultado, aperfeiçoar a integração ESCELSAcomunidade capixaba.
.
Aos que se encontram. neste auditório, especialmente à
bancada do PDS no Congress-o Nacional, à minha esposa à minha mãe, os meus agradecimentos pelo carinho
de suas presenças.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Sarney.
O SR. JOSt SARNEY (Pronuncia o seguirite diScurso) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Assumiu o Governo do meu Estado, no dia 15 de
março; o-GovernadOr Luiz Rocha, eleito por maioria esmagadora do povo maranhense.
No seu discurso de posse, ele prestou uma homenagem
ao Poder Legislativo, principalmente a Assembléia Legislativa do Maranhão, como fator primordial no apriM
moramento · dos seus co"nceitos políticos, na sua formação de homem públícó e no exercício democrático.
Reconheceu o Governador Luiz Rocha que assume o
Governo do Estado num quadro de dificuldades naCionais e internacionais que atingem, sobremodo, o Maranhão, mas encara a· situação como um desafiO à sua capaCidade de criação e um estimulo para a busca perma~nente do aprimoramento das instituições e das soluções
dos problemas nacionais. Por isso, deixou Sua Excelência evidenciado que...nós, maranhénses, somos hábeis na
arte de transformar adversidades em fundamentos de vitória. Isto não ê figura de retórica. Muitos são os relatos
históricos que nos apontam como possuidores de invejável poder de criatividade. E esta é uma qualidade essencial para a superação de crises. Mas, também, somos fortes e bravos. A luta não nos atemoriza. Quanto mais inM
ten.sa, mais propícia para a demonstração das qualidades
que nos distinguem como povo bravo e heróico".
Definiu a sua filosofia administrativa como -fundamentada na austeridade, o~etividade e racionalidade,
voltada para a realização do bem comum, do interesse
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popular e do desenvolvimento econômico e social do
Maranhão.
Reafirmando a sua lealdade à Democracia,. '"defende1,1
a complementação dos seus postulados com aqueles que
são os da Democracia Social. E serão eles que hão de
pautar o meu Governo. Sua doutrina se encontra sUfi~
cientemente explícita no Manifesto e no Programa do
meu Partido, o Partido Democrático Sicial. A clareza
doutrinária destes documentos fundamentarão a ação
adminisúatíVa do meu Governo. O PDS é mais do que
cristalino em suas definições doutrinárias e forte em sua
ação".
Solicito, pois, Senhor Presidente, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais desta Casa, d_os discursos
pronunciados Pelo Governador Luiz Rocha, que deu início a uma administração que, segundo o Governador,
"terá o povo como inspiração e único beneficiário".
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A. QUE SE REFERE O SR. JOSE SARNEY EM SEU DISCURSO:

Discurso do Governador Luiz Rocha durante a
Transmissão do cargo -em 15-3-83
Recebo

OGoverno das mãos do nosso correligionário

I var Saldanha, político de grandes tradições no Estado,

companheiro de tantas lutas, cuja administração de conM
tinuidade ao Governo do nosso correligionário e amigo
Senador João Castelo. Recebo o Governo apoiado por
todos os nossos companheiros, exMgovernadores do nosso partido- Josê Sarney, João Castelo, Pedro Neivapelo nosso Senador Alexandre Costa, velho batalhador
do nosso partido e grande amigo; pelos nossos deputados federais, pelos nossos deputados estaduais, pelos
nossos prefeitos, vereadores, nossos líderes, enfim-, por
todo o meu Partido.
Este fato me dá forças, porque sinto que não estou s6.
Tenho a companhia dos amigos e do povo para enfrentar
a tarefa que agora recebo. Jurei defender a Constituição
e as Leis. Cumprirei esse juramento e Inais o de ser fiel ao
povo que sempr~ me apoiou.
Há pouco mais de 17 anos subia eu as escadas deste secular Palácio dos Leões, juntamente com tantos companheiro~. na companhia de Josê Sarney, empossado Go~
vernador do Maranhão. Com ele fomos à batalha demoM
crática das eleições ... Conosco ele venceu! Marcados por
intensos embates, chegamos naquela ocasião ao Gover·
no do EStado c_om a razão plena de certezas e o coração
transbordante de emoÇões. Certeza de que o povo nos
havia escolhido como seus mandatários, emoção de poder ex.eçutar a missão que o povo nos delegara: retirar
das trevas o Maranhão e colocãMio nos caminhos luminosos do desenvolvimento.
Passados 17 anos vejoMme, agora, diante da insuperável honraria de assumir o cargo de Governador do Estado. E se reacendem em mim as mesmas certezas e as m~
mas emoções. Agora posso entender melhor o valor da
certeza de ter a maioria do povo ao meu lado. Agora
posso expressar com mais liberdade a . emoção de ter
sobre meus _onihros a sublime responsabilidade de goverM
nar os destinos do meu Estado, do nosSo Maranhão querido. Esta é a ·nossa missão que não permite fracassos. ~6
êxitos.
Com nossá vitória, em 1965, nasceu no Maranhão um
movimento político que, hoje consolidado, denominamos democrático-desenvolvmentista. Democrático porque acreditatrios na vontade da maioria do povo, demoM
crático porque vemos n"as eleições um infalível mecanismo de consulta popular; democrático porque exercemos
o poder tendo o povo como única fonte de inspiração e
exclUsivo beneficiário da ação governamental.
Desenvolvimentista ê a nossa corrente política. Disto i:
testemunha o Maranhã'? inteiro. Temos praticado, desde
1965, uma vitoriosa revolução. Revolução nos costumes
pÕiítiCos, quando banimos a corrupção eleitoral; revolução econômica, dando aq_ Maranhão a infra-estrutura
necessária ao seu desenvolvimento; revolução social.
buscando a transformação das condições de vida do nos~
so povo. Reconhecemos, entretanto, que embora tendo
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feito niliito, ainda há muito por fazer. E o faremos, em
um Governo de autêntica inspiração democr~iica, um_
Governo, que seja honesto para trabalhar, que trabalhe

para realizar e realize para melhorar a sorte do povo.
Assumo o Governo do Estado em meio a uma crise
que conturba a economia estadual, nacional e internacional.
Todos os Estados da Federação encontram-se sob forte impacto desta crise. E o Maranhão não ficou imune.
Fomos por ela atingidos fortemente. Como se não bastassem as dificuldades já existentes, estamos, nos dias

aluais, atravessando uma crise de condições climáticas.
A prolongada estiagem, provocando danos à nossa produção rural, colocou a economia estadual em situação
tão crítica que exigiu a recente medida de decretação de
estado de emergência por parte do Governo Estadual.
Diante de tal quadro, muitÕs de nOsSOs companheiros,
de nossos conterrâneos, podem estar perdendo as forças
para reagir,
Maranhenses, conterrâneos meus, brasileiros do Maranhão, nós não conhecemos o desalento. Nossa- fibfa é
inquebrantável. Nossa fé no futuro do País e do Maranhão é plena e fundada em razões concretas. Formados
na luta contra toda sorte de dificuldades, aprendemos
com o poeta nossa espartana postura de vida;, "Viver ê
lutar, a vida é combate que aos fracos abate e que os fortes e aos bravos só pode exaltar",
N6s, maranhenses, somos hábeis na arte de transformar adversidades em fundamentos de vitória. Isto nãO~é
figura de retórica. Muitos são os relatos históricos que
nos apontam como possuidores de invejável poder de
criatividade, E esta é uma qualidade essencial para a superação de crises. Mas, também, somos fortes e bravos.
A luta não nos atemoriza. Quanto mais intensa, mais
propícia para a demonstração das qualidades que nos
distinguem como povo bravo e heróico.
Sabemos, entretanto, que apenas nossa bravura não é
suficiente. Tanto o sabemos que hã 17 anos nos lançamos ã tarefa de dotar o Maranhão das precondições indispensáveis ao seu desenvolvimento.
Com o decidido apoio do Governo Federal implantamos, no Estado, uma significativa infra-estrutura econômica e social. Energia elêtrica, estradas, porto, escolas,
hospitais, distritos industriais, saneamento básico, co-..
municações são exemplos de setores onde a ação governamental tem sido intensa. Mas mesmo nestes setores,
muito resta ainda a fazer. E iremos fazer, creiam todos.
Faremos porque, se não nos tem faltado apoio e incentivo dos últimos governos da União, este apoio se faz mais
presente com o Presidente João Figueiredo, em quem o
Maranhão reconhece, por dever de justiça, não só liderança politica, mas, também, um inconteste desejo de
atender aos justos reclamos do nosso Estado. E tanto reconhece que deu ao Presidente Figueiredo a maior e mais
expressiva vitória eleitoral ciue o PDS obteve no Pars.
A infra-estrutura para a qual temos trabalhado incessantemente nos últimos anos é fundamental para garantir ã iniciativa privada condiçõeS necCssárias à implantação e à consolidação de suas ativídades produtoras. De
outro lado, o Poder Público tem melhorado a qualidade
da prestação dos serviços essenciais, o que significa ele-var o nível de vida da população.
Carajás ê hoje, no Maranhão, símbofo do esfÓrço desenvolvimentista do Estado. São grandes e promissores
os investimentos que aqui estão sendo feitos. Com ele, as
inevitáveis transformações estão chegando. Do lado dos
beneficias, entretanto, que sãQ muitos e extensivos, existem riscos potenciais. O Ooyerno Estadual, porém, se fará presente nas decisões relativas ao Programa Grande
Carajâs. Carajâs não pode se transformar num porto de
salda de nossas riquezas. Terá que ser a porta pela qual
entrará o nosso desenvolvimento econômico-sodal. Para
tanto, o Maranhão influenciará decisões, preservando os
interesses do nosso povo, promovendo a conjugação de
açôes públicas e privadas em busca do interesse coletivo.
O Governo Estadual está certo de poder contar com o
apoio técnico e financeiro dos órgãos regionais de desenvolvimento. Torna-se imperatiV-o", e-ntretanto, o fortaleci-menta da SUDENE e da SUDAM, principalmente no
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sentido de aum~v.tar-lhes os recursos financeiros, hoje
insuficientes, para assegurar adequado nível de investimentos públicos necessâl'ios à aceleração do nosso de_senvolvimento.
As diferenças regionais, expressas nas insatisfatórias
condições de vida do povo do Norte e Nordeste, em relação a outras regiões do País, só poderão ser eliminadas
com tratamento diferenciado e com a aplicação maciça
de ~ecursos, garanti_ndo, de pronto, serviços públicos essenciais e condições de atração de investimentos do capital privado.
O Ministro Mário Andreazza dará continuidade, temos certeza, às ações por ele já iniciadas, visando ao revigoramento da SUDENE e da SUDAM.
Tudo faremos para que o Maranhão conheça nos próximos anos um vigoroso período de crescimento econômico e de melhoria de .condições de vida da sua popu~~são. Apesar de todas as dificuldades que hoje nos afligem, isto será possível. Estou seguro do apoio que receberemos do Governo Federal. Acredito na capacidade
maranhense de superar crises. O ritmo de implantação
de indústrias e projetas agropecuários continuará crescendo, porque os empresários brasileiros descobriram,
por fim, que o nosso Estado é uma das mais promissoras
regiões do País.
O Maran~ão, entretanto, embora potencialmente rico,
é paradoxalmente pobre. Ao Governo, portanto, hâ de
caber, como prioridade principal, a tentatíva de se redu·
Zfr ci nível de pobreza de nossa população. Para tanto,
devemos ampliar as áreas nas quais temos tido êxito,
como a agricultura, ondejá ocupamos lugar significativo
na oferta nacional de alguns produtos.
Temos, contudo, a plena consciência do caráter integrado num processo constante de revisão e atualização.
Os debates que promovemos com a comunidade sobre os
diverSos sistemas do Poder Executivo foram proficuos e
f~cundos, permitilldo orientar decisões acerca da conduta político·admlnistrativa estadual. Simbolizaram, de
forma eloquente, a aliança Povo-Governo, por nós estabelecida, e que se aprofundará a partir de agora, quando
asSuiTiimos o Governo.
- besgrãÇadamente, entretanto, as decisões do Gove_rno
só podem ser objetivadas com recursos financeiros. Hoje, se encontra o Estado bastante comprometido com pagamentos de empréstimos realizados visando a proO?Oçà.o de seu desenvolvimento. O v9lume das despesas
Mrnlnis-trativas do Governo são de tal monta que pouco
ou quase nada resta para a efetivação dos investimentos
quê nos garantirão. no futuro, vitalidadedesenvolvimentista.
Estou seguro, no entanto, que suplantaremos todas as
dificuldades, pela tenacidade de nosso espírito; pela austeridade, objetividade e racionalidade da ação administrativa do Poder Executivo: Estou seguro do apoio do
Governo Federal. Estou seguro da adesão de todo o
povo maranhense, especialmente dos servidores públi·
c-os, às medi.das de contenção de gastos que porventura
se façam necessárias. _
Onde quer que hajam recursos financeiros disponíveis,
O.Maranhão estará presente, altivo, pragmático, riego·
ciando o apoio necessário ao seu progresso.
SC:ria falSo deixar escondida a _emoção que me domina
nêsle soleiú: momento. Seria injusto não permitir que
fosse ela distríbuída entre tantOs familiares e amigos. No
rervo-r- da-minha humildade de sertanejo, mas firme em
·suadefirminação, tenho consciência do quanto 4_eVo a
lantos que me ajudaÍ'am a chegar ao mais alto cargo do
Estado. A eles a devoção da minha lealdade e o reconhecimento di minha 8:ratidão. -Senhoras e Senhores,
Grato por terem vindo, ãiguns de bem longe, para assistir a este ato de trar!smissão de cargo. Inicia-se a partir
de agora um Governo no qual, insistimos em dizer, o

M_aranhão há de prosseguir no caminho do crescimento
e do progresso com paz e segurança. Para tanto haverei
de- COntar com o apoio de todos e de cada um.
Cidadão~ marimhe_nses, eu vos convoco:
Vamos governar juntos!
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Discurso de posse do Governador Luiz Rocha JMrante a Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão em I 5-3~1983.
Honra-me estar na presença de Vossas Excelências
para o compromisso solene da minha posse no cargo de
Governador do Estado do Maranhão. Mais do que cumprir um deve_r protocolar esta presença tem, para mim, a
profunda consciência do sempre- salutar convívio com o
Poder Legislativo.
A Casa Legislativa tem sido uma constante em toda a
minha vida de homem público. Foi nela e através dela
que, exercitando a estimulante função de legislador,
aprimorei meus conceitos políticos e me conscientizei da
importância do político no processo social, como agente
condutor das inquietações e anseios da população.
Orgulho-me, por isso, de ser político, profissão dinâmica
que me permitiu entender melhor os sacrificios da vida
pública e a seriedade do seu exercício, que exige dos que
a abraçam dedicação exclusiva.
Exercendo os diversos mandamentos que o povo maranhense me confi_ou ao longo de vinte anos- vexeador,
deputado estadual e deputado federal- foi-me possível
percorrer, com coragem e determinação, todos os estágios da fonnação política, preparando-me para o grande
desafio de comandar os destinos do meu Estado.
Em todos esses anos foi a Assembléia Legislativa que
_ exerceu influência maior na minha formação de homem
público. Aqui, no convívio com tantas e fulgurantes inteligências, aprendi a buscar o estímulo indispensável á
conquista das soluções para os nossos graves e .múltiplos
problemas. Aqui, ouvindo e sentido os justos reclamos
do povo- e dele me fazendo porta-voz junto às esferas
d~ decisão do Estdo - revitalizei a disposição de trabalhar pela nossa gente, alarguei a visão dos problemas do
Estado e dei, certamente, o mais importante passo no
aprendizado para a tarefa maior de governar o Maranhão. Aqui consolidei e fortaleci a minha convicção de
Cjue o sonho que sempre sonhei, de proporcionar melhores dias para o nosso povo, identificando e criando novas
perspectivas para o nosso Estado, poderia se transformar em realidade palpável.
Foi na convivência do dia-a-dia com meus pares do
Legislativo que aprendi, com humildade, a lição fundamental do exercício democrático, que se transformou em
_traço maracante da minha vida pública . Lição fundamental_por ter consciência de que erram aqueles que pensam _ser o processo democrático coisa fácil. Quem incorre neste erro não conhece a essência deste processo. Eu
lhes afirmo exatamente o contrário. O processo democrático é extremamente dificH, pois exige de cada um de
nós constância e lucidez, seja no trato das questões maiores, seja no trato das questões menos significativas e nos
comportamentos que asSumimos- a cada dia.
O processo democrático, na verdade, é exigente. Exige
persistência e pertinacià, sobretudo dáqueles que exercem o Poder. S~ndo difícil no seu exigir, é altamente reconfortante no seu executar.
Recordo neste momento a luta política, árdua mas es~
timulante, que n,os deu a consagradora vitória no pleito
de novembro último. foi um processo exigente de
-criáção para atingir os fins a que nos propuzemos. Exi-giu paciência e sensatez, coragem para lutar contra as
grandes dificuJdades 1 exigiu sobretudo tranquilidade e
dedicação. O cumprimento destas exigências, verdadei·
ras provações, foi válido e gratificante, refletindo-se no
resultado eleitoral que muito nos orgulha e que evidencia
a legitimidade dos nossos mandatos. Nossa consagradora vitória, que expressa de maneira cristalina a confiança
da esmagadora maioria do eleitorado maranhense, foi de
tamanha grandeza que contagiou de alegria o Presidente
João Figueiredo e o trouxe atê nós para festejar a maior
vitória conquistada no País pelo nosso partido, o PDS.
Cabe·me, agora, a grandiosa tarefa de governar. Governar juntos, conforme sempre entendi: Povo e Governo de mãos dadas. Governar democraticamente, pois é
como democrata, coerente com o compõrtamento que
sempre a:dotei na Vida pública, que assumo o dever de
governar.
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Coloco-me entre aqueles que não vão além dos aspectos formais da Democracia, Sinto-me no dever da intransigente defesa dos postulados de uma Democracia Moderna, de uma Democracia Social, da qual eu próprio
sou um exemplo que o Maranhão oferece ao País. Nascido de família humilde, no Alto Sertão maranhense, aqui
estou pelo meu esforço, pela permanente luta política desenvolvida junto àqueles com quem me enganjei desde o
inicio da minha vida pública, para receber o mais honroso título que um cidadão pode receber: o de Governador
do seu Estado.
E precisamente por conhecer de perto e ter vivido a
vida dos humildes é que tenho o dever maior de defender
os postulados da Democracia Social, da Democracia que
garante emprego e-salário dignos, habitação e saneamento, educação e lazer, em síntese, coridicões mais humanas
de vida,
Defendo a complementação dos postulados da Democracia clássica com aqueles que são os da DemocraCia
Social. E serão eles que hão de pautar o meu Governo.
Sua doutrina se encontra suficientemente explícita no
Manifesto e no Programa do meu partido, o Partido Democr1tico Social. A clareza doutrin__ari];l. destes documentos fundamentarão a ação administrativa do meu Governo. O PDS é mais do que cirstalino em suas definições
doutrinárias e forte em sua ação. Além disso, tem em sua
direção maior, em sua presidêriCia um mã.ranhense que
honra e engrandece o seu Estado e, mais do que isso,
honra o País com sua grandeza de homem público, com
sua sensibilidade, com seu saber intelectual: o Senador
José Sarney. Tem Sido ele- ç continuará _sendo - a
nossa inaior liderança, posição conquistada pela sua rara
inteligência e profundo gostO pela atividade política.
Cumpro aqui, perante esta Augusta Assembléia, o
mais nobre dever, que é o da lealdade, ao homenagear
neste momento o Senador José Sarney. O políticO C:iue
abstrai a lealdade faz da política uma atividade inócua. É
preciso ser leal aos correligionários, aos aliados e, sobretudo, leal aos princípios que cada um de nós defende,
porque na medida em que deles nos afastamos estamos
nos enfraquecendo e despersonalizando. Lealdade é meu
compromisso com todos, principlamente comigo mesmo, pois este é um traço da minha pesonalidade e dele jamais me afastarei.
Declaro, ainda, perante esta Augusta Assembléia, a
minha lealdade a toda a classe política maranhense deputados, vereadores, prefeitos, dirigenteS de entidades
de classe, lideres políticos, líderes comunitários, jovens~
operários e estudantes -com os quais chegamos juntos
à grande vitória eleitoraL
Senhores Deputados,
Assumo o Governo do Maranhão dentro de um quadro de dificuldades nacionais -e internaciOnais que ãtingem sobremodo o Maranhão. Encaro~o, ·entretanto, não
com pessimismo, mas como um grande desafio à nossa
capacidade de criação. T~nho plena consciência das dificuldades a superar mas tenho, também, a certeza de que
essa crise económica depende fundamentalmente,_ para
ser transposta, de decisões pOlíticaS.
·
O Governador do Maranhão não será, por isso mesmo, um mero assistente das discussões e formulações da
política naciOnal. Ao contrário, será participante atiyo_ e
colaborador permanente na busca do aprimoramento
das instituições e das soluções dos problemas nacionais..
No momento oportuno o GovernadOr eseus companheiros de partido, nos diversos níveis de representação, saberão tomar os rumos que melhor atendam aos mais altos interesses do nosso Estado, da nossa Região e do
nosso País.
De outro lado, a ação administrativa do meu Governo
será desenvolvida de forma coerente Com as atll_ªls carac~
terfsticas políticas, económicaS e financeiras do País,
Austeridade, objetividade e racionalidade serão princípios imutavelmente-presentes-na ação governamental,
voltada para a realização do bem comum, do interesse
popular, do desenvolvimento ecopômico e social do Maranhão.
Tenho dito sempre- e faÇo questão de repetir agora,
de maneira enfática e categórica- que no meu Governo
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o povo será a única fonte de inspiração_ e seu Unico beneficiário. Senhores Deputados,
Dt:st:jo, finalmente, fazer uma convocação: Senadores,
Deputados Federais, Deputados Estaduais, Prefeitos,
Vereadores, Líderes políticos, empresários, estudantes,
relígíosoS; operários, donas de casa, ou seja, PovO do
Maranhão! Vamos governar juntos.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'
84, de 1982 (aprt::sentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'i' 450, de 1982), que au~
toriza 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_ centav_os) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, so_b_n'i' 451, de 1982, -da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 91, de 1981 (n'i' 760/79, na Casa de origem), que introduz alterações no Plano Rodoviârio Nacional, aprovado pela Lei n'i' 5.917, de to de setembro de 1973, no
que se refere ao traçado da BR-359, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n'i'_ l.l89, de 1981, da
Comissão
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
2
Votação, em turno único, do Projeto_ de Resolução n9
10, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'i' 27, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caxias do S!ll (RS), a elevar em Crl945.617.624, lO (novecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e
quatro cruzeiros e dez centavos), o mçmtante d-e sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's 28 e 29, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 264, de
1983, dÕ Senador Itamar Franco, solicitiuido, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 248, de 1981, de
sua autoria, que estabelece limite ao reajuste dos preços
dos produtos farmacêuticos e medicamentos.

8
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 265, 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' 252, de 1981, de
sua autoria, que exime do imposto sobre a renda a,s
quantías pagas a título de indenização por férias não gozadas no curso do contrato de trabalho.

9
Votação, em turno único, do Requerimento n' 266, 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' 285, de 1981, de
sua autoria, que cria o conselho para a promoção dos direitos econômicos, sociais e culturais do homem.
10

_

Votação, em turno único, do Projeto de Re&o(l,lção n9
22, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como Conclusão de seu Parecer n'i' 129, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí
(PI)a elevar em Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos
e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua dívida_ consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's 130 e 131, de 1982, das ComissõeS:
..:..._de Constituição e Justiça, pela constitucionalid-ade e
juridicidade; _e
'-de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
51, de 1982 (apresentado pela Comissão de E._conomia
como conclusão de seu Parecer n'i' 30~, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão (MA) a elevar em Cr$ 17.438.000,00 (dezessete milh.ôes, quatrocentos e trinta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's 309 e 310, de 1982, d~s Com_iS:
s_ões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

VOtação, em turno úniéo do Projeto de Resolução n'i'
76, de 1982 (apresentadõ Pefa Cõmissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'i' 394,--de 19~f2), que autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a elevar
em Cr$ 782.884.600,00 (setecentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's 395 e 396, de 1982, das Comissões:

-de Constituição e Ju;tiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 267, de
1983 •. do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos dq art. 367 do Regimento Interno,_ o desarquivamentO do. Projeto de Lei do Senado n'i' 320, de f98 1, dt:
sua aufoi'Ta, declarando nulos os atos que tenham por
ObjeüvO asseg1,1ra.r direitos extraordinários ao~ acionjstas
minoTitârios daS sociedades de economia mista. :- 11
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 268-;--de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 33!, de 1981, de
sua autoria, vedando a concessão dos incentivos que
menciona às pessoas físicas ou jurídicas residentes ou sediadas no exterior.
12
Votação, em turno úÕico, do Requerimento n'i' 269, de
1983, óci Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos d..o art. 367 do _Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 350, de 1981, de
sua autoria, que determina a aplícação do Decreto n'
22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei de Usura), às entidades
integrantes do Sistema Financeiro.
13
Votação, em- turno único, do Requerimento n'i' 270, de
1983 do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos
do a~t._367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senadq n'i' 352, de !981, de sua autoria, que dispõe sobre a representação por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo prevista no art. 119,
item I, letra L, da Constituição Federal.

14
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 271, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 365, de 1981, de
sua autoria, determinando que o Poder Executivo exija
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das representações diplomáticas estrangeiras o
menta da legislação trabalhista.

cumpri~

15

Votação, em turno único, do Requerimento n'~272, de

1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos

ter~

mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
menta do Projeto de Lei do Senado n~> 368, d,e l981,_,de
s4a autoría, que fu:a como prioritárias para fins de desa~
propriação as áreas rurais que apresentam tensão social.
16

Votação, em turno único, do Requerimento n'1273, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos ter-

mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n 9 12, de 1982, de sua
autoria, que díspõe sobre as atividades brasileiras no
Continente Antãrtico, e dã Outras providências.

24
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 281, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivarriento do Projeto de Lei do Senado n' 90, de 1982, de sua
autoria, que dá nova redação ao art. 601 do Código de
Processo Civil.

18

Votação, em turno único, do- Requerimento n 9 275, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 32, de 1982, de sua
autoria, que dispõe sobre o envio regular de informações
a respeito da evolução da política externa.
19
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 276, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Sena~o n' 35, d~ 1982, desu~
autoria, que institui comissão para coibir o uso indevido
do Poder Económico ou da Estrutura Administrativa no
Processo Eleitoral.

zo
Votação, em turno Lmico, do Requerimento nf 277, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'~36,de 1982, de sua
autoria, que dispõe sobre a apresent~ção de relatório ao
Congresso Nacional após a realização de visita a paísestrangeiro pelo Ministro das Relações Exteriores.
21

Votação, em turno único, do Requerimento n' 278, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~" 65,de 1982, de sua
autoria, que dispõe sobre a_r~spo~~ab!lid~e ~~-~~ldl_<!ri~
dos acionístas oU -sôCíoS- Oas ~mPresis PelaS obrigações
decorrentes do vínculo empregatfcio.
22

Votação, em turno único, do Requerimento n9 279, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do. Senado n9 83, de 1982, de sua
autoria, que dispensa a realização de vistoria judicial na
hipótese que menciona.

23
Votação, em turno único, do Requerimento n' 280, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
menta do Projeto de Lei do Senado n' 84, de 1982, de sua
autoria, que submete à aprovação do Senado Federal os
contratos visando à obtenção de empr6stimos interna·
clonais.
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CrS 18.714.000,00 (dezoito milhões setecentos e quatorze
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n9 206, de 1982, da Comissão
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídade.
31

25

Votação, em turno único, do Requerimento n' 282, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 106, de 1982, de
sua autoria, que acrescenta parágrafo único ao art. 9~" da
Lei n9 6.708, .de 30 de outu~ro de 1979, assegurando a integração do aviso prévio indenizado no tempo de serviço
do Cmprcgado para os fins que especifica.

17

Votação, em turno único, do ReqUerimento n' 274, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 3.67 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 _31,_ de 1982 de sua
autoria, que disciplina a expedição de credenciais, plenos
poderes ou qualquer instrume~_t() que habili~e agente diplomático a firmar ato internacional em nome do País.
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26

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 283, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 107. de 1982, de
sua autoria, que assegura ao empregado contratado no
Brasil para prestar serviços no exterior o direito à assis~
tência médico-hospitalar.
27

Discussão, im turno único, do Projeto de Resolução n9
24, de 1982 {apresentado pela Comissão de Economia,
como conclusão de seu Parecer n' 135, de 1982), que au~
toriza a Prefeitura Municipal de Patu (RN) a elevar em
CrS 9.691.100,00 {nove milhões, seiscentos e noventa e
um mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 136 e 137, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

28
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n\' 26, de 1982, (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 148, de 1982) que autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre (GO) a
elevar em CrS 10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e
noventa e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 149 e 150, de 1982, das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; c
-de Municfpios, favorável.

29
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n' 31, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n 9 18 J, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Gojatuba (GO) a elevar
eni Cr$ 13.487.800,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 182 e 183, de 1982, das Comis-sões:
- de Con!ltitição e Justlçll, pela constitucionalidade e
jui'dididade; e
.--de Municlpios, favorável.
30
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n' 36, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 205, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Pernanbuco a elevar em

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 78; de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n' 417, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araçatuba (SP) a elevar
em
743,634.000,00 (setecentos e quarenta e três milhões, seicentos e trinta e quatro mil cruzeiros) o mon~
tante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob Jl9s 418 e419, de 1982, das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, peJa constitucionalidade e
juridicedade, com voto vencido do Senador Dirceu
Cardoso; e
-de Municípios,. favorável.

crs

32

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n' 82, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n' 446, de 1982), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a
elevar em Cr$ 64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões,
cento e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n' 447 de 1982 da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu
Cardoso.
33
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~' 108, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 552, de 1982), que
autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar
em 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, tendo
PARECER, sob n'l' 553, de 1982, da Comissão:
- de Constituição e- Justiça. pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Car~
doso.

34

Disc~ssão, em turno único, do Projeto de Resolução
n' III. de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 558, de 1982), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Alvorada (RS) a ele-.r em Cr.i- 433.415.922,39 (quatrocentos e 'trinta. milhõe-s, quatrocentos e quinze mil, novecentos e vinte c
dois cruzeiros e _trinta e nove centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 559 c 560, de 1982, das Comissões:

-de Constitulção e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso;
· ...:.._ de Municípios. favorável.

e

35
Díscussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n' 137, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 799, de 1982), que
autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no valor de CrS 1.702.223.000,00 (um
bilhão, setecentos e dois milhões, duzentos e vinte e três
mil cruzeiros) tendo

0710 Terça-feira 5

PARECER, sob

n9

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

800, de 1982, da Comissão

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
DisCussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'1 142, de 1982 (apreseritado pela Comissão de Finanças

como conclusão de seu Parecer n9 809, de 1982), que autoriza o Gov.erno do Estado do Rio Grande do Sul a realizar emprêstimo externo no valor de DM 10.900.000,00
(dez milhões e novecentos mil marcos alemães), destinado a financiar o Projeto. "Proteção contra as Cheias do

Vale do Rio dos Sinos", tendo

Abril de !983

PARECER, sob fl9 810, de 1982, da Comissão
- de C onstltuição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
O SR. PRESIOENTE (Almir Pinto)- Estâ encerra. da a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
CAPITAL FEDERAL

ANO XXXVIII- N• 024

QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE I983

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• 51, DE !983
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar
em Cr$ 270.959.000,00 (duzentos e setenta milhões,
novecentos e cinq_üenta e nove mil cruzeiros) o moJt..
tante de sua dívida consolidada.
Art. l~' É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de li de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS
270.959.000,00 (duzentos e setenta milhões, novecentos e
cinqUenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar uma operação
de crédito de igual valor junto à C3ixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,- destinada à
expansão e melhoria física do ensino de 19 grau e préescolar e construção de quadras de esportes, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.

SENADO FEDERAL

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor ·na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
PresidenteA

SUMÁRIO
1- ATA DA 26• SESSÃO, EM
5 J)E ABRIL DE 1982

Comparecitneilto .do Sr.

I. I - ABERTURA

1.2 -EXPEDIENTE

1.2.2 dência

momcn~

Comunicação da Presi-

Presença na Casa do Sr. Carlos
Benigno Pereira de Lyra Neto, Suplente convocado em virtude da licença concedida ao Sr. João Lúcio
1.2.3 - Prestação do compromisso regimental e posse do Sr. Carlos
Lyra
1.2.4 -

Minis~

tro Delfim_Neto ao plenáfio do Senado, na sessão ordináiíã- de-17 de

1.2.1 -Discursos do Expediente
SENADOR HENRIQUE SAN·
TIL LO- Análise sobre o
to político do País.

1.2.5 - Comunicação da Presi·
dência

Comunicação

Do Sr. Carlos Benigno Pereira
de Lyra Neto. referente ao seu
nome parlamentar e fílíaçãõ partidária.

maio vindouro.

1.2.6- COmunicação da Liderança do PDS na Câmara dos Deputados
Referente à .substituição de
membro em Comissão Mista do
Co-ng-ressO Nacional.
1.2.7 -Discursos do Exp'tdlente
(continuação)

SENADORES- VIRG!LJO TÁ·
VORA E ROBERTO SATURNINO, respectivamente, como Líderes do PDS e PDT - Considerações sobre os incidentes ocorridos nas ruas d-a cidade de São Pau-

lo.
SENADOR SEVERO GOMES._
como Uder - Agravamento da
crise social no País, tendo em vista

recentes acontecimentos verificados na cÚ:lade de São Paulo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO
- Indagação à Mesa sobre o hão
acolhimento de requerimento de S.
Ex~. de convocação de Ministro
para prestar esclarecimentos na
Comiss-ão de :Segurança Nacional.
FALA DA PRESIDENCIA - .
Resposta às indagações formuladas.
1.2.8- Mensagens do
Pi-Csidente da RCpública

Sen~or

N9s 71 e 72/83, de agradecimento de c-oinunicação. _

1.2.9 -

Requerimentos

484 a 492, de 1983, de desarquivarnento de proposições.

1.2.10- Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado o9 30,
de 1983, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre
o direito do assinante à transferência do telefone nos lugares onde o

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituiç8.o, e eu, Nilo Coelho;
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 52, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Esta~
do do Amazonas, a realizar operação de empréstimo
externo no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões
de dólares norte-americanos) destinada a Programas
de Investimentos naquele Município.
Art. l9 É a Prefeitura Municipal de Manaus, EStado do Amazonas, autorizada a realizar, com a garantia
da União, Uma operação de empréstimo externo no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez 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, para ser utilizada na execução dos seguintes
projetas. a) Educação e Cultura; b) Habitação e Urbanismo; c) Saúde e Saneamento e d) Transportes, todos a
serem desenvolvidos naquele Municlpio.
Art. 29 A operação realizar~se-á 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 B~nco Central do Brasil, nos termos do. item II do art. 19 do Decreto n9 74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da poli-
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serviço é explorado por mais de
uma empresa, nas condições que
especifica.
Projeto de lei do Senado n9 31,
de 1983, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.592, de 17 de
novembro de 1978, de modo a possibilitar, expressamente, a cumulativiâade da pensão especial nela
prevista com beneficio previdenciá rio; em favor do excombatente.
Projeto de Lei do Senado n9 32,
de 1983, de autoria do Sr. Scnador
Alexandre Costa e outras Srs. Senadores, que retifica sem ônus,Lei n9 7 .054, de 6 de dezembro de
1982, qu~ "estima a Receita e fixa a
Despesa do Distrito Federal para o
Exercício Financeiro de 1983".

a

1.2.11 - Comunicações
Da Liderança do PDS, referente
à substituição_ de membro em comissões permanentes da Casa.
-Do Sr. Roberto Saturnino, de
que se auentará do País.
1.2.12- Requerimento

Do Sr, Senador Henrique Santil!o, de convocação do Sr. Ministro de Estado do Trabalho, para
justificar ~ Polftica empreendida
por este Ministério.

1.2.13- Apreciação de matérias
Redação final dos Projetas de
Resolução n"'s 223,23.8,244, de
1981, e 19 el07,de 1982. AprovadaS,
nos- termos dos Requerimentos n9s
494 a 498, de 1983. A promulgação.
1.2.14- Comunicação da Presidência
Arquivamento do Projeto de Lei
do Senado n"' 59, de 1982 Complementar, por ter recebido parecer
contrário, quanto ao mérito, da
Comissão a QUe foi distribuído.

1.3 -ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n"'
91/81, (n9 760/79, na Casa 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. Rejeitado. Ao
Arquivo.
- Projeto de Resolução n9
10/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Caxias do Sul (RS), a
elevar em Cr$ 945.617.624,10, o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de &edação.
-Projeto de Resolução n9
22/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Grande do Piauí

(PI) a elevar eQJ. CrS 3.619.000,00, o
montante de sua dívida consolidada, Aprovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9
51/52, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Amarante do Mara~
nhào (MA) a elevar em Cr$
17.483.000,00, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. À
Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9
76/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Salvador (BA) a etelvar em Cr$ 782.884.600,00, o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. Ã Comissão de Redação.
- Projeto de Resofuçâo n9
84/82, que autoriza:-o Governo do
Estado :aa-·Bahta a elevar em Cr$
I .241.055.262,08 o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. À
Comissão de Redaç&o. -Requerimento n9s264 a -283,
de 1983, de desarquiVamento das
propoSições que mencionãn( Apro-vados.
- Projeto de Resolução nQ
24/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Patu (RN) a elevar
em Crr 9.691.100,00, o montante
de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9
26/82,- ·que autõrí~a a- prefeitura
Municipal de Buriti Alegre (GO) a
elevar em CrS 10.692~000,00, o
montante de sua díVid-a consolidada. Aprovado, À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n"'
31/82, que autoriza ·a Prefeitura
Municipal de Goiatuba (GO) a elevar em Cr$ 13.487.800,00, o montante de sua dívida consofidada.
Aprovado. À Comissão de Redaçào.

-Projeto de Reso·Jução n"'
36/82, que autoriza o Governo do
Estado de Pernambuco a elevar em
Cr$ 18.714.000,00, o montante de
sua dívida consolidada. Aprovado.
À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9_
78/82, que autoriza a Prefeitura
rylunicipal de Araçatuba (SP) a elevar em Cr$_743.634,000,00._o _montante de_ -sua dívida consOlidada.
Aprovado. A Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9
82/82, que autOriza o Governo do
Estado do__ Rio Grande_do NQrte a
elevar em .Cr$ 64. 104.000,00, o
montante de sua dívida consolidada. AproviiOo: A Comissão de Redação.

tica econômico-financeira do ÜQverno Fed_c:ral, e, ainda,
o disposto na Lei Municipal n9 1.450, de 30 de outubro
de 1979, autorizadora da operação, parcialmente alterada pela Lei Muniçlpal n9 1.514, de 24 de setembro de
1980.

-Projeto de Resolução n9
108/82, que autoriza o Governo do
Estado de Pernambuco a elevar em
Cr$ 1.5.14.085.100,00, o montante
de sua divida consolidadª. Aprovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de· Resolução n9
11 I /82, que autoriza a Pr_efeit_ura
Municipal de Alvorada (RS) a elevar em Cr$ 433.415.922,-39,_0 montante _-de __SIJa divida consolidada.
Aprovado. À Comissão de Re- _
dação.
-Projeto de Resolução nY
137/82, que autoriza o üovei'no do
Estad_C) da Bahía a contratar operãçãó de crêdito no valor de Cr$
1.702.223.000,00. Aprovado. À Comissão d.e Redação.
-Projeto de Resolução n9
142/82, que autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul a
realiiür emprêstimo externo novalor de DM 10.900.000,00 (dez mi~
lhões e ·novêncentos- mil marcQs _
alemães), destinado a financiar o
Projeto ''Proteção contra as Cheias
do Vale do R:io dos Sinos". Aprovado. À Comissão d~ Redação.
1.4-DISCURSOS APÓS A
ORDEM DQ DIA

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA - Desburocratização.
SENADOR JORGE KALUME
- Necrológio do Sr. Wilson Dourado Leitão.

SENADOR NELSON CARNEIInconstitucionalidade do
Decreto-lei n<> 2.012, de l983, ___que
dispõe sobre a correção automátiCa
dos salários.

RO -

I.S- DESIGNAÇÃO DA OR·
DEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-DISCURSO PROFERIDO
EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão de 4-4-83.
3-ÚO DA COMISSÃO DIRETORA
_ N9 12, de 1983

4- GRUPO BRASILEIRO DA
_UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Edital de convocação de reunião
da Comissão Deliberativa do Gru-

ro
5- SECRETARIA-GERAL
DA MESA
Resenha das matérias apreciadas
de i"' a 31 de marçoj83
6- MESA DIRF.TORA
7 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

8-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Art, 39 E~ta Reso_lução entra em vigor na data de
sua publicaç-d.o.
- Senado F~;:deral, 5 de _abril de 1983. Presidente.

Ni!(TCOe!Hõ,

I
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Faço saber que O Senado Federal apr-ovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 53, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar opera,.;:ão- de empréstimo externo no valor de
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares
americanos), destinada ao Programa de Investimen~
tos do Estado.
Art. 19 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 americanos)
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a
grupo financiador a ser indicado so·b a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a financiar obras em setores prioritários do Programa de Investimentos do Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições cn!ditícias 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 n9 74.157, de6 de junho de 1974, obe_decidas as demais
exigências dos ó_rgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual n9 5.853, 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 publicação.
Senado Federal, 5 de abril de 1983.-- Nilo Coelho,
Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 54, DE I983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cri
1.37.651..000,00 (cento e trinta e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e um mil cruzeiros) o montante
de sua d1vida consolidada.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre,
Estado da_Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da
Resolução, nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar o montan_te de sua dívida
consolidada em Cr$ 137.651.000,00 (cento e trinta e sete
milhões, seiscentos e cinqüenta e um mil cruzeiros), correspondentes a [77 ,515,70 I O RTNs, considerado o valor
nominal da ORTN de Cr$-775,43 (setecentos e setenta e
cinco cruzeiros e quarenta e três centavos), vigente em fevereiro/SI, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor junto à Caixa Económica Federal, mediante a utili,í!:açào de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinado à ampliação,
reforma e reequipamento do Hospital de. ProntaSocorro Municipal, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Nilo Coelho;
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 55, DE I983
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar
~mpréstimo ex_ terno, no valor de US$ lO,OQO,OOO.OO
(dez milhões de dólares americanos), destinado ao
Programa de Investimentos do Estado.
Art. 19 ê: o Governo do Estado do Piauí autorizado
ã -riaii"zar, com a garantia da União, uma operaC'ão dC
empréstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez
_ milhões de dólares americanos) ou o equivalente em ou.tras moedas, de principal, junto a ~rupo financiador a
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ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda
e do Banco do Central do Brasil, destinado a financiar o
Programa de Investimentos do Estado.
Art. 2"' A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo poder Executivo Federal, inclusive o exame das
con-dições crediticias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II, do art. I~> do Decre-

to n'<' 74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual n' 3.803, de 6 de julho de
1981, autorizadora da operação.
Art. 3" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federa!, 5 de abril de 1983. --Nilo Coelho.
Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e, eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÀO N• 56, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Machado, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS
153.625.500,00 (cento e cinqüenta ç três milhões,
seiscentos e vinte e cinco mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada
Art. l"' ta Prefeitura Municipal de Machado, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2"' da Resolução
n• 93, de Jl de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua divida consolidada
em Cr$ 153.625.500,00 (cen.iã·C-ciilqüentã e três mil~es,
seiscentos e vinte e cinco mil e quinhentos cruzeiros),
correspondentes a 175.000 VPCs, consideradO O V:ilor
nominal da UPC de CrS: 877,86 (oitocentos e setenta e
sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigentes em
abril/81, a fim de que possa contratar operações de crédito no valor global acima mencionado, junto ã Caixa
Ecoriômica do Estado de Minas GefaiS, esta fla qualidade de Ílgente financeiro do- Bant:o Nacional da Habitação
- BNH, destinadas à constru-ção de SOO (quinhentas)
unidades habitacionais de interesse Social e execução das
obras de infra-estrutura. urbana necessárias, naquele
Munícipio, obedecidas as condições admitidas pelo Ban~
co Central do_ Brâsil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril de.I98:3.- Nilo Coelho,
Presidente.
Faço s.aber que o Senado ~Cder_ai aprovou, ~os termos
do art 4:4, íncis.o- IV, d.a ConStituição, e eu, Niio Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÀO N• 57; DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
contratar operação de empréstimo externo no valor
US$ 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de
dôlares aniericanos) destinada a Programas de Investimento do Estado.
Art. I"' 1:. o Governo do EStadO de Pernambuco autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo exterrio ~no valor de USS
55,000,000.00 (cinqUenta e cirlco mirhõei-d;dólares americanos) ou o equivalente em oiilrãs inOedaS,- de principal, junto a grupo 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 c do Projeto Asa
Branca, ambos daquele 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 efCtuãdO pelo Ministério da Fazenda, em articufaçãci cí:nii-o:Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. J9 do Decreto n"' 74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos enca.rreg·ados da execução da política eConômico-financeira do Governo-Federal. e, ainda,
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o disposto na Lei Estadual n"' 7.976, d-e 25 de setembro de
f979, autorizadora da operação~Art. 3~ Esta Resoluç_ão entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril de l983. - Nilo Coelho
_p_residente.
Faço saber que o Senado Féderal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e el!-> Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÀO N• 58, DE 1983

13.941.500,00 (ireze milhões, novecentos e quarenta e
um mil e quinhentos cruzeiros) junto à Caixa Econômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
construção de meios-fios e sarjetaS, naquele Município,
obedecidas as condições admitidaS pelo Banco Central
_dQ Brasil no respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação,
Senado Federal, 5 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de empréstimo externo no valor de
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), destinada ao Programa de Investimentos do
Estado.
ArL (9 ~ o Governo do Estado da Paraíba autorizado a realizar, com a garantia da União, uma_ operação de
-empréSflmo exterÍlÓ iio valor de-US$ 2Õ,o00,000.00 (vinte 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 Fàzenda
e do Banco Central do Brasil, destinada ao desenvolvimento do Programa de Investimentos do Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícías da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o BanccrCentral
do Brasil, nos termos do item II do art. l"' do _Decreto n"'
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãõS- encarregados da execução da política
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n"' 4.101, de 15 de outubro de
1979, autorízadora da operação.
Art. 3"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
-Senado Federá!, 5 dC .abril-de 1983~ -.Nilo Coelho,
Presidenl~.

faço sab:er que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art~ 42, inciso VI, da Constituição, e eu~ Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a s~guinte
RESOLUÇÀO N• 59, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rubiataba,
~ta do de Goiás, a elevar em CrS 2.800.500,00 (dois
milhões, oitocf!ntos mil e quinhen'tos cruzeiros) o
montante-de sua dívida consolidada.
Ari~ (9 ---E.~ Prefeitura Municipal ~e Rubiataba! "Estado de Goiás,- nos termos do-art. 2"' da Resolução n'~93,
"de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizadll
n elevar em Cr$' 2.800.500,00 (dois milhões, oitocentos
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 Federai, mediante a utilização de recursos ·do Fundo de,ApÕio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à ampliação
da rede urbana de esgoto pluvial e construção, em diversas viaS públicas, de guias e ineios-fioS, na(j_uele Município, obedecidãs as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo,
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
-Senado Federai, 5 de abril de 1983. - Nílo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Çonstltuição, e-eU~ NilÕ Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÀO N• 60, DE 1983
Auroriza a Prefeitura Municipal de Araguaína,
Estado de Goiás, a contratar operaçio de crédito no
valor de Cr$ 13.941.500,00 (treze milhões, novecentos e quarenta e um mil e quinhentos cruzeiros).
Art. 19 b a Prefeitura' Municipal de Araguafna, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n\" 93,
de li de outu_bro de_l976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação -de crédito no valor de Cr$

Ata da 26' Sessão,
Em 5 de abril de 1983
1• Sessão Legislativa Ordinária,
Da 47• Legislativa
Presidência do Sr. Nílo Coelho.
ÀS 14 HORAS E 30MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Aloysio Chaves -Alexandre Costa

-

Helvídio Nunes -

Almir Pinto -

José Lins -

Virgílio Tâvora - Humberto Lucena- Nilo CoelhoGuilherme Palmeira - Qlrlos Lira - Luiz Cavalcante
- Albano Franco - Lourival Baptista- Passos Pôrto
- Loinanto Júnio-r - Luiz Viana --João Calmon Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino
- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira - Henrique SantiUo - Mauro Borges
- Gastão Milller - José Fragelli - Marcelo Miranda
,.,....._ Saldanha Derzi -O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra aoa nobre Senador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANT1LLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Deputados, depois de
19 anos de imposições políticas, vão se estruturando em
nosso País as bases de um novo sistema de poder. Este
não Sérá ma-iS autoritário porque Cstã nascendo da coesão de novas idéias que amadureceram no tempo e se
consciCntizaram· de que é preciso livrar, urgentemente o
País da direção política a que está submetido. O destino
do Brasil está portanto vinculado a esta nova exigência
histórica. A cada di3. qUe paSsa, ela tende a unir cada vez
mais os interesses da maioria da sociedade brasileira e a
obstruir cada vez mais os canais de reprodução do autoritarismo que ainda .caracteriza o Estado brasileiro. E
que é preciso convir, -é histórico neste País.
Durante todos esses anos, o próprio sistema criou e
desenvolveu suas próprias contradições. Concorreu definitivamentl! para expandir de maneira brusca a sociedade de conflitos e, assim, para aumentar o volume e a potencialidade daquelas forças reprimidas e represadas,
mas claramente visíveis. Nunca seria possível em um país
comum com as_característica~ geográficas, demográficas.
económicas, sociais. culturais e polfticas que o Brasil
apresenta, estabelecer-se para sempre uma correlação es·
tâtíca entre a aceleração do desenvolvimento econômico
e a preservação do status quo. O próprio processo de acumulação intensiva do capital, verificado sem muitos acidentes até 1974, fraturou esta correlação com a chegada
da crise e foi o responsável, a curto e médio prazos, pelas
mudan.ças,;de comportart:J,ento e de ação verificados. em
to,.?o·o sistema de classes sociais. A crise comprqmeteu a
aceleração do crescimento económico e tornou as reali·
dades do regime e do modelo económico muito mais virulentas e irreversíveis do que eram antes. O siStema
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congestionou-se entrou-em faSe de esvaziamento e o seu
processo histórícO COiiieçQU a colidir frontalmente com a
nova realidade social emergente. Passava-se então a conviver cotidianamente, não mais Com a euforia dos anos

do. "milagre", mas com o aumento constante do custo de
vida, com as altas taxas de desemprego, com a inflação
acelerada e, finalmente, com a recessão que se apodera

hoje de toda a economia.
Em novembro de 1974, verificou-sea-prímCiragrllfide
derrota político-eleitoral do regime. Ao contráriõ- dos
39,5% dos votos válidos obtidos para o Senado e dos
30,5% obtidos para a Câmara dos Deputados em 1970, o
então MDB impôs ao Governo um pesado revés. Conse-

guiu 49,1% dos votos vâlidoS Para o Se-nado e48% para a
Câmara dos Deputados. Nas eleições de 1978, mais uma
vez o MDB obtt;:ve ampla maioria para ·a Senado e ampliou mais uma vez sua presença na Câmara. Obteve
57,2% dos votos p:ira o SCnado e 49,5% para a Câmara
dos Deputados. Nas recente eleição de 1982 a vitóri-a das·
oposições foi ãinda mais significatiya: OS EstadoS mais
importantes da Federação ficarain nas rilàos das oposições e a bancada oposicionista da Câmara passoU a se
constituir em maioria pela primeira vez desde 1964. As
oposições reunidas contam agora com 244 Deputados
Federais, ou seja, cerca de 50,9% do total das cadeiras
existentes. Vale ressaltar que as vitórias eleitoraís do
MDB em 1974 e 1978 e âs das oposições reunidas em
1982, representaram inegavelmente a vontade do povo
brasileiro em escolher o caminho da Democracia como
solução para a grave crise que atravessamos. Não se
pode ignorar igualmente que no bojo dessas vitórias
sempre esteve presente, também a vontade de ver outra
vez os destinos do País entregues à sociedade civil, às
suas lideranças e principalmente à classe política que a
representa, independente dos partidos políticos.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com
imenso prazer.
O Sr. LomantoJúnior- Nobre Senador, não era mesmo meu propósito interromper o discurso-análise que V.
Ex• vem fazendo, reconstituindo a histórica-cOntemPorânea, mas V. Ex• faz ãfirmiiÇões que, efetivamerite, podem
distorcer _o pensamento do historiador que, naturalmente, irá compilar, no futuro, discursos da importâncià do
que V. Ex• está pronunciando nesta tarde. E poderá ele,
sem uma análise mais perfunctória, mais profunda, poderá incorrer em equívoco. A piiffieira vez que as oposições obtêm uma vitória- em termos de apresentar uma
pálida, diria mesmo, uma maioria sem maior significação-, foi nas eleições de 1982. Porque, Deputado que
fui duas vezes por duas legislaturas, o PDS e a antiga
ARENA sempre obtiveram, nas eleições, maiores, e
maioria larga, maioria extensa. E V. Ex• veiifica que,
aqui no Senado, por exemplo, nós éramos uma maioria
pálida há pouco tempo, hoje o PDS tem praticamente
2/3 do Senado, o que representa o vOto mais iffipoita:D.te,
depois do Governador, é o voto majoritário, é o voto popular. Então, para que o historiador não incorra num
equívoco ao compilar o pensamento desta Casa - e V.
Ex~ será, sem dúvida alguma, dos Senadores um dosescolhidos por aquele historiador, porque é um dos talentos desta Casa -para que não ocorra um equívoco, V.
Ex~ não deve fazer essas afirmações de que em 1974 o
PMDB obteve uma vitória, que em 1978 o PMDB a· repetiu e, agora, as oposições coligadas conseguiram esta
pálida, tênua maioria na Câmara dos Deputados. Eu
acho que para isto ainda temos algum tempo. Acho natural, e no regime democrático é uma aspiração legítima
a do partido de V. Ex• e dos demais partidos da Oposição, é até salutar ao regime democrático que haja essa
alternância de poder, mas, por enquanto, V. Ex• ainda
não pode cantar vit6ría, ·apesar dos governadores que fizeram, apesar da ténue e da pálida maioria na Câmara
dos Deputados. Ainda não ê agora, como não foi em 78,
como não fof em-74, de se rejubilar e de cantar esta vi·
tória. b o que eu queria dizer a V. Ex• Não sou historiador, se o Senador Luiz Viana aqui estivesse, seria até
mai& rigoroso no apelo que faço. Queria apenas lhe dizer
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que ainda não é hora de o PMDB dizer-se Maioria. Ele
ainda é um terço do Senado, onde há o voto majoritário,
e ainda é minoria lá na Câmara, pois é muito dificil que
amanhã, pelos exemplos que nós temos tido, que amanhã as oposições Se coliguem, porque há tantas divergências, V. Ex• sabe. Dentro do seu próprio partido há tantas opiniões diversas, o PMDB é considerado uma, eu
não queria chamar de colcha de retalhos ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Vamos ficar no.
aparte inicial de V. Ex• Eu gostaria de responder o seu
aparte e, em seguida, eu lhe darei outro aparte.
O Sr. LOmantiJ Júníor..:.... Então, voltarei dizendo o seguinte: o PMOB é partido com todos os matizes políticos.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Todos os matizes.
O Sr. Lomanto Júnlor - Isto, na Democracia, é comum.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

~. isto é.

O Sr. Lomanto Júnior - Sería bom que se separasse o
joio do trigo, seria bom que os matizes fossem idênticos.

O SR. HENRIQUE SAN..-ILLO- Não. No PMDB
não há joio nerri trigo; hã no PDS, nO partido de V. Ex•
O Sr. Lomanto Júnior- Há também. Também reconheço isso. b que a nossa estrutura partidãria permite rsso, ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO- No PMDB não.
Cada um incorpora uma política diferenciada, mas todos
procurando um ponto comu~ de unidade.
O Sr. Lomanto Júnior- ... permite que haja até melancia. Permite até, naquela expressão alegórica, na expressâo - v-atnbs dizer assim - na alegoria da fruta nós
_tenhamos atê uma ·espécie de melancia; há uns que são
verdes por fora e vermelhos por dentro, tem também no
PMDB.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Isso acontece atê
no_ Partido de V. Ex'
-

O Sr. LomanfO Júnior- Eu acredito. É preciso, aliás,
separarrrios esse negócio, para poder cada um defender
as suas idéias.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- É só V. Ex• descascar a melancia.
O Sr. Lomanto Júnior- Cada um defende suas idéias,
dentro dos principias ideológicos. Mas agradeço o aparte que V. Ex~ me concedeu e espero não perturbá-lo.
Agora, confesso que terei de pedir novos apartes se V.
Ex~ continuar distorcendo os fatos hist6ríCos da política
brasileira.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu os darei com
imenso prazer,
Eu digo a V. Ex• que os futuros historiadores deste
País agradecerão os imensos erros de V. Ex•
O Sr. Lomanto Júnior --Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE SANTILi.O- E s~.Y~-Ex• tivesse adentrado neste recinto antes, estaria agOra arrependido do que disse. Porque, na verdàde, eu não fiz uma
análise em termos de deputados eleitos pelo MDB ou
pela ARENA, pelo PMDB ou pelo PDS. Eu analisei dados concretos, dei os percentuais, Ex' Acabo de ler para
serem consignados nos Anais do Senado Federal para
qtie os fUturos histo"riadoreS brasileiros possa:m,-·consultando esses Anais, ter a verdad~ números. Eu acabo de
consigrÚtr nos Anais do Senado Federal números, Ex•
Então, vejã que esses erros de V. Ex• são totalmente dispensáveis no presente cas_o, nã:o· nos demais, mas
présente sim. Totalmente dispensávê:is. Fique tranqUilo, os
historiadores brasileiros no futuro, se dependerem deste
humilde disCurSO; est3rào-a silfvo-de co?ieterem equívocos.
-Mas, vejã v.- EX• que, no seU aparte ...:__que eu agradeço -imensamente..:.. apontou divergências; essas diverw
gências, ê óbvio, existem, os conflitos existem,-ExfMas,
o que eu estoti teiltando_afirmar à inteligência lúcida de
V. Ex• e de tOdos os nossas· pares, é que existem pontoS
em comum, e a busca dess_es pontos em comum pela elas-

no

se política, pelo Congresso Nacional, independente dos
partidos políticos, será um passo de qualidade importantíssimo para se estabelecer, neste País, uma nova correlação de Poder e o estabelecimenlo - aí sim - de um
novo poder político. f: isto que eu estou tentando dizer,
Ex•! E quando estou tentando fazer aqui as análises, as
rápidas análises, eu estou fornecendo números. ~lógico
que eu também emito juízo de valor - é o meu direito
como político.
Permanentemente estamos, em nossas vidas, emitindo
juízos de valor; eles são indispensáveis ao nosso processo
decisório, ao processo decisório de cada um, diante da
realidade d_a vida, e sobretudo na ativídade polftica, extremamente dinâmica. Então, eu tenho o direito de emitir juízo de valor, da mesma forma que V. Ex• também
tem o direito de emitir os seus e de discordar dos meusnão dos números, não dos fatos, mas dos juízos a respeito dos fatos.

E continuo:
De nada ~di31ntaram as cassações de mandatos - (fatos q-ue verificaram) - a decretaÇão de atas complemeritares (fatos), a assinatura de emendas constitucionais
que mancharam a honra e comprometeram a legitimidade <!_o Çongresso (fato, Com o seu respect~vo jufzo devalor) - os decretos -leis que u_nilateralmente outorgaram
as reformas políticas e proibiram o direito de greve nos
serviçoS públicos e nas atividades consideradas de segurança nacional, a reforma patidâria imposta ao Congresso Nacional, as bombas detonadas na OAB e no Riocentro, a prorrogação dos madatos dos vereadores e dos
prefeitos, (fãtos) a -aplicação do decurso de prazo e as
~ medidas que instituíram, à revelia da classe política, a
vinculação de votos para a eleições de 1982.
Sei que V. Ex• poderá discordar desta afirmação, em
nome da liderança do seu Partido, e com muito direito.
um juízO de valor que emito aqui, é o meu julgamento a
resPeito do que OCorreu, a respeitpo do fato. Eu estou
-·convencido que a vinculação de votos para a eleições de
1982 Toi imposta- pelo Poder Executivo ao Congresso
NaciOnal e inclusive ao partido de V. Ex•.
Até hoje o povo brasileiro s-oube muito bem compreender o sentido dessas medidas e em todas as ocasiões
em que pôde -se-eXpressar, manisfestou de maneira clara
a sua indignação- ein relação a todas elas.
Desde o dia 1'~ de março formamos um Congresso
mais coeso e mais consciente dos direitos e deveres_! SalVo ainda algumas execeções, a maioria dos Senadores e a
totalidade dos Srs. Deputados receberam das urnas de
15 de novembro a consagração de suas vitórias. Assim,
temos, a meu ver, um compromisso muito grande com a
luta pela democracia em nosso País. Considerando que
somos os verdadeiros representantes do povo que os elc_geu, temos também um comp~omisso com o_E~tabelcci
mCnto - a meu ver, imp"Ostergável - das eleições dirctas para Presidente da República. Para os que militam
nas hostes da Oposição, o compromisso é ainda mais extenso e abrange a defesa Pe_ uffia Assembléia Nacional
Constituinte, a revogação da Lei de Segurança Nacional
e a recuperação das prerrogativas perdidas pelo Congresso NaciOnal.
Vale a pena repetir que se esgota, no presente momento histórico, o ciclo da autoritarimos entre nós. Vale a
pena repetir - não sou nenhum maniqueísta de pensar
que o_autorit~rismo no Brasil, o autoritarismo de Estado, neste PaíS, foi implantado depois de 1964 ; ele é histórico neste País. É lógico ele teve uma novo ciclo a partir de 1964, recrudesceu-se a partir de 1964...

e

O Sr. Loma_nto Júnior tória: política· do Brasil.

V. Ex• não conhece a his-

O SR. HENRIQUE SANTILLO- O desgate dos regimes de força é hoje- a meu ver- inexorável, não só
no Brasil, mas em todo o Continente Latino-Americano.
E em quase todos os países _da América Latina, as manjfestações democráticas começam a assumir posições de
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força no ceilário político. N-a-América Centrâl, il:idÔ leVa
a crer que o fim das oligarquias está próximo. Na América do Sul a ideologia da Segurança Nacional que definiu
e ainda define todo o arcabouço de poder instalado na
dêcada de 60 e na década seguinte, não consegue maiS
responder às exigências saciaS - e históricas - profundamente agravadas pela crise econômica.

O Sr. Lomanto JUnilÚ' -:._:.-V. Ex" me concede, agora,
um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Comimenso prazer, ouvirei V. Ex•.

O Sr. Lomanto Júnior- Vou ser breve, Porque quero
apartear, debater com V. Ex• e não quero absolutamente
que o meu aparte - que digo e repito sempre: Deus me
cumulou muito mais do que eu merecia, mas meti deu
aquela qualidade, eu diria atê, aquela virtude do poder
da síntese. Então, vou fazer o possível para prolongar o
:Hálogo com V. Ex•
O SR. HENRIQUE SANTILL<i - Fique V. Ex• à
vontade com o seu aparte, ê um imenso prazer para mim
e estou certo para o colega.
O Sr. Lomanto Júnior- Muito obrigado. Eu não quero, absolutamente, tirar o brilho do discurso de_ V. ~x•.
Eu queria dizer apenas o seguinte:_ Verdade se diga que
todos nós temos que concordar com V. Ex•, e eu concordo com V. Exf, no que tange ao restabelecimento das
eleições diretas para Presidente da República.-0-País-caminha para ter autenticidade cada dia mais na sua repre-sentação. Eu concordo com V. Ex• de queéagônico o estado dos governos totalitários no mundo, eu concordo
com V. Ex•, e ainda acrescento nlais, Sr. Senador: a democracia, com todas as suas imperfeições, ainda é o mais
perfeitO sistema de governo, condizente com os princípios da própria persOnalidade humana; concordo, nesse
ponto nós estamos inteiramente de acordo. Mas, V. Ex•
precisa fazer justiça e que V. Exf- me responda já, dizendo que foi uma imposição do povo brasileiro. E: verdade,
nemhum governante dá gratuitamente favores ou concede benesses.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu estoun certo
de que V. Ex• reconhece que nenhum governo dâ as coisas gratuitamente.

O Sr. Lomanto Júnior- Foi o povo que reivindicóu
na praça pública, mas foi a compreensão de um homem ....
O SR. HENRIQUE SANTILLO _- Chegando-se a
isso jâ é alguma ooisa.
O Sr. Lomanto Júnior - Pela com-preensão de um homem que não foi ão tempo, de 64 para câ o único, não.
Façamos justiça ao Presidente Humberto de Àlen~ar
Castello Branco, que restaurou a deniocracia no Brasil,
dando uma Constituição a mais democrática que o Pafs
teve que foi a Constituição de 67. V. Ex~. que-deve ter
compulsado essa Constituição, verificará que foram eliminados todos os atas de exceção e o Brasil passou a viver sob a égide do regime democrático. Pois bem, houve
marchas e contramarchas. Todos nós sabemos , por
exemplo, façamos justiça, do_ esforço que o Presidente
Costa e Silva, e dizem até que o agravamento de sua
doença que o levou à morte foí exatamente porque ele resistia e queria implantar a democracia no Brasil e era um
compromisso da própria revOfuÇâo de que ele partici~
pau. Mas, o Presidente João Baptista Figueiredo, aten~
dendo aos reclamos do povo brasileiro, quando jã assu~
miu o Governo, assumiu também urii compromisso de
honra de fazer deste País uma democracia, e vem cum~
prindo, e vem queimando etapas. Nós não vamos nos
cansar aqui em repetir a mais absoluta liberdade de im~
prensa, a anistia, a mais ampla que já ocorreu neste País.
E V. Ex• reconhece que não é privilégio de 64, seja feita
justiça, conhece a História do Brasil , de que: os governos
de força não foram de 64 para cá, tivemos vãrias épocas

em que tivemos governos muito mais ditatoriais, muito
mais despóticos, muito m-ais, diria mesmo, não d\go muito mais, mas até tirânicos dO qUe tivemos agora, Porque
foi um período em que, se houve cassação de mandatos,
nóS reconhecemos que houve exageros, mas temos que
proclamar que o Presidente Figueiredo vem cumprindo,
e acredito Sr. Senador, acredito sinceramente que nós
marchamos para a Democracia plena, nós marchamos
para eleger do Vereador ao Presidente da República pela
vontade soberana do povo, porque embora a eleição indireta esteja no contexto da própria democracia, do Brasil, eu por exemplo, acho que a eleição direta é a mais autêntica, é: aquela em que o povo dialoga, participa, esco~
lhe o candidato da sua preferência. Nesse ponto, nós es~
tamos de acordo, mas não se esqueça de fazer justiça ao
homem que está à frente do governo, foi ele que, enfrentando todos os óbices e desafiando todos os empecilhos,
ele vem cumprindo e fazendo deste País uma democracia, que nós, ainda, haveremos de desfrutá-la na sua plenitude, quando o povo brasileiro estará, dentro em breve, elegendo, também, o mais alto mandatário da 'Nação,
pelo voto secreto, direto, pela vontade, enfim, do povo
brasileiro.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu gostaria de di-

zer a V. Ex•, Sr. Senador que, també:m, estou fazendo augúrios para isso, fique certo disso. Até ao contrário, diria
que sou mais otimista que V. Ex~ e do que o Partido de
V. Ex~. Estou, aqui, tentante afirmar e digo, mais uma
Y~z; que, sen1 abdica-r da análise que fazemos do processo brasileiro, sem abdicar do juizo de valor. sobre este
processei,. nós temoS adinhído, em nome das oposições, e
acreditamos estar com a verdade, pelo menos em termos
de discussões mais amplas, de debates mais aprofundados, estamos à busca de pontos comuns, pontos que possam unir a esmagadora maioria dos congressistas, que
assusmiram no dia J9 de fevereiro e começaram a exercer
-efetivamente, o seu mandato em ]Y de março do corrente
ano. Eu, V. Ex~. este_ Senado, a Câmara dos Deputados.
Parece ser este momento históricO de gratl.de importânCia. Já é bom que V. Ex• compreenda que o que está
ocorrendo não é u~a simples doação do Presidente da
República, que se- trata também de um processo reivindicatório da N?ção brasileira, que a Nação brasileira vem
reivindfcando e reivindicando com muita insistência e
aumentando a sua força reivindicatória ao longO do tem~
po.
Com muita coisa que V. Exf acaba de dizer eu concordo, com a mãioria não, é um direito que eu tenho, tanto
quanto V. Ex~ tem de ter a sua posição, de ter a sua opinião a respeito do processo, mas é possfvel que encontre~
mos pontos em comum extremamente importantes, para
.o momento em que nós estamos vivendo; já encontramos
um. Como acaba de dizer, V. Ex~ também é favorável à
elçição direta e imediata para a Presidência da RePúbli-_ca, tanto quanto nós oposicionistas. Este é um ponto em
comum capaz de unir a esmagadora maioria do Congressõ- Nacional hoje, a maioria do Senado e a maioria da
Câmara dos Deputados.
Isso é importante, acho extremamente impo"rtante isso
aí. No trecho a seguir do meu discurso eu estou analisando rapidamente, em rápidas pinceladas, justamente o
que V. Ex• acaba de dizer segundo o meu enfoque. Estou
aqui dizendo:
No caso brasileiro, a conclusão que podemos tirar é a
de que está em curso uma dupla abertura. A que o Governo pretende, querendo manter a todo custo determinadas posições-chaves no comando das decisões e a que
.-a maioria do povo brasileiro reivindica, ou seja, que o
comando -das decisões seja restituída agora ao civis, mediante a instituciortalização de novos mecanismos jurídicos de poder que inclua, acima de tudo, a realização de
eleições d.iretas para Presidente da República em 1985.
lnvegavelmente, a mais expressiva deformação da aber~
tura· apiegoa"da pelo Governo Ç justamente a de querer
manter a falta de representação política em todas as esfefas da sociedade.
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O Sr. Lomanto Júnior - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. HENRIQUESANTILLO- Vou só concluir.
Os governadores governam mas não têm plenos poderes. O Congresso Nacional se reúne mas não legisla plenamente. Ambos têm representatividade eleitoral mas
não são legitimados politicamente.
~justamente aí, onde se trava a grande batalha jurídica entre os governos estaduais e o Governo Federal, entre o Congresso e o Executivo Federal, entre a nação e o
Estado. A esse respeito o ex-Senador e jurista Afonso
Arinos, em ielatófiO encomendado pelo então Ministro
da Justiça, Petrônio Portella, dizia em 1978:
"O conjunto de normas superior e de Diieito
Público oferece o emaranhado de duas constituições
enlaçadas, sendo que nenhuma delas em vigor. Já se
registraram 17 atas institucionais, 13 emendas constitucionais, 104 a tos complementares, 32leis constitucionais, 6 decretos-leis de conteúdo constitucional, além de outras normas subordinadas e relacionadas com a matéria."
Ele estava se referindo ao ano em que emitiu isso aqui,
em 1979.

"O abandono do Direito Constitucional pelo~
governos autoritários foi prático e teórico, ou, como
hoje se diz, englobou a praxis e o discurso. Nas universidades b~asileiras, e falamos por experiência
Própria - diz o eminente jurista - nem os professores e nem os alunos se interessam pelo Direito
Constitucional existente. E como se interessariam,
se ele na verdade não existe?
A conclusão maliciosa ... "
O Sr. Lomanto Júnior - V. Ex• me pennite agora,
para não passar a hora? O diálogo é ótimo, o diálogo ~
salutar.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu estou lendo
uma citaçãO- ao eminente jurista Afonso Arinos de Mello
Franco.
O Sr. Lomanto Júnior- Quando terminar a citação e
V. &• entrar no seu discurso, eu apartearei.

O SR. HENRIQUESANTILLO~Vou concluir a citação desse eminente jurista, ex-Senador ..•

-0 Sr. Lomanto Júnior-

Grande figura.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... que nos honra,
que já honrou esta Casa e honra o País, honra a Nação
brasileira. Esse eminente jurista continuou dizendo: _
"A conclusão maliciosa de que o Brasil pode viver sem direito político é apenas uma piada, porque
ele tem vivido politicamente muito mal. E, hoje,
cada vez maior número de brasileiros sabe e acredita que a origem dos outros males vem, em parte, daí
mesmo."
Concedo o aparte a V. Exf-, eminente Senador Lomanto Júnior, com imenso prazer.

O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador, eu lhe peço
inclusive, encarecidamente, que na hora em que V. Ex'
sentir que eu estou perturbando o seu brilhante discurso,
por favor ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pelo contrãrio, os
seus apartes, se algum brilho houver em meu discurso,
um dia, se houver, serão concedidos generosamente por
V. Ex• através dos seus apartes,
O Sr. Loman_to Júnior- 1:: a generosidade da raça, é a
generosidade dos seus ancestrais que são os nieus tam~
bêm. Mas acho, Excelência, e estou profundamente contristado e ao mesmo tempo acompanhando com a maior
atenção o seu brilhante discurso. V. Ex• é um dos Senadores mais jovens desta Casa, V, Ex• tem uma estrada
longa, imensa a percorrer, o que já não digo, embora eu
já tenha_percorrido alguns quilômetros da minha estrada, eu já estou caminhando para o meu ponto de direçã.o
afastada, para usar uma linguagem militar.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Discordo, plenamente, de V. Ex•. V. Ex• estâ em pleno apogeu de sua
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brilhante carreira política e isso é extremamente importante ao País.
O Sr. Lomanto Júnior- V, Ex• é grande amigo, generoso; por isso é que recebo com carinho as suas palavras.
Portanto, não se ofenda do que vou dizer, jovem Senador ...

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não me ofenderei
com qualquer coisa que venha a dizer V. Ex'.
O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• está fazendo um discurso brilhante; mas, infelizmente V. Ex• está de frente
para o passado, e_ de costas para o presente. V. Ex• precisa analisar a longa caminhada gue temos a fazer, e de V.
Ex• muíto maior ainda porque tem, além do brilho da
sua inteligência, o talento que Deus lhe deu, V. Ex' ainda
está praticamente no verdor da sua maturidade. Não
olhe para o passado E:r<•; o passado nos inspira naquilo
com que ele nos encoraja, para contemplar com mais otiM
mismo, o fUturo. Comece a falar do agora, da eleição diM
reta a que V. Ex• se referiu. Mas, se V, Ex~ recuar ao pasM
sado, irá verificar que nós não temos nenhuma cerimôM
nia e não nos corareinoS aqUi neste Plenário em analisar
o passado, até mesmo o recente passado de 1964. CasM
tello Branco sonhou com ci que aí está; Castello Branco
concretizou, eliminou os atos complementares, os atos
institucionais, fez uma ConstitUição, a mais democrátiM
ca, quis um civil, Sr. Presidente, quis um civil. Eu era
Governador na época, e numa conversa, num diálogo da
escolha, nós fomos convidados a colocar na lista 3 nomes.. E eu coloquei 3 civis, eu que não tenho nenhuma
prevenção com o militar. Digo sempre que o militar é o
povo fardado. O militar no Brasil não é uma casta. Nun- _
case constituiu, não há nem sentido militarista no Brasil.
1:. o homem que vem da classe humilde, é o homem que
provém da classe mêdia. Então; eu não tenho, por f::r<emplo, nenhum constrangimento em dizer que nesses últimos tempos da vida brasileira o maior democrata que eu
conheci...
O SR. HENRIQUE .SANTILLO - Eu conhecLalc
guns na sociedade. Eu privei com alguns presidente_s, ..
O Sr. Lomanto Júidor-:..:..:.. Eu não sei se alguém o superou, no fascínio pela democracia, no amor à liber:dade,
no desejo de fazer deste País, um país com instittiiçõ~ livres, um país que realmente tivesse uma mensagem.- para
o mundo, um pafs que se constituísse numa democracia
que servisse de exemplo para o mundo. Este homem
chama-se, chamou-se - chama-se Excelência porque ele
não morreu, ele pode ter morrido fisicamente- e continua a nos inspirar, este homem foi um homem que nasceu no Ceará e chama-se Humberto de Alencar Castello
Branco. Este homem já pensava, já pensava, não concretizou tudo isso. que V. Ex' diz. Em 1967 nós safamos para
a democracia, praticamente para a democracia plena.
Houve naturalmente altos e baixos, se nós formos analísar- eu o explicarei a V. Ex~ embora não queria tomar
o seu tempo - quais as razões desses acidentes sofridos
neste longo período de quase vinte anos. Então, eu gostaria que ao términO desse. seU: discürSO, brilhante, discurso, que me levou ... Eu não aparteio discurso que não
seja brilhante porque não me chama a atenção. Quando
um discurso não é brilhante, não é de um talento, fica-se
ouvindo porque ele não transmite nada. V. Ex• é_um comunicador natural, V, Ex• ê um homem que pode ser
professor de psicologia de massa, V. Ex' é um líder que
na tribuna empolga a todos nós. Desejo que ao concluir
o seu brilhante discurso, V. Ex• dê uma meia volta para continuar na linguagem militar- dê uma meia volta e volte-se para o futuro. Deixe o passado, sobretudo o
passado que não nos convém remover nesta hora )3e aurora, nesta hora de alvorada, nesta hor;a em que nós estamos contemplando a Brasil ingressando, ingressando
num lugar que muitos países que se dizem democ.ráticos
são meramente países policiais. Todos nós c.onhecemos
onde há realmente um espírito policialesco, mas mascaram com a democracia, eu não quero chegar a citá-los,
porque poderia provocar um debate mais longo, mas se
V. Ex' provocar eu os cito aqui. Pediria que V. Ex• deixasse o passado: olhasse para essa aurora que aí vem,
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olhasse para esta alvorada que nós comtemplamos, e aí é
onde V. Ex• irá se inserir, irá se inserir no contexto desta
alvorada como um dos lideres mais proemim::nles que
este País já deu. Aí V. Ex~ estará contribuindo para consolidar a democracia. Vamos deixar as cassandras de lado. As aves agoureiras não devem ser escutadas porque
elas piam, e não cantam. Vamos ouvir.o caQtar d.os rouxinóis; vamos ouvir o farfalhar da águias que buscam as
alturas; vamos ouvi-r realmente aquele élafim não é aquele clarim que V. Ex• pode pensar que se toca nos quartéis
- mas o clarim que anuncia a consolidação das instituições democráticas, o clarim que anuncia o Brasil integrado definitivamente ·na democracia.
O SR. HENRIQUE S;\NTILLO ~ Eminente Senador, eu me quedei aqui boquiaberto, admirado, na verdadeira acepção da palavra, ouvindo o seu discurso. V,
Ex~ é um homem brilhante e talentoso porQue é inteligente, e tem sabi~o usar essa inteligência.
O Sr. Lomanto Junior- V. Ex• é muito generoso.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- E eu só explico
esse discursO de V, Exi,, por reconhecer em V. Ex• uma
pessoa- CioSa do cumprimento do seu dever, -que é o de-fender aqui, a todo custo, o passado recente da História
deste País, ou melhor dizendo, o passado por vezes escuro deste País.
Eu não estou aqui a resolver lama alguma; não estou a
revolver lama fétida alguma, Ex• Quando estou a me re·
ferir ao passado é aperias como aprendizado e como ensinamento, para que não veóhamos a- cometer os mesmos crimes e erros, no _ futu-ro. Eu estou Ciiail.do aqui um
homem que eu sei é admirado também pOr V. Ex•, porque também o é por toda esta Casa: o emiOe[ü.ejUTista, o
eminente patrício Afonso Arlnos de Melo_ Franco.
Não vou aqui espichar uma discussão que venha trazer
maiores conflitos porque acho, volto a dizer, que a busca
de alguns pontos comuns entre nós é mais irilportante do
que os conflitos que algu_ns queiram aflorar. Lógico que
há alguns pontos de qUe não se p-"ode -i6i1r mão na luta
oposicionista.
o-meu-Partido não abre mão de suã m-etasíntese que é
a luta pela convocação de uma Assembléia Nacional
Constitutnte, Essa é a meta-sintese política do PMDB.
Mas sei que as eleições diretas pata a Presidência da Re-pública poderão unir-nos, se não a todos, a quase todo
nós, nesta e na outra Casa do Congresso Nacional, porque estou certo de que une a quase- unanimidade da
Nação brasileira, E nós temos que ser o reflexo da vontade política da Nação brasileifa. das anSiedades, das aspirações e dos desejos da Nação brasileira.
Continuo lendo rapidamente que escrevi, para concluir.
Fique certo V, E:r<•.-antes disso-: sou_ mais Qtimista. do
que V. Ex' Quando acho que o País está nesta crise-atu'al,
não apenas pela conjuntura internacional~ mas por erros
do próprio Governo brasileiro, é porque acredito neste
País! Porque se estivéssemos ~orno estamos, -sem os erros
que V. Ex•s não admitem, nós seríamos um País sem potencialidades. É por acreditar nas potencialidades do
Brasil que estou convencido de que erros e mais erros se
acumulara~ nos últimos anos, sobretudo no que diz res~
peito à P~lítica econômica, à condução da política económica, pa-ra que o País estivesse onde estâ, para que o
País se encontrasse onde se encontra. Sou portanto um
otimista, um arraigado otimista, mas permªnentemente
volto as vistas para o passado, porque dele não posso
esquecer-me, porque o futuro depende dele tanto quanto
o presente depende dele. E: preciso que eu aprenda como
homem ainda jovem a me desviar, no futuro, dos crimes
e dos erros que se cometeram neste País, muitas vezes
com a participaÇão direta ou com a conivência de muitos
civis, de inúmeros civis. Mas, há coisas que nos unem e
um dos pontos a unir-nos, a meu ver, neste momento, é o
da eleição direta para Presidente da República, e é por
isso que acredito na proximidade de mais esta Conquista
do País.
Portanto, a normalidade institucional e a restauração
jurídica que o País rec!ama, exigem da classe política e,
principalmente, deste Congresso Nacional renovado, po-
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sições corajosas no sentido de influir decisivamente na
implantação da democracia e na recuperação de sua legitimidade comprometida ao_ longo de todos esses anos pelos diversos governos autoritários.
O Congresso Nacional não pode, portanto, perder a
oportunidade histórica de aprofundar agora a discussão
sobre a crise_ brç_sileira e aj!Jdar no encaminhamento de
soluções concretas para a sua ultrapassagem. As Oposições reunidas nas duas Cã.Sas do Congresso concordam
que o processo de transição iniciadO em )974 se prOlongue até 1985 quando todo o poder passará, a partir daf, a
ser referendado legitimamente pelo voto direto em
ele;ições. nacionais. Até lá, li anos terão se passado, o
que c-onslderamos um tempo mais do que suficiente para
gue as diversas correnteS do pensamento político brasileiro tenham conseguido amadurecer muitas vezes suas
idéias. O que não devemos aceitar é -que a tranSferênCía
desses poderes se prolongue até às portas do final do século. Ta1 atitude ao invés de lubrificar os canais para a livre passagem da democracia poderá comprometê-la seriamente. Inegavelmente, o Governo perdeu a sua capacidade inovadora. Isto é inegável. Enquanto o seu poder
vem declinando. o poder da sociedade civil cresce e se desenvolve. Em minha opinião, estão assim reunidas todas
as condições para o diálogo político e para a passagem
do poder, Neste cenário, o Congres_so Nacional terá, sem
dúvida, um grande papel a desempenhar.
O Sr. HUMBERTO LUCENA -Permite-me V. Ex•
um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço o eminente
Líder. Humberto Lucena, com prazer.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• salienta, com muita
oportunidade, as preocupações da Oposição brasileira,
notadamente do PMDB, V. Ex• fala no passado, porque
evidentemente não poderia esquecê-lo, tantas as violências- cometidas e as vítimas que ficaram pelos meios dos
colninhos. Mas V. Ex• se volta sobretudo para o futuro,
no final do seu discurso, V, Ex•enfatiza rião só a metasíntese do Programa do PMDB, que ê a convocação de
urii."ãt\ssembléia Nacional Constituinte, da qual possa
surgir um nov-o pacto social, capaz de reconstruir por inteiro a nosSa ordem jurídico-constitucional, diante do
caos em que mergulhamos a partir de 1964, mas também
V, Ex' prega, como também não poderia deixar de vazêJo, o restabelecimento das eleições diretas para Presidente da República como única saída a crise políticoinstítucional que af está, e sem a resolvermos, através da
rotatividade dos partidos e dos titulares de cargos também do executivo no poder, não teremos como resolvêw
la. Quero, ao manifestar a minh_a interal solidariedade ao
pronunciamento de V. Ex', cogratular-me com as suas
palavras e lembra que o dia de hoje é um dia histórico
para nós do.PMDB, pois às 17 horas precisamente a CoM
misSãO Executiva Nacional, sob a presidência do Depuw
tado Ulysses Guimarães vai-se reunir para, entre ºutras
deCisões, -lanÇar as bases de uma ampla campanha de
mobilização popular pela restauração do voto direto
para Piesidente da República._ Nôs não compreendemos
que os prefeitos e os- goverriadores sejam eleitos pelo
povo e que o PreSidente da ,República continue sendo esM
colhido por um Colégio Eleitoral que cada vez mais perw
de a sua representatividade. Sabe V. Ex• que um dos casuísmos mais nefandos construídos pelo atuat Gover:no
foi justamenfe a paridade da representação das Assembléias Legislativas no Colégio Eleitoral. Estados pequenos e de pouca população passaram a ter a mesma representatividade de São Paulo, do Rio Gra.nde do Sul.
do Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, etc. Por
conseguite, é hora de mudar, é hora de dar esperança ao
povo brasileiro. E ilós só teremos, ri o-bre Senador, com a
eleição dircta para Presidente da República. Esta é a
grande- decisão política do momento.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Falou o Líder as
palavras do PMDB. Agora, às 17 horas do dia de hoje,
ele estarã representando a Bancada do PMDB no Senado, como bem o disse, numa reunião da Executiva Na,:,
cional do nosso Partido, que haverá de decidir-se por
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uma ampla mobilização popular, neste País, em torno_ da
'conquísta das eleições diretas. E- o PMDl3 prega o consenso. mas prega o consenso em torno da conquista das
eleições diretas. E, a partir dàí, que cada um venha diante da Nação com a sua proposta de solução para a crise
brasileira, e que o povo se manifeste livremente, através
das urnas, com a proposta que melhor lhe convier, que
ele achar melhor, ou mais adequada. à solução dos seus
problemas. Isto é o que preg-a o PMDB, __ _
Não estã aqui o PMDB, como não estará lã hoje:, às 17
horas, atravês de nossa Executiva Nacional, prega.ndo a
necessidade de que o Presidente da Repú.blica venha a
ser do PMDB. Pelo contrãrioT o que o PMDB quer é a
proposta verdadeiramente democrática sem manipulação desse jaez- a que V. Ext, eminente Senador Humberto Lucena, acaba de referir-se- como o casuísmo da
constituição do Colêgió Eleitoral cada vez menOs representativo, porque distorcidO, porque manipulado pelos
casuísmos impostos de cima para baixo.
Os olhos estão para o futuro, nobre Se~~dor Lomanto
Júnior, de todos nós, estou certo. Tenho ouvido aqui de-

cl.arações de eminentes pares de V. Ex•, de eminentes colegas de Bancada de V. Ex~; tenho lido declarações do
Winente Senador Albano Franco, Presidente da Confe-deração Nacional das Indústrias, a respeito dos graves
problemas vividos pelo pafs, afirmações com as quais
concOrdo na sua imensa maioria; tenho ouvido declarações de V, Ex•, da Liderança do Partido_ de V-~' e de
outros eminénieS pares do PDS nesta Casa. Estou con-vencido e consciente de que_ ê possível buscarmos pontos
que unam a Imensa maioria do Congresso Nacional
como reflexo da exigência naciollal, da exigência do País
_ inteiro, de tod_a a Nação, para ultrapassarmos essa fase,
esse ciclo. Ele está em agonia. O momento ê agôllico
para o_ autoritarismo brasíl~iro, como ê agôniCo em toda
a A.mêrica Latina. Com otimismo vemos -as lutas libertárias de uroa ou outra forma levadas a efeito em toda a
América L_atina, da Patagónia ao México. Pois, Senho_r_es Senadores, é por acreditar nessa luta, ê por sabê-la
eficiente históricarnente que vale a pena ser politico, que
vale a pena ser Parlamentar, que vale a pena não nos ca·
larmos, que vale a pena procuráttnos soluções, às vezes
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ásperamertte, através do conflito, mas, noutras vezes,
oportunament~, pela busca de pontos que nos unam a
nós brasileiros, na defesa da soberania nacional, na defesa de conquistas democráticas verdadeiras, na defesa da
participação neste processo de negociação política daqueles que sempre estiveram afastados das discussões,
sempre estiveram afastados históricamente do poder de
decisão, que são a imensa maioria dos brasileiros, que
são os trabalhadores.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas!)

o· SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Encontra-se
na Cása o Sr. Carl~s Lyra, suplente convôcado da representação do Estado de Alagoas, ein virtude da licença
concedida ao Senador João Lúcio.
S. Ex• encamjnhou à Mesa o diploma, que será publicado na forma regimentaL

Eo

seguinJe o d!ploma encaminhado à Mesa.

..t.t,.o.

•

o-t<l'

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

IIPI.OMA DE

~

SUPI.EITE DE SEIAIIIIR

O Puside.n.'u: cb Auembléia Legi•laáva do B1tado de Alagou, na conformidade d::r.
Icgidaao vigea.te e em decorrmáa do ~udo da eldçlo do Colégio Blei~ .em u.llo
realiud.a a 1~ de ~etembro de 1978~ na fotma do dispo.to oo § 31!' do :artiJo 41 da
Cooatituiçlo Pedeni e "no puigrafo útlico do aniso 29 dó Oca~ Lei n9 1543, de 14 de
abril de 1977, dedan. haver lido eleito 2~ SUPLBNTB DB SENADOR, o dd&dJo CAlU.OS
BENIGNO PS:R.BillA OS LYltA ua.TO, ;.da lqp:nC!a d& A1iaaça R.eaovadon. Nadmlal
(AllBNA~

Gabioou da - . ... Muei6,

" ... ........._ ... 1978.

C&,
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Designo Comissão formada pelos Srs. Senadores Luiz Cavalcante,
Albano Franco, Severo Gomes e Guilherme Palmeira,
para introduzir S. Ex• em plenârio, a fim de prestar o
compromisso regimental. (Pausa.)
Acompanhado da Comissão designada, dá entrada no recinto o Sr. Carlos Lyra, prestando junto à
Mesa o seguinte compromisso regimental:
"Prometo guardar a Constituição e as leis do Pafs, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador que _o
povo me confen·u e sustentar a wzião, a integridade e a lndependência do Brasil." (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Declaro empossado, Senador da República, o nobre Sr. Carlos Lyra,
que integrará, no Senado a representação do Estado de
Alagoas.
A partir deste momento, S. Ex• passará a participar
dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Sobre a mesa.
comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19 -Secrctário.
2 lida a segulnte

Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
vista do disposto no art. 79 do Regimento Interno, que,

assumindo nesta data a representação do Estado de Alagoas, adotarei 9 nom_e parlamentar abaixo consignado e
i~tegrarei a bancada do Partido Democrático Social.
- Atenciosas saudações - Carlos Benigno Pereira de
Lyra Neto; Nome Parlamentar: Carlos Lyra

6.227, de 14 de julho de 1975~ que autorizou a constituição da Indústria de Material Bélico do Brasil- IM·

O SR.PRESIDENTE (Nilo Coelho) A comunicação
lida vai à publicação. {Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Serã feita a
substituição solicitada.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora,
pela Liderança do PDS~
O SR. VIRGlUO TÂVORA (Como líder, pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pela segunda vez., a imprensa escrita, falada e televisionada, notícia nos dã de graves perturbações de ordem
pública na cidade de São Paulo. Ainda ontem, aquela
metrópole foi palco de atos de vandalismo que estão a
preocUpar todos os que mourejam na vida pública brasi~
!eira, meicê da repercussão que tem o crescendodos mes~
mos, principalmente pela im-portância poHtica,
econômico-financeir.a que possui a unidade federativa
atinginda.
A Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, para só nós
referirmos a esses dois jornais; nos dãÔ com abundância
de detalhes idéia do que foi o dia de ontem na paulicéia.
Folha de S. Paulo: Um dia de saques e pânico,

A Presidência notifica ao Plenário que recebeu, do Ministro de Estado do Planejamento, Antonio Delfim Nctto, Comunicação de que atenderá, no dia 17 de maio vindouro. às J4 horas e_30_rninutos, a convocação feita por
est~- Casa -através do Requerimento n'l' 2, de 1983.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Sobre a mesa,
que vai ser lida pelo Sr. lt-Secretário.

~omunicação

E lida a seguinte
Brasília, 5 de abril de 1983
Oficio n" 73(83
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V.
Ext o nome do senhor Deputado Nilson Gibson para integrar, em substitu~ção ao Senhor Deputado ltalo Conti,
a ComíssãÕ Mista destinada ao estudo e parecer sobre o
Projeto de Lei n' 1, de 1983-CN, que "altera a Lei n'

BEL'".
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex• mc;us protes·
tos de estima e consideração.- Deputado Nelson Marchezan, Líder dQ PDS.
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Uma passeata iniciada sob a alegativa de compromissos, a cumprir pOr parte do Governo, serem
resgatados, "logo degcn_erou em at9 de V:i!=Jlência

contra o comércio loe<!l, que sofreu saques e depredação. O trânsitO foi interrompido em todas as vias
próximas ao largo, bloqueado pelas ações dos manifestantes. A intervenção policial intesificou-se somente por volta da 14:oo horas, com a chegada da
tropa de choque da PM."
Na pãgina 13 do mesmo jowal, com minúcias, nos é
relatado o que fez essa passeata que acabou em saques e
quebra-quebra.
"Pelo menos até as 20:30 h de ontem, 6 sUpermercados e 5 padarias haviam sido totalmente saqueadas. No Jardim São_Luís, um bairro pobre da
zona sul da capital, transformada num verdadeiro
campo de batalha, por uma multidão furiosa e incontrolável de moradores, que gritavam repetidamente, "temos fome, temos fome."
Organizadores alegam descon_tr_ole é _o título da outra notfcia. Um pequeno excerto dessa publicação
pode dar bem idéia do _que ontem sucedeu.
"A essa altura, pouco antes de uma tarde, a situação havia fugido completamente_ao _c_ontrole_tanto dos organizadores de uma passeata contra o desemprego, como da polícia, dos partidos, e das instituições em geral"
"Evitar o desespero" é o editorial deste mesmo jornal,
em que frisa:

·•os distúrbios e violências em que degenerou ontem uma manifestação contra o desempregO, iniciada na região de Santo Amaro, e qu·e ao encerramos
esta edição prosseguiam circunscritos ao Jardim
São Luís, mostra o grau de exasperação de setores
da população ... " Antecedentes deste es.t<:~do de
espirita se verificaram da depredação de ônibus no
bairro de Grajaú, a 16 do mês corrente."
O Estado de S. PaU[o tem na sua pi'lnleira página:_ "Saque e Depredação, a democracia de Montoro;" "Or_íeo- _
tação à polícia: acompanhar;" "O comércio pede ação
enérgica."
Em sua última página, nos dá detalhada conta do que
foram os saques:" Um dia de tumulto e omissão policiaL" Co'ffieça às S hoYãSe JO minutos ~Cdescriçllo: ·~vai
começar o distúrbio" ÃS II horas, "agorã supermecados." Às 14 horas, .. a multidão estimulada a protestar."
"A violência prosseguiu no fim da tar_de."
Não vamo-nos referir aos comentários da imprensa do
Rio de Janeiro. Queremos apenas ficar naquelas da ter·
ra.
A Associação Comercial daquela Unidade Federativ<~
publica a s_eguinte nota, que transcreveremos sem co~
mentârios, para depois darmos a opinião e justificarmos
os temores _de que possuídos est<:~mos:
"A Associação Comercíal de São P:a_u_l_o, dian_Le
dos graves acontecimentos registrados, em .Santo
Amaro, no dia de hoje, (4/4) sente~se no dever de vir
a público manifestar sua preowpação--com a possibilidade de fatos desta natureza, ·se repetidos, virem
a contistuir-se em· ·obstáculo à consecução do Processo de abertura democráticã.
Ninguém negará que pela segunda vez, naozoria Sul de
São Paulo registrou-se grave atentado à ordem pública e
à segurança dos cLdad_ã_os sem que a intervenção": serena,
mas firme, das autoridades constituídas se fizesse sentir
de modo a fazer esfriar os ânimos e deter os que, a toda
evidência, lideravam a manifestação. A diretoria da Associação Comercial de São Paulo sente-se no- dever de
alertar às autoridades para o risco que corre a aUtonomia do Estado de São Paulo se não se conseguir encOntrar modos e fórmulas aptos a manter a ordem sem ser
necessãrio recorrer à violência.
Participando das apreensões de todos os que se preocupam com o futuro do País nesta hora difícil, esta entidade confia em que o governo do Estado saberá usar a
autoridade de que se acha investido por força de mandato popular e imperativo constitucional, para defender a
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propriedade e ass_egurar a ordem_ públiCa. Qualquer capitulação das autoridades no exercício de seu dever, apenas, facHitarã a tarefa dos que pretendiam servir-se da _situaÇãO Para desestabilizar o regime e colocar em xeque o
processo de abertura política. Tais ocorrências.tão prolongadas e não coibidas a tempo criaram um clima de
grande preocupação e temor na população locaL"

omitirmo-nos, nós todos, diante da gravidade dos fatos
que começam a suceder neste País.
Há ~:~ma persp~ctiva d_e encadeamento desse aconteci~
menta. f: óbvio que hâ. Há uma perspectiva de encadeamento. Também só cego ou _quem não quer ver, que é o
pior dos cegos, é que não vai enxergar que há uma perspectiva de encadeamento de fato ocorrido em São Paulo.

Ninguém negarâ que pela segunda vez, na zona
Sul de São Paulo registrou-se grãVe ateiltado à or. ~ . deffi- j)óbiicã -e à segui-aTiça dos cidadãos-Sem--que a
_intervenção, serena, mas firme, -das autoridades
·Constítuídas se fizesse_ silttír· de-módo a fazer esfriar
os ânimOS e deter os que, a toda evidência, lideravam a manifestação. A diretoria da Associação Comercial de São Paulo sente-s_e no dever de alertar às
autoridades para o risco que corre a autonomia do
Estado de São Paulo se não se conseguir eriéontrai'
modos e fórmulas aptoS a manter a -ordem seri:J ser
necessário recorrer à violência.
Participando das apreensões de todos os que se
preocupam com o futuro do Pafs nesta hora dificil,
esta entidade confia em que o governo do Estado sa·- berá usar a autoridade de que se acha investido por
força de mandato popular e imperativo constitucional, para defender a propriedade_ e assegurar a ordem pública: Qualquer capitulãção das autoridades
no exercício de seu dever, apenas, facilitarâ a tarefa
dos que pretendiam ·serVir-se da situação para desestabilizar o regime e colocar em xeque o processo de
abertura política. Tais oco·rt'êneias tão prolongadas
e não coibidas a tempo criaram um clima de grande
preOCUpação e_ temor na população local."

Os nobres cmeb is hão de estar lembrados da presença
do Ministro Ernane B ilvêas iqui nesta Casa. A futima
das perguntas que fiz a S..Ex• ~referia à possibilidade, à
perspectiva de uma grave comoção sociaL ComO começa
uma grave comoção sociã.I no País? COmeçã Com iccinteCíriieritos comO- os de ontem e de hoje em São Paulo, e se
·propaga por um movimento de transmissão e de encadeamento cujas dimensões e ·conseqiiências são abso1utaIJ1-ente ímprevíSíVc!is.- Lembram-se que perguntei a S. !_;x•:
que fa·ria o s-r.-Ministro numa emergência como está?
Fará isto ou aquilo? E coloqu_ei como alternativa, ainda:
por que, antes que isto aconteça, não toma- V. Ex• um
novo rumo, em termos de política econômica? Vamos
romper com o Fundo Monetário, vamos dizer não a esta
recessão, vamos desenvolver uma política de emp'rego,
vamos, enfim; mudar este modelo económico que es.tâ a[
a asftxiar a Nação e a oprimir os brasileiros de forma
pela qual todos nós estamos sentindo hoje. Hoje não hã
brasileiro que não sinta isso, a não ser banqueiros; os
aproveitadores e os especuladores. Mas, a execeção desses especuladl)res, não há brasileiro que não esteja a sentir, hoje, as COnseqUências do garrote do FMI.
Então, o qiie há a fazer, todos nós sabemos, e não duvido que os Senadores do PDS aqui presentes até flão
concordem conosco. O que há a fazer é romper com a
política do Fundo Monetârio, é dizer ilão à recessão. Vamos procurar outro esquema, porque há de haver. Como
disse o Senador Henrique Santillo, nós acreditamos na
potencialidade deste País. Otimistas somos nós, que não
queremos jogar o País no pântano da recessão, entregar
nossas riquezas às multinacionais ou pagar juros ou
spreads cada vez mais altos aos banqueiros. Queremos
encontrar sofUções dignas do povo brasileiro, da história
do Brasil, do _destino desta Nação. Essas soluções existem, ainda eVstem. Agora, quando estivermos a braços
com uma comoção, com uma multiplicação de acontecimentos dessa_ordem, aí, obviamente, não existirão, af as
soluções serão outras, emprevisíveis, e delas, não quero
falar.
Sr.Presidente, não vou comentar os fatos ocorridos em
São Paulo. Está aqui.ao meu lado 9 eminente e querido
colega Sever'? Gom~. _que_ r~resenta esse Estadot que
~<ii falar logo..e.m ,segUida a comentar esses fatos.
_ EJJ qller_o,__Sr, Pre§iiQente, aproveitar mais esta oportunid_ade pão mais para advertir, mas para responsabilizar
os que dirigem este País, e o faço em nome do meu Partido, o PD_T ,_ S_e_ ªmanhã esses fatos se ecandearem e vierem·a-·a:conu:cer· Oão só em SàO Paut_o, mas em muitas
Outras cidades do Brasil, e se multiplicarem e se repetirem, a responsabilidade será do Governo Federal, o Presidente da República, dos MiniStros-- da área econÓOüca,
que nãO ~udam ess~ política económica, Que estâ conduZindo o povo a esse dec-ontentamento agudo. ~ da
Bancada do PDS, que continua, pelo menos verbal e
pup!icamente a apoiar_ essas medidas, essa poHtica ecoM
nómica e os MiriiStros que aqui c_omparecem. A respons.abilidade dessas pessoas tem que ficar clara. Isso é importante. Os responsáveis são os condutores da política
económica e, obviamente, o Presidente da República, em
primeiro lugar_
Soluções existem, e acho que podemos encontrâ-las.
Acho que devemos dedicar-nos com ex_clusividade a isso.
ó~3ssunto- ·•suces~à~;, me faz mãl, ·sr. -Presidente.
Pensar-se que vamos ter ainda energias e forças a percorrer dois anos e pouco à busca de um sucessor salvador,
francamente é uma ingenuidade que a mim chega quase
a indignar.

Sr. Presidente, não vamOs aqui fazer acusações a ninglJém. Vamos apenãs -deixar bem claro, em nome do
_ PDS~ que somente com atuação firme e prudente, mas
_no niomento eXato, é_que se_ evita o alastrar de movimento~. como ~se, que, pequenos em seu iníciO, tomain-iniJ.i:
tãs- vezes Pt-oPof-çõis-·gigantescas, torrlândo-se· irlCOntrolâveis.
Este--é o ·alerta, o- aviso~ que nos- permitimos.TaZer, ao
qual -estamos certos- não ficará insensível a autoridade, que, não tenhamos a .menor ·dúvida, foi a mais
atingida no caso, o nosso ex-colega, o a~ual GovCrnad~r
Franco Montara.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino.
.~.~)!.__ l!_OBERTO_~~TURNINO {P_ron.l!_ncia o seguip_te.di§curso: Sem rey~sâOJ;lo_o.r<!-dOr~) ~Sr. P..residente,_ S.r.s,_ Senad_ores_;:
Ouvimos todos com_ atenção o aviso, o aleUª, trazido,
em nome do PDS, pçlo Senador Virgflio Távora.
Advertências, Sr. Presidente, já fiz muitas: Diria, já as
fa até em demasia, e não mais as farei, mesmO" porque já
riãõ são mais necessãriãs~minhas advertências, como até
me permitiria dizer ao nobre Senador Virgflio Távora, é
desnecessário o seu aviso.
Os fatos estão aí advertindo, os fatos estão aí a advertir qualquer cidadão consciente deste País.
Aconteceram em São Paulo, como tudo indicav;1. que
acontecessem em São Paulo. Era o comentário geral. Eu
mesmo tive oportunidade de fazer esse comentário. Claro, lã o qesemprego se manifesta com uma intensidade
mais explosiva; lá estã a grande concentração trabalhadora do País; lã o movimento sindical estâ mais organizado; lã o descontentamento explode com mais intensiM
dade. Obviamente era rriuito provável que acontecesse
esse primeiro acesso de descontentamento igudõ, como
era previsível, em São Paulo.
·----·
Não quero, Senador Lomanto Júnior, vestir a roU.pãgem de Cassandra nem penugem de ave agourenta ouvi quando V. Ex• aparteaVa b nobre Senador Henrique Santillo - , mas não há como responsavelmente
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O meu partido, o PDT, é absolutamente a favor das eleições diretas para Presidente da República. O nosso
candidato chama-se Leonel Brizola, não escondemos isso. A nossa conVicção é de-que nóS venCeremos, com este
candidato, eleição dlreta para Presidente da Rej,úblicaque tiver neste Brasit. Apenas me preocupa o lapso de
tempo entre agora, onde as coisas começam a acontecer
e a época em que se dará a sucessão prCsidencial. FlCãr
até lá a fizer uma grande cam-panha de mobilizaÇão_ pela
eleição direta - vão me desculpar os nobres colegas do
PMDB- parece-me que não é uma posição muito sensata. Pensar-se que com isso vai-se abrir esperança para
o povo, que vai aceitar mais dois anoS-e meio de desemw
prego;·cie arrocho salarial, de toda espécie de d~crjmiw
nação, de injustíça sõciai, PorqUe daqui a dois anos vai
ter oportunidade de eleger um Presidente da República
por via direta parece:.me que não é t.irríà. poSição milito
sensata. O sensato, agora, é nós pegarmOs pulso a pulso
este problema económico e social que estã af, discutirw
mos em profundidade com o PDS, e -.com o PDS-enconw
trarmos as soluções, que começam pelo rompimento
com o Fundo Monetário Internacinal, pela declaração
de que não aceitamos a recessao~-o desemprego e o arrocho salarial. Queremos desenvolver eSte PaiS dentro de
novos padrões, desenvolvendo a potencialidade que este
nosso Brasil ainda tem, diria eu. Buscar estas soluções, é
a tarefa que nos compete.

Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATÜRNINO- báfei conl ·muito prazer, mas acho que devo fazer justiça e-conceder primeiramente ao nobre Senador José lins.

O Sr. José Lins- Eu quase estava prevendo que V.
Ex• ia culpar o Fundo Monetário Internacional pelos
distúrbios ocorridos em São Pauto.

O SR. ROBERTO SATURNINO -:-Estou culpando
o Governo, que· aceita imPOsições do Fundo Monetário
InternacionaL
O Sr. JoSé Lins- Que V." &rldà: culpar o Minis-tro
Ernane Galvêas pelo que houve hã dias em São Paulo,
que V. ex• iria culpar, certamente, o problema económico exatamente pelo que está acontecendo em São Paulo.
Não é, entretanto, o que pensa o nobre Governador
do Estado do Rio de Janeiro, segundo a notícia hoje
publicada no Jornal do Brasil. Aqui diz que uo Govemador Leonel Brizola denunciou, ontem, a existência de
uma ação sistemática para incen~ivar as invasões de
áreas públicas e particulares. segUndo o Sr. Leonel Brizola estâ havendo um trabalho visando a criar uma situação para o novo governo, não sei se querendo "colocar à prova ou criar ambiente de insegurança.._ "O Governador Leonel Brizola disSe estar convencido de que existe uma ação sistemática para estimular as invasões, cuja
fonte nós não atinamos qual Seja. Segundo o Governador, esse trabalho sistemático pretende _criar uma -$ituação para o novo Goverrio; não sei que se querendo
colocá-lo a prova, se vai repriniir, :Se--Vai atuaf de uma
forma que possa ser questionado ou então criar um ambiente de insegurança". Vé V. Ex• nobre Senador, que o
Governador Leonel Brizola, muito mais prático, muito
mais objetivo, muito mais seguro, diz o que já alguns comentaristas também já anunciaram. Está havendo insuflamento dessas ações, que nada têm, evidentemente,
com o caso do Fundo Monetário Internacional. V. Ex•
sabe que está aEuropa com 30 milhões de desempregados. Nem por isso acontece o que estã acontecendo aqui
no Brasil.

O SR. ROBERTO SATURNINO seguro-desemprego.
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Claro~ IÍ. hã

O Sr. José Lins - Há seguro~deSemprego porque _a
população tem uma renda per capita de lO mil dólares
por ano, enquanto aqui a renda não chega a dois mil

dólares,. V. Ex~ sabe bem disso. V. Ex• .compreende esse
problema tão bem Quanto nós.

__ O SR. ROBERTO SATURNINO- Claro, Por isso
mesmo que eles podem adotar política que nós nunda
poderemos, enquanto não tivermos aquele nfve1 de renda, aquele de ptoteção social, seguro-desemprego e outros instrumentos.
O Sr. José Lins- Esperava que V. Ex• fosse mais objetivo, Que o nobre GoVeinador Leonel Brizola, como o
Governador Franco Montara tenham decisão e assumam, com o apoio do Governo Federal, que certamente
virá, as ações-necessárias para pacificar a sua terra. O
que nós precisamos é exatamente uma ação dessa nature:za. E nos esperamos que o nobre Governador Franco
MontQro encontre soluções para os seus problemas. E
-garanto a V. Ex• que o Governo Federal não faltará_com
a--compreensão e cooperação necessárias.

. 0 SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador,
- o·-incilador sempre existe. Hã um primeirõ cidadão que
jog>.r a- primeira pedra, que atira a primeira pedra. b óbVio ~QUe
um inc-itador. Um prime"iro, que diz uma
~pressão, aguça o sént!mento de hostilidad_e, de ira, de
cóler-a di-má"Ssã.
-

este-ê·

- Q José Lins ~ Não é isso que di a entender o governador Leonel Brizo-Ia.-

Sr.

O SR.-ROBERTO SATURNINO- É claro. Há sempre um primeiro, segundo e terceiro. Esses são os incitadores. As vezes são organizados, por vezes não são organizados, mas são realmente incitadores, pelo seu temperamento, e espontaneamente explodem. O óbvio, nobre
Sc;:uador, é que a incitação, num clima de normalidade,
não prospera; num clima de descontentame_nto, de indig~
nação e de revolta, prospera. Esta é a verdade. Então, a
respotrsabilidade não pode ser atirada sobre um incitaw
dor, sobre o que atirou a prímeira,pedra, A responsabili·
_d_adc é de quem criou a situação' sabeJ?,dP. com todos os
instrumentos de medição da mão: que o desconten_tamento-, cjpe a revolta, que a ansiedade, que a angústia está crescendo a tax.as elevadíssimas. Entã,a, a responsabilidade pública tem que ser calo.cada sobre essas pessoas
q~~ estão observando e, não obstante, continuam a ignorar, como se fosse possível ultrapassar esse período de
dois anos e poUcO celebrar a bela abertura, a suces_são
jfieSícferiCi8.1~ a-abertura-de novas perspectivas com um
no.vO Presidente--da- República.

e

9 .s_r.
Ex~

P_er!!!!ndo Hef!r~que Ca~doso um aparte?

Permite-me V.

O SR. ROBERTO SATURNINO - Eu ouço, ,~om
muita atenção, o Senador Fernando Henrique CardoSo.

·o- Sr.- p~;na'ndo- ifenTique CardoS~- Eu :q~·eria ~ão apenas apoiar o que vem sendo dito pelo Sen;:t.dor Roberto Saturnino, mas também dizer quem~ parece 9ue, neste momento, não cabe-aO Seriado um debate, a não ser aqUele que vã diretamente .às caus;:ts da gr~ve crise que arrãveSsarrios: Não estou aqui para falar a respeito de São
Paulo, especificamente nem para avaHar.ejustificar. ou
injuStifiçar;-mesmo ·porque não conheço OS fatos em seus
detalhes que, aliás, precisamos conhecer. O Senador Row
berto Saturnino- disse uma coisa ql,!.e é verdadeira. Num
proCes.sõ dessa natureza nunca se sabe_qual é o encadearrientO, qUci.l é -o efeiio
_curto-circuitO, e pouco interessa saber, na verd~de, do ponto de vista político mais geral; Se houve alguém que jogou o fósfoiO. O que interessa é ver que o feno está seco, e está seco no Brasil. Acho
que o momtmto~é-Süficientemente grave para que o Senado, no
conjunto, passe a refletir a partir dessa premissa. Acredito que ao invés de pensarmos no Brasil,
como tem _sido feito e acabamos ~e. há poucas semanas,
ouvir o Sr. Ministro da Fazenda repetir diante de todos
nós,- eJll_termos de que o parâmetro é dado pela dívida
externa, o parâmetro deve ser dado pela taxa ·de crescimento. Nós temos a responsabilidade histórica que ê a

de

seu

de não.compromet~r as gerações futuras por uma política- me permita" a expressão um p-ouco forte~ suicida.
Não adianta: ~ada, neste momento, que o PDS diga que
foi em São Paulo, que está sendo governado pelo PMDB
- diga-se de passagem, há quinze dias - porque amanhã pode ser em outro Estado, governado por quem seja
e não virei aqui para dizer, tenho certeza, que a responsabilidade é do governador que foi recem eleito pelo
PDS. Manteremos a mesma atitude de ver que hâ um
problema nacional e esse problema nacional requer de
nós muita responsabilidade. Não tenho cuidado quanto
ao modo pelo qual em São Paulo as coisas vão se desenvolver. No que depender do PMDB e do Governador
Montoro, vão se desenvolver dentro da normalidade democrática que implica em permitir, naturalmente, as manifestações de desagrado e contê-las nos limites de uma
convivência civilizada~ Quero dizer também ao nobre Senador Roberto Saturnino_que sou do mesmo ponto de
vista de S. Ex• Não acredito que, pura e simplesmente, através das eleições diretas, os problemas _do Brasil seresolvam. Sou a favor de eleições diretas, mas acho que o
sentido de urgência que nos aflinge a todos é um outro: é
dar emprego ao nosso povo, é distribuir melhor a renda
para o nosso povo. (inuito bem!) é criar condições de investimento e trabalho para que possamos, af sim, ter
uma d~mocracia alicerçada numa coisa mais sólida e que
significa o -direito, não dos que não tem emprego e que
têm fome de falar, mas daqueles que já terão trabalho e
que estão suficientemente alimentados, de vir discutirconósco o modo de sermos uma Nação mais feliz. lnfelismente, este não é o momento. Ainda neste momento nós
nos preocupamos é em como escapar dos males do presente, deixando para um dia, sempre postergado, as esperanças do futuro~ para me referir a alguém do século
passado. Muito obrigado, Senador.

O SR. ROBERTO SATURNINO - Eu que agradeço, nobre Senador.
Depois do aparte do Senador Fernando Henrique
Cardoso, nada mais precisaria dizer. S. Ex• traduziu,
com expressão- absolutamente correta, os pontos de vista
que são comuns a nós todos; acredito mesmo que, em
grande parte, são comuns a colegas que estão na bancaw
da do outro lado. Eu me permitiria, porque sei que V.
~x• pensa como eu, apenas no momento de se expressar
ao dizer que o parâmetro não deve ser a dívida externa
mas o crescimento, sei que V. Ex' pensa que deve ser o
crescimento do emprego, porque temos que crescer de
forma diferente, dentro _de um novo pad~ão e, por isso, é
que o parâmetro tem que ser crescimento do emprego,
digamos assim.
Mas_ encerraria hqui as minhas palavras porque não
s'into necessidade _de dizer nada mais além do quejã disse
e do _qu_e_ O_!lVi do Senador Fernando Henrique.
O Sr. Virgílío

Td~·ora-

Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. ROBERTO SA'I:URNINO -Ouço o nobre
Senador.

_O Sr. Virgílio Tdvora- Eminente Senador, veja a diferença de atitudes. Em nome do meu Partido, apresentei o
fato e o voto de confiança que o Governador do Estado
mais __atingido, no caso, ele, do que qualquer outra pessoa, tomasse as providênciaS necessárias, fazendo coro
com as associações de clrisse daquela Unidade federativa, p_ara que não se repetissem os graves acontecimentos,
que jã não são· prhneira vez. Mas V. Ex~. então, vai logo
culpando as autoridades federais, o FMI, e agora, dentro
daquele Jair play, que sempre orientou as nossas discussões, meli Cari:f-Senador Roberto Saturnino, imagine V.
Ex• como estaria este País se nós aceitássemos a sua proposta da moratória diante de dados que pedi que V. Ex•
confirmasse, pelos meios que sei que tem de acesso às
fontes governamentais, quanto a nossa importação-...
Onde é que nós estaríamos, no dia de hoje, se aceitássemos a sua s_ugestão daquela moratória, ou da declaração
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simples- vamos renegociar essa dívida, vocês queiram
ou não ... O exemplo das negociações agora do Brasil,
tentadas com o México, mostram realmente que a teoria
é uma coisa, a pi'ãtica é completamente diferente. Mas.
nós vamos aqui ficar no nosso canto, :lgtiafdando a sua
promessa, que nunca deixou de ser cumprida, pelo mew
nos naqueles anos em que debatfamos, hã 48 nieSes.,
quando debatíamos sempre aqui, que é de não deixar
sem resposta discurso. Foi feito no dia 9 de março, jâ estamos no dia 5 de abril e, então, V. Ex" terã a oportunidade de nos mostrar realmente com dados, não com conceitos opiriã.tiv5S~ como-se-poderia sair da situação atual
dentro--do seu Roberto Saturn_in_Q modelo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II)

das por V. Ex• produziram, estão produziildO e podem,
ainda, muito mais produzir neste País.

O Sr. Virgl1io-Táv0ra ._-A CatástrOfe que V. Ex• diz seria muitO maior se fôssemos segUir as de V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO --Pois não. Ouço
o aparte do nobre Líder Humberto Lucena.

do Ministro Galveas t_ambém está por inteifo, conservada como a do Governador Eranco MQntoro? Ninguém.
Então, é claro, o que tenho que fazer é responsabilizar
homens que perderam a confiança da Nação, e V. Ex•
não pode responsabilizar um Governador que estâ com a
sua confiança por inteiro. Obviamente, tínhamos que ser
diversos, nas nossas posturas, nas nossas colocações,
aqui. Não poderia ser de outra forma. Acho que V. Ex•
procedeu muito bem. V. Ex• fez um registro, sem responsabilizar o Governador. Eu faço o mesniO registro responsabilizando as autoridades que criaram este clima de
descontentamento, sabendo que o estavam criando e rejeit8.rido as alternativas que nós propúnh'amos. Mas, Senador, hã muito tempo ...

O Sr. Humberto Lucena -Nobre Senador Roberto
Saturnino, logo após V. Ex•, por delegação da Liderança
do PMDB, falarâ o Senador Severo Gomes, a respeito
dos recentes acontecimentos de São Paulo, na mesma linha do seu pensamento e do pensamento do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que é a de nãO desvincular
esses fatos da situação nacional que aí estã e que preocupa a todos nós. Sem dúvida alguma, é a onda de desemprego, de fome, que vem na esteira da recessão, que causa tudo isto, não só em São Paulo, como em outras cidades brasileiras.
Mas, eu não poderia deixar que V. Ex• encerrasse o
seu pronunciamento sem lhe fazer um ligeiro reparo. ~
quando V. Ex• Julgou de certo modo insensata a campanha que o PMDB Nacional pretende promover, de mobilização popular com vistas aÔ restabelcimento das
eleiçõse diretas para Presidente da República. O raciocínio que estâ prevalecendo na ml;lioria esma:ga-dora do
partido é de que nós devemos fazer esse movimento e, ao
mesmo tempo, denunciar, em concentrações populares,
em recintos fechados e abertos, o modelo económico que
aí está, concentrador de renda, elitista e de alta dependência externa. E nós chegamos ã conclusão de que só
através da rotatividade dos partidos no poder e dos titulares dos cargos de executivos encontraremos a saída e só
com a escolha pelo Povo do Presidente da República é
que teremos c_ondições de fazer mudanças profundas,
cÕmo V. Ex• defende. Eu estou_ aqui hã quatro anos, já o
encontrei terminando o mandato para o qual agora foi
reeleito, e conheço o discurso de V. Ex•: sempre foi esse,
veemente, de crítica -cãustica ao modelo económico que
aí estâ.

O Sr. Virgr1io Távora - Sem embargo dos jornais da
terra, lã, o responsabilizarem ...

bém!

O SR. ROBERTO SATURNINO -Ilustre Senador
Virgílio Távora, não poderia ser de outra forma a diferença de comportamento do meu pronunciamento, em
relação ao pronunciamento de V. Ex• V. Ex• não podia
responsabilizar, dC nenhuma forma, o que seria-absurdo,
e V. Ex• não coniete absurdos, é lógico, responsabilizar
um Governador que está com a sua confiança ainda por
inteiro, recém-emp·ossadci~ tomando as primeiras providências do seu governo e surpreendido por este acontecimento. A confiança pública do Governador Franco
Montara está ainda intocada, obviamente. Quem diz

neste País que a cOnfiança do Ministro Delfim Netto c

O SR. ROBERTO SATURNINO -Quando diziamos que a dívida ia chegar a este ponto, éramos chamados de cassandras, de aves agourentas. Quando dizíamOs
que a distribuição de riquezas estava cada vez mais injusta e que esse descontentamento ia num crescendo, cuja
conseqOência era imprevisív-el, éramos chamados de cassandras; quando dizíamos que o Brasil acabaria recorrendo ao Fundo Monetário, adotando a política da recessã_o, éramos aves agourentas. Somos sempre aves
agourentas, somos sempre cassandras e as nossas advertências vão se cumprindo, na realidade, com uma regularidade que chega até a nos espantar. Então, é óbvio que,
a nós, cabe responsabilizar. A V. Ex•, por enquanto,
cabe registrar o fato elnánifestã.r a sua apreensão -correto. Agora, V. Ex• diz: onde estaríamos se tivéssemos
adotado a moratória em setembro, ao invés de recorrer
ao Fundo? Acho que, hoje,- estarfamos com essa: dívida
reescalonada, com um prazo de carência concedido, com
um prazo de pagamento bastante esticado, com juros
mais baixos. Teríamos aberto a porta para a nova ordem
econômica internaCionãl. Esta que é a verdade! Teríamos nós, brasileiros, aberto o -caminho para a nova ordem económica infernacional. Esta é a minha visão. V.
Ex•, ê claro, traz os dados.

O Sr. Virgz1io Távora - Este é um conceito opinativo
de V. Ex•, muito discutível.
O SR. ROBERTO SATURNINO --Ocorre que oresultado das opiniões de V. Ex• tem dado neste quadro
que aí está. Então, pelo menos esta vantagem eu tenho
- a vantagem de nã_o ter, c-om as minhas opiniões, produzido nada de catastrófico como as opiniões sustenta-

O SR. ROBERTO SATURNINO- Politico tamO Sr. Humber~o Lucena - Político, Cconômi~o e social. V. Ex• nunca logrou êxito. Por quê? Porque esses
governos que vêm se sucedendo dentro da engrenagem
dO sistema d0ffiinante de Poder,-de base militãriSta, essa
que é a verdade, têm insistido em não mudar coisa alguma, em achar que tudo está bem, que o Brasil caminha
para um maior grau de desenvolvimento. Portanto, evidentemente, esta é a tônica da campanha que nos pretendemos fazer. Nós não vamos nos limitar à dis_çussão do
tema político institucional. Nós vamos fazer também denúncia do modelo económico e social.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Compreendo a
posição de V. Ex• Tenho repetidas vezes concordado em
que esta questão económica é uma questão política e que
só vai ser resolvida pela via política. E a abertura do processo político é inevitavelmente, efetivainente, a eleição
direta, isto é, a legitfu:i~o do poder, enfim, a abertura
para que o povo se pronuncie.
O meu receio, Senador Humberto Lucena, se o partido de oposição elege como principal bandeira de luta,
neste momento grave, a questão da eleição direta, é se
isto não poderá produzir no seio da opinião pública, da
massa que está no desespero, uma certa desilusão, uma
-certa frustração. Este é o meu receio: se é politicamente
conveniente, à esta altura, onde se manifesta jâ com clareza o desespero, falar-se em superar esse desespero através da expectativa de uma eleição direta daqui a dois anos.

O Sr. Humberto Lucena - Mas veja bem V. Ex•: no
contexto da campanha, ao mesmo tempo em que se pre-
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ga o restabelecimento, das eleições diretas. Enfatizare-mos que esse é o remédio para a crise económica, para a
mudança do modelo e, por conseguinte, para a melhoria
daS condições de vida do povo.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu entendo, eu
compreendo mas quero dizer a V. Ex• que não deixo de
manifestar a minha preocupação com este aspecto a que
me refiro de que, na condução desta campanha, a bandeira da eleição direta seja de tal forma, com tal intenSidade desfraldada que isso possa causar um sentimento
de desilusão e de frustração grande no seio da massa que
quer ouvir as suas questões colocadas, as questões concretas que a estâ levando a esta situação de angústia que
aí estâ.

O Sr. Henrique Santillo --Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço o nobre
Senador.

O Sr. Henrique Santilld- Desculpando-me por interromper a peroração do discurSo de V. Ex• mas V. E"X•
sabe perfeitamente que sou um humilde discípulo de V.
Ex• e tenho ...
O SR. ROBERTO SATURNINO- Não apoiado, a
recípocra é que pode ser verdadeira.

O Sr. Henrique Santillo - ... concordado sempre, de
forma abso-lutã, com todas as colocações de V. Ex• neste
plenário e fof-a dele. Tanto quanto V. Ex•, eu também
penso que a solução do problema brasileiro, tanto quanto o _de qualquer povo, será uma decisão política, eminen~~mente política. Concordo com o meu pãriido quando, neSte momento, tenta, através da bandeira das eleições diretas, ac!Jmular forças para discutir as graves
questões brasileiras. É óbvio que o Partido PMDB não imagina superar essa crise Violenta simplesmente através
da realização forinal de eleições diretas parã. a Presidência da República.~ porque S. Ex• acha que, no bojo disto, virão as discussões para aS soluções políticas de toda
a nossa problemática, como pensa, estou, certo, V._ Ex•
também. Acho que, neste momento, além da denúricia,
nós devemos procurar alguns pontos comuns, incluindo
poOtos que possam ser apoiados pelo PDS, ou pelo menos pela maioria do partido do Governo. Porque, de outra forma, a meu ver não conseguiremos evitar que o pânico se estabeleça na população brasileira. EntãO, a nossa tónica tcbril sido esta, _a de procu~ar esses pontos comuns, entre eles o da eleiÇão direta para a Presidência da
República, por que não? Não imaginando-a daqui a dois
anos e pouco como superação mágica dos problemas que
vivemos, ou vivido pelos trabalhadores brasileiros sobretudo, mas como uma forma, no bojo dessas discussões,
_de acumularem-se, forças para, num diâlogo nacional
defendermos, não apenas a soberania nacional, mas também o direito da imensa maioria dos brasileiros que são
os trabalhadores, de não pagarem, de não continuarem,
pagando, como bem disse V. Ex•, esses elevadíssimos
preços por todas as crises que eles não Provocam. -

O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço o aparte de V. Ex~ e concordo em que se nós, efetivamente,
com isenção, com o espírito público que predomina nesta Casa, levarmos este debate em profundidade, e na
profundidade necessâria, encontraremos os pontos de
convergência, não tenho a menor dúvida, porque há uma
tal unanimidade de opiniões em certos sentidos, que nós
ouvimos em -depoimentos, em pronunciamentos de Parlamentares, do PDS mesmo - eu ouvi o Senador
Virgílio Távora inquirir o Ministro- Ernane Galvêas e
concordei com as suas questões e com a maneira e com
os objetivos que estavam, naturalmente, por detrâs do
seu questionamento - ouvi, recentemnte, o Deputado
Pratini de Morais, num Seminário propiciado por uma
revista econômica do País, dizer muitas coisas com ãs
quais estou de acordo e todos nós, da Oposição, estamos
de acordo.
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Tenho ouvido o Deputado Herbert Levy dizer_c9isas
com as quais, em grande parte, estou de acordo também.,
Então, é perfeitamente possível chegarmos a muitos pontos de convergência _e_de _coincidência que serão de extrema utilidade para, pelo menos, darmos um passo à frente, no sentido de minorar a angústia popular, a angústia
da classe trabalhadora, do assalariado em geral, e aí sim,
abrir uma perspectiva para, através de passos sucessivos,
chegarmos à sucessão, atravês de eleições diretas e aí termos, então, um encaminhamento definitivo dessas ques:
tões, em benefício ou que venham ao encontro dos interesses da maioria da população brasíleira.
Este é o nosso propósito, Sr-. Presidente, e se eu estou
aqui, nesta tribuna, é para mais uma vez insistir nisso.
Para que Senadores, Deputados, parlãmen-tã.reS~- continuem este debate, aprofundem este deb<:tte, _cr~em_ meca':'
nismos aqui dentro desta Casa, capaUs dC: conduzir ~se
debate com isenção, com profundidade, com seriedade,
para que cheguemos a formular algunS pontos de convergência, algumas coincidências que temos em nossos
pensamentos, a respeito das inCdidas e_ da orientação ~e
uma politica económica que deva ser adotada neste momento grave, momento de desespero, porque esta manifestação de São Paulo é tfpica de df:Sespero, Quando a
população não tem mais a que, apelar, não tem mais o
que esperar sai. e acompanha aquele que atira a primeira
pedra ou aquele que diz o primeiro dito de incitamento.
É o desespero.
A esta situação devemos responder com um comp-ortamento construtivo de buscar as soluções através dos
debates aqui nesta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRSIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes, por delegação da
Liderança do PMDB.
O SR. SEVERO GOMES (Como Líder, pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
N6s ouvimos ·a descrição que fez o ilustre Senador
VirgíJio Távor~ das ocorrência que estão preocupando,
hoje, profundamente o- Estado de São Paulo e todo o
Pais.
A descrição que fez o ilustre Senador dava a impressão, porque as causas não eram atingidas, que se tratava
de um bando de desordeiros ou agitadores e que a polícia
não agia em- tempo pãra coibir essas rllariifeSfações. Ora,
o Senhor Virgílio Távora, ao tempo em ql..\e foi Governador do Ceará, assistiu infelizmente à invasão de cidades
por populações famintas, acossadas pela seca, e, certamente, não passou pela cabeça do Senador Virgílio Távora, àquele tempo, de que se tratava de bando de desordeiros ou de agitri.dores, mas simplesmente de uma população levada a~ desespero. Hoje, na mais próspera cidade do País, nós convivemos com a fome, o desemprego e
o desespero. E tudo isso, decorrente de uma política econômica - e o PMDB foi incansâvel na denúncia dessa
poHtica econômica, foi incansável e, infelizmente, profético ...

O SR. Virgz1io Távora -·V. Ex• permite um

apa~te?

O SR. SEVERO GOMES - Pois não.
O Sr. Virgílio Távora- Nobre Senador, parece que
estou sofrendo de amnésia, porque o discurso foi pro-nunciado nem bem há uma hora atrãs, e não me recordo
de ter achado ou emitido conceito sobre se eram desordeiros, se e.stavam fora ou dentro da lei, se o Governador
do seu Estado- duas vezes meu colega, como Ministro
e como Senador - teria agido bem ou mal. Eu acho que
ou estou com amnésia ou não mereci a devida atenção
do nobre colega.

O SR. SEVERO GOMES -

Não, V. Ex• não está

com amnésia. O que eu disse foi que V.Ex•, ao apontar
todos os ac_ontecímentos, sem referência alguma às cau-

s_~ que poderiam levar ao desenvolvimento desses tumultos, poderia apenas deixar o espaço para a desordem,
e não usando as suas palavras, mas as dos jornais, dizendo que o Governador não coibiu a tempo essas manifestações._Lendo os jornais. Evidentemente que, lendo os
jornais ou cbm-palavras de terceiros, deixou subentendido que os acontecimento se desenvolviam dentro desse
quadro.
O Sr. Virgl'lio Tá~·ora- Perdão, V. Ex~ ai está tirando
a ilação, porque justamente ainda - frisando bem não emiti valor de juízo sobre o comportamento de André Franco Montara e nem desses acontecimentos como
os do dia 16.

O SR. SEVERO GOMES- Tem V. Ex' toda a razão.
Apenas V, Ex• procurou ler todos os textos que colocavam li posição do Governador Franco Montoro_ como
unl governador omisso, que nàQ estava tomando as providências pa_~<!_ __c~ibir a (Íesordçm __dentro da cidade de
São PautO.
O Sr.- Virgílio Távora- Trate de ler bem o jornal, câro
colega, porque aí verá que se eu lesse aqui o que o jornal
realmente disse estaria sim, fazendo coro com pelo menos um dos maiores diários de todo o País que, este sim,
critica violentamente a ação governamental. Na hora em
que foi apresentado um fato, foram apresentados as
apreensões, que não siio minhas, não são do meu partido, mas- são de todos os responsáveis pela vida pública e
foi apresentado um voto de confi<J.nçapara o seu governador, para que ele, realmente faça aquilo que nós esperamos_ de toda autoridade constituída: respeitar a ordem
e .a propri~ade al~eia.

O SR. SEVERO GOMES- De qualquer maneira, estamos dentro da questão maior, que é a de assistirmos,
dentro das grandes cidades brasileiras, ao crescimento
do desemprego, uma recessão que vem de 1980, e de recessão em recessãO, o desemprego crescente_ Ao lado do
desemprego, temos boje uma lei salarial que ainda vai
achatar o salário dos que trabalham e, com isto, uma redução do volume global dos salários, a redução do mercado iriterno e o .aumento constante da recessão. É isto, é
o fato concreto que pesa sobre a vida do Pafs. E decisões
essas que vêm, como bem -aponta o Senador Roberto Saturnino, da ímposiçào do. Fundo Monetário Internacional. A carta de intenção que o Brasil dirigiu ao Fundo
Monetário Internacional está aí, publicada. Nós só conhecemos essa carta e o documento técnico, mas temos
informaçÕ_es. de _que há, inclusive.· outros do<:um"entos
quCíii[elizmeOte não estão ainda ao ~lcance e ao conhc:
cimento da populuçà-o.
De qualquer maneira, esta é a grande questão. Sabemos que temos um esforço de industrialização dos últimos 50 anos, que está sendo demolido. A modernização
da agricultura, nestes últimos 50 anos, também está em
xeque hoje. Não há um setor da vida produtiva nacional,
a não ser o setor financeiro, que pode ter tranquilidade, e
este_ é exatamente o grande mal, o Brasil, hoje, privilegia
a especulação financeira, não há um trabalho produtivo
que mereça qualquer tipo de investigação, a especulação
financeira é a únfca atividade privilegiada, e todos os
dias vemos notícias de que o Conselho Monetário_Nacibi1al vai se reunir Para reduzir as taxas de juros e elas
aumentam, em vez de diminuir.
Quer dizer, o Governo tem forç·a para fazer J,J.m
decreto-lei que reduz o salário dos trabalhadores e não
tem instrumentos ou meios para reduzir as taxus. de juros
do Puís.
Está é que é a c(uestão, questão que atormenta a todos
e, que tenho certeza, atormenta também todas us lideranças do Partido de V. Ex~ Ê est~ a nossa grande responsabilidade hoje, diante do futuro; o que fizermos
para o bem ou para o mal irá marcar o destino do País.
Nós estamos vivendo a nossa hora (.:rudal, ilustre Senador...
O Sr. Virgaio Távora - E justamente por isso, eminente colega, é que estamos procurando a solução melhor a curto prazo, porque a longo e médio prazo estâ
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todo o mundo aqui ou em casa ou no cemitério, para que
justamente saiamos da situação em que fatores exógenos
e endógen-Os nos levaram. E muito fácil dizer q~e teríamos :procedido desta ou- daquela maneira depois da obra
feita. Mas hoje, o que nós temos é que procurar, no momento atual, uma solução a curto prazo, face à conjuntura que se apresenta. Não é dizer que se nós tiVésSemOs
procedido de maneira diferente, estaríamos muito melhor ou pior. lsto é um conceito meramente opinativo.
As discussões- V. Ex• não estava aqui neste tempo, era
Ministro e depois foi"pafa a vida privada- mas as discussões que tínhamos com o Senador Roberto Saturnino, ele defendendo uma solução, nós outra, durante mais
de quatro anos, procurávamos, não era justificar o que
se estava fazendo, era justamente tentar a solução, a cur·
to praz-o~ p-orque solução a médio e a longo prazo, torno
a dizer a V. Ex•, são para gerações futuras. Mas, se seu
eminente colega está impaciente por dois anos, imagine
V, Ex• a médio·e a longo prato, Senador Severo Gomes!
Muitíssimo mais estaríamos nós liquidados. A solução
que procuramos é a curso prazo; a médio e longo-prazo,
existe solução para todo mundo.

O SR SEVERO GOMES- Ilustre Senador se, asolUÇãO Ea:-CUrto pia:iO, se ($ta é a que está sendo buscada,
perguntaria:· quem está buscando essa solução a curto
prazo, quando nós assistimos a quê? Ã retirada dos
subsídios da Agricultura que, realmente, está levando a
AgricUitura a enormes dificuldades.
O Sr. Virgz1io Távora- E deu a maior safra que temos
na história.
O SR. SEVERO GOMES- V. Ex• deve ter lido os
jornais, sabendo que há uma redução na safra de arroz e
de feijão, que é o que serve ao povo e, esta safra que está
-em-curso, e ainda é preciso, vamos dizer, alguns meses
para termos esse tipo de s_egurança que V. Ex• tem. A única coisa que nós sabemos é que aquilo que serve à mesa
do povo, essa teve uma enorme redução, está se falando
atê na importação de arroz neste mês da vida nacional;
nós estamos no começo do mês de abril.
Então, é com a redução dos subsídios? O que é que pesava nesses subsídios? Trezentos ou quatrocento,s bilhões
de cruzeiros no mês passado, quando só os ganhos com
as cartas marcadas da maxidesvalorização, .os cãlculos,
que vão desde a Federação das Indústrias de São Paulo
até outros mais avançados, se avaliam entre dois e três
trilhões de -cruzeiros.
Então, como é que se_ examina, vamos dizer, o curso
dos recursos, o funcionamento dos diferentes setores em
função disso que V. Ex• tão ardentemente deseja a curto
prazo?_ A curto prazo é: a redução dos orçamentos.• ~

O Sr. Virgílio Távora - Não desejo, não; todos nós
desejamos e V. Ex' também deseja, porque não é suicida.
O SR SEVERO GOMES- ...com a redução dos -investimentOs, cOm o descoi1trole d3.s~ taxas de juros, com a
redução do volume global de financiamento~ com o cerceamento dos investimentos do Estado, é que nós ·vamos
atingir a isto? Não! Nós vamos assistir ao crescimerito d3.
recessão, ao crescimento do desemprego e ao esgarçamento do tecido social, com manifestações como essa
que qós vemos começar em São Paulo. Isto aí é U:m síria!
do tempo, que estamos vivendo, e a nossa grande responsabilidade é procurar conhecer com objetivi~ade e
procurar um caminho que tenha alguma clareza; que se
marche para a pro-cura de emprego, para o bem-estar da
populacão.
O ~R. cartas Alberto - V. Ex• me permite um aparte?
(Assentimento do orador.) -Senador Severo Gomes, sei
da preocupação de V, Ex•, sei quf: V. Ex• ê ':lm Senador
eleito pe1o povo de São Pauto e que foi eieito também pelos desempregados deSào Paulo. Sei que V. Ex• é um homem preocupado, hoje, com o momento turbulento por
que passa São Paulo. Ouvi atentamente o pronurlCiamento do nobre e eminente Senador Saturnino Braga,
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evidentemente uma das figuras de maior expressão neste
nosso Parlamento, em que S. Ex• na verdade, tem razão
quando fala que nós estamos vivendo crise. E verdade,
nós não desconhecemos. Ao contrário, nós sabemos que
estamos vivendo uma crise e, no momento em que nós
estamos preocupados em como vencer esta crise, é o Partido de V. Ex• que vive, hoje, a maior crise, porque tem
que resolver o problema social de São Paulo. Se nós estivéssemos jogando com o inverso da moeda, talvez este
plenário ou o plenário da Câmara estivessem pegando
fogo, denunciando o arbítrio, ditadura, violência; a policia batendo, a polícia prendendo. Mas V. Ex• está vendo
que nenhum de nós, poHticos do PDS, estamos denunciando prisões, estamos denunciando violência em São
Paulo; nós estamos, sim, preocUpados com a violência
da barriga vazia lã em São Paulo, do desemprego em São
Paulo. Agora, para que possamos dar solução ao problema, Senador Severo Gomes, entendo que chegou a hora
de promovermos o desarmamento, entendo que chegou
o momento porque, hoje, todos nós somos sócios do poder e da crise. V._ Ex", aqui, é Oposição, mas V. Ex• lã,
em São Paulo, é Governo. V. Ex• é GovCrno lã, em São
Paulo, pelo PMDB que governa o Estado de São Paulo,
então V. Ex•, também, é um sócio da crise mas é sócio
também, do poder, assim como o Senador Roberto Sa-:
turnino. que aqui é oposição, mas no Estado do Rio de
Janeiro é governo. Então, entendo que chegou a hora,
sinceramente, Senador Severo Gomes; chegou a hora e este momento é um momento muito propício - chegou a hora de promovermos um pacto do mais alto nível,
um pacto de desarmamento do radicalismo, para que
possamos promover a política que possa levar realmente
o País para o seu verdadeiro caminho da democracia plena. Nós não queremos que São Paulo continue em crise e
que o povo de São Pauto continue a sofrer; não! Nós
queremos, sim, São Pauto crescendo e vamos fazer votos
para que o Governador Franco Montara possa sair da
crise e· p·ossa re~lmente fazer um bom governo. Agora,
pará que isto aconteÇa, é preciso, Senador, que promoyamos o ·desarmamento e que possamos nos entender: os
partidos de· Oposição e ·a-Partido da Governo. E, a
·~emplo disso;·eu gostaria de citar aqui, e dar esta demonstração in~qtiívoca .de desarmamento, pelo ménos
por parte do Governador Gilberto Mestrinho, como
tam6êm do ex-Senado-r e hoje Governador do Estado· de
Minas Gerais, Tancredo Neves. Precisamos, sim, Serifar
à mesma mesa, precisamos.. pega.r oS ,governadores de
Oposição, Governadores _do PMDB, Governador do
PDT e Governadores do PDS, sentarmos à mesma mesa
para discutirmos ·os problemas desta Nação; 'para avaÜarmos. os problemas e então tirafi:nos aS conclusões
para que possamos superar a crise. Acredito, Senadoi
Severo Gomes, que sem um Pãcto ele alto nível da classe
política, jogando com competência e, acima de tudo com
habilidade, neste momento que exige competência-política, porque agora é a hora dos polítiéos, está chegando a
nossa hora, e nós precisamos dar uma prova de competência. O momento exige, o momento está a nos desafiar.
E por que não agorá? V. Ex", que é da Oposição, eu que
sou do GOverno, todos nós que aqUi Cstamos, por que
não sentarmos à niesma mesa para discutirmos os
problemas agora'? Todos desarmados, todos preparados
somente para uma coisa: vencer a crise e ajudar este Pafs
a crescer.
O-SR. SEVERO GOMES- V, Ex• cgloca, vamos dizer, no centro da argumentação o problema da negociação, de um pacto, para vencer a crise. Eu queria dizer
que o nosso Partido tem colocado e discutido todas as
questões fundamentais do Pais e hã muito tempo. Tem
colocado_ questões que se chocam tão frontalmente com
a polftica do Gove_rn_o_que eu só poderia dizer: é evidente
que a política é sempre negociação, mas negociação para
quê'? Desarmamento para quê'? Negociação para restaurar a soberania nacional'? Negociação para restaurar a
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vontade popular'? Muito bem. Negociação para fazer um
novo projeto, um novo modelo econômico que venha,
realmente, mobilizar as potencialidades materiais e humanas deste País, neste País de tão grandes potencialidades, para que o País se ponha de pé, para que o País realmente tenha vontade, para que o Pafs não fique executando uma política passiva de obediência ao sistema financeiro internacional. Então, nós eStaremos, realmente,
no campo da negociação~
E quero dizer que essas teses, que defendo hoje, eram
as mesmas que defendia quando era Ministro da Indústria e do Comércio, e encontrãva, aqui, no Senado, a palavra do_ Senador Roberto Saturnino para me defender,
solidãrio naquele tempo e hoje. E até, também, naquele
tempo, a solidariedade do Senador Virgílio Távora.

O Sr. Virgaro Távora_.:.. Perdão, quando estava no caminho certo, sim, e com muita honra, defendemos V. Ex•
naquele tempo, Ministro que era de Estado, apenas ...
O SR. SEVERO GOMES - Apenas queria lembrar
que, naquele tempo, defendia as mesmas teses que defendo hoje.
O Sr. Virgl1io Távora - ... e não defendíamos V. Ex•
quando dizia c·oisas diferentes das que defendemOs hoje.
V, Ex• tinha uma grande gama de idéias. Defendemos
aquelas e não mudamos de opinião, daquela parte a esta
época. Quando V. Ex• divergiu, e divergiu dentro da sua
coerêncía com a política então adotada pelo Ministério a
que V. Ex~ pertencia e do qual se afastou, de maneira
aliãs sobranceira, diga-se de passagem, nós mostramos
justamente que havia diferença de opinião ·entre V. 'Ex• e
nós, naqueles pontos expendidos por V. Ex•.

O SR. SEVERO GOMES - Mas eu_ não divergi
quando saí; eu divergi desde o primeiro dia. Era uma voz
divergente dentro do Governo. Quer dizer, não .. foi um-a
divergência que me tirou de dentro do Governo. Foi
realmente verificar .e tomar cons,ciência d~ que era impossível mudar o País de cima para baíxo, que o País só
mudaria a partir -dã mobiHzação das suas forças.

O Sr. Roberto Saturnino- Permite 'V. Ex• um aparte,
nobre Senador'? ·
O .SR. SEVERO GOMES__: País não, Senador,
O Sr. Roberto Saturnino- E ta_nto era divergente que
a voz de V, Ex• era·usada por nós, da Oposição, como
supotte para as teses que defendíamos aqui deste Plenãrio, e o Senador Virgílio Távora ê teStemunha disso.

O Sr. Virgf!lo Tá~·ora-'- V. Exi1 só_cõnfirma o que aqui
dissemOs: que mi parte em que ·ele divergia do Governo,
guem esposava: era V. Ex', e na parte ein que ele concordava, quem defendia talvez sem o brilho de v. Ex•.éramOS nós.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso ......:: Permite V. Ex•
um aparte'?
O SR. SEVERO GOMES -

Pois não.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não quero orientar o meu aparte em termos da discussão sobre o pensamento de V. Ex•, que conlfeço perfeitamente, e creio que
não ne_cessita explicações. O comportamento do Ministro Severo Gomes, o comportamento do cidadão Severo
Gomes, o comportamento do Senador Severo Goffies,
em matéria de defesa dos interesses nacionais e populares, sempre foi o mesmo. Divergimos, às vezes, em outras questões, não nessas. Portanto, a meu ver, não é necessãrio defender o comportamento de V. Ex•, porque
ele fala por si mesmo. Queria apenas dizer a V. Ex•, em
apoio à sua argumentação, que é preciso deixar bem claro que não existe uma crise em São Paulo; existe_ uma crise no Brasil, económica e social, e, no mundo, uma crise
económica. O episódio de São Paulo é de um começo de
democratização, episódio que não deve ser tomado senão nessa perspectiva em que, ao invés precisamente de
haver rePressão, o Governador de São Paulo recebeu
uma delegação daqueles que se manifestavam e lhes disse
com toda clareza que, na medida do possível, o Governo
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fará um esforço para atender às reivindicações de emprego, mas disse também que as reivindicações têm. de ser
feitas de maneira apropriada. E após o almoço que houve em São Paulo, hoje, os Governadores de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, emitiram a seguinte nota: Os Governadores de Minas Geraís, Rio de
Janeiro e São Paulo, reunidos ocasionalmente nesta capital, em encontro promovido pela imprensa, examinaram com preocupação a situação económica e social do
País e sua repercussão sobre o desemprego. Diante do
quadro de instabilidade social decidiram fazer um apelo
à população para que se mantenha em calma evitando
manifestações violentas, que só servem aos inimigos da
democracia. Há três semanas apenas na Administração,
os governadores estão analisando cuidadosamente a situação de seus Estados, e as causas da crise. A ho.ra re~
clama a colaboração e a solidariedade de todos os níveis
do poder público e a junção dos esforços de todas as pessoas de bom senso, para que o País possa superar as dificuldades. Reiteram os compromissos de campanha de se
empenharem com toda dedicação à causa do povo que
os elegeu, para que haja Trabalho, Justiça Social e Paz
em nossa pátria. (a) Tancredo Neves - Leonel Brizola
- Franco Montara. A Mesa de negociações já está em
pleno funci01lãffientO, negociações ao redor dos temas,
que são os temas que preocupam a todos, e eu acho que
as observações dos Senadores do PDS, que vão nessa direção, devem ser apenas bem-vindas; pois que venham,
desde que sejam para assegurar emprego e para assegurar o crescimento da economia e do emprego, como disse
o Senador Saturníno Braga. Mas quero frisar que não
existe nenhuma crise política em São Paulo. Nós estamos
vivendo momentos, eu diria, até de euforia pelo fato de
que, depois de tantos anos em que aí, sim, houve violên~
cia, em que aí, sim, houve abuso praticado não por gente
que estava com fome, mas por gente que tinha perdido o
SenSõ- di-Sua responsabilii:iade, nós cOmeçamos a viver"
um momento em que- quem sabe?- se possa efetiVamente passar à normalidade democrática. Não vejo senão com agrado os apelos para que essa normalidade democrática continue.

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. SEVERO GOMES- Pois não.
O Sr. José Lins - Nobre Senador Severo Gomes,
oJornal do Brasil é tido como um jornal no mínimo imparcial. Diz ele aqui, mostrando a área_dos subúrbios de
São Paulo: Com mais de um milhão de pessoas e cerca de
500 indústrias, as regiões de Santo Amaro e Socorro, no
sul de São Paulo, sempre foram áreas de tensão social. E
diz mais: - a região Sul da Capital vem sendo marcada
por manifestações popul_ares violentas pelo menos ~á 4
anos.
Ãrea de fortes . manifestações reiviildicatórias, esta
parte da zona Sul de São Paulo tem uma grande concentração de operãrios...;.;.. 600 mil numa população de I milhão e 200 mil pessoas- e ativas comunidades de base,
a~sociações de bairro, núcleos de partidos clandestinos e
na legalidade e outras organizações populares.
Nesses episódios, partidos políticos, até os proscrífos,
PC do B, foram acusados de responsáveis pela organização de_ alguns movimentos, como o da ocupação das
terras da fazenda Itupu. A invasão desta propriedade do
lAPAS ocorreu em 1980 e o terreno só foi desocupado
com a mobilização de 4 mil policiais militares e agentes
da Polícia Federal. E, mais adiante, diz: A maior parte
de seus terrenos são grilados, tendo sido ocupados pelas
freqüentes invasões de terras registradas nos últimos
anos. Então, veja V. Ex' que não adianta querer aqui
mascarar-se as causas da crise, não adiarita buscar essaS
causas nas questões remotas. Ao contrário, isso é fruto,
talvez, até, do grande desenvolvimento de São Paulo, da
criação de um proletariado amplo através da industrialização do Estado. Não adianta, talvez, aqui, nós estarmos _tentando encontrar soluções que não são verdadeiras. O importante é, dentro da confiança que nós todos
depositamos no Governador, tCntar seParar o joio do trigo, determinar as causas que, realmente, são essas que
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vêm hã muito tempo, nó processo de crescimento nacio~
na!, criando problemas novos, que são normais do desenvolvimento, e até da criação da classe operâria. Mas,
hã certamente alguma coisa que é do interesse de nós todos e, exatamente, está na separação do joio do trigo. Eé
aí onde vai caber, de todos nós, um empenho grande de
uma efCtíva respOnsabilidade, a nós df:inocratas, que estamos interessados em que esses problemas, reconhecidamente existentes, encontrem solução, não essa solução
única de mudança de tudo, que o nobre Senador Roberto Saturnino vê, e vem há muito tempo preconizando,
mas eu não vejo, ainda; não vislumbro essa saída a que
S. Ex' se refere, mas certamente uma solução mais complexa, maiS- diiiâniíca; e V. Ex.-' percebe mufto ben1 o -que
todos nós percebemos. Muito obrigado.
O SR. SEVERO-GOMES- Muito obrigado_._ V. Ex•
sabe, nobre Senador José Lins, que São Paulo é o quarto
conglomerado humano do mundo; uma cidade que cresceu, nesses últimos anos, de maneira desordenada, e até
em virtude do próprio modelo económico que temos vigente no Pais há muito tempo. Nos arra_baldes, na periferia de São Paulo o senhor certamerlte encontrará situações de miséria íguais ou piores· do que nessas cidades
onde há mais carência em todo o País.
Então, essas violências;·essas mobilizações são conseqüência natural da existêilcía--:-vamos dizer, de toda situação, de toda essa realidade da vida urbana.
O Sr. José Lins- E V. Ex• sabe que essa é uma dãs regiões mais ricaS de São Paulo, contraditoriamente.

O SR. SEVERO C[OMl3.S - Mas acontece que, mesmo sendo mais rica, pode existir uma fábrica que seja rica, pode existir uma favela cóm desempregados; enfim é
toda aquela vida da- periferia de São Paulo, m-aS ceitamente onde hã grandes problemas do Brasil contemporâneo. Agora, desconhecer, nos dias ern que estamos vivendo, depois de dois anos de recessão, depois do êrescimento do desemprego que todos reconhecem, que a massa dos desempregados em Sã:o Paulo é um potencial, Vamos dizer, de perturbação, de desagrado, de infortúnio, e
que pode levar, como disse o il.obf-e Senador Roberto Saturnino, a uma cadeia de acontecimentos dramãticos
dentro do País, seria desCOriheCer os fatos elementares
com os quais estamos convivendo.

O Sr. José-Lins- t-um fator, é Claro.
O SR. SEVERO GOMES- Mas é o mais
te, hoje, cóm a maSsa de desempregados.

importan~

-

O Sr. Virgl1io Tá~·ora - Permite V. Ex• um aparte?
O SR.._ SEVERO GOMES-- Conl iirazÚ.
O Sr. Virgl1io Távora- Eminente Senador, veja bem
V. Ex• Não cuidei, aqui, de apreciar as interpretações
que diferentes publicações davam do fato. Mas se V. Ex•
se debruçar na leitura -de O Estado de S. Paulo, na leitura
da Folha de S. Paulo, verificará:...._ e rião-queremos entr"ar
no mérito- que grande parte dos manifestantes- a serem verdadeiras as afirmativas desses órgãos que pãta
mim são órgãos responsáveis- põUco tinha com aquela
massa inicial que reclamava contra o desemprego. Eram,
justamente, pessoas das mais diferentes faixas etárias,
principalmente de baixa escala etária, que estavam fazendo as desordens. Mas nós não entramos nisso; o mal
-permita~ me- tanto da apreciação de V. Ex• quanto a
do Senador Roberto Saturnino, é porque atribuíram a
uma constatação, a um apelo, a uma advertência feita ao
Governo de São Paulo de que neles tínhamos esperanças
de fatos como _estes nã.o serem reproduzidos, e por sua
açã.o decidida no combate a estas anormalidades, V. Ex•s
procuram ver em tudo isso apenas, digamos, com um
certo maquiavelismozinho cearense, para desa_creditar
no Sr. Governador; ao contrârio, nós estamos ê lhe
abrindo um crédito de confiança. Agora, não vamos deixar passar em julgado é que fatOS que hoUVe" em São Paulo, fatos que podiam ser, por qualquer motivo, minimi~
zados por interferência a tempo, colno-dizein-3.s diferentes publicações referidas, não o foram; isso não vamos
deixar passar em julgado, justamente, única e exc(usiva-

mente,- por causa do "o modelo", como diria aqui o
_ nobre representante gaúcho, "cruel, desumano e concen- trador": Não tinha nada disso. Houve um fato; houve
ii.mã. atitude governamental, e n6s fizemos votos, sem
critieãf o Governo, para que medidas fosSem tomadas de
maneira que isso não virasse uma bola de neve_ É i.sto:
queremos repor exatamente no lugar a conceituação feita pe~ PDS dos aconteciment~s de São Paulo.
O SR. SEVERO GOMES - v·. Ex• colocou beffi a
_questão quando disse que, dentro de uma manifestação
_ pacífica, os desempregados que estavam buscando o reconhecimento dos seus problemas, que.,

O Sr. Virg{fio Távora- Mas era um núcleo básico, pequeno, e que depois se expandiu, e veja o qu_e os jornais
dizem; lá não estive para contestar a verdade ou a inverdade, mas_ como acredito em O Estado de S. Paulo e na
Folha de S. Paulo deve ser verdade, e torno como tal
aquelas afirmativas.
O SR. -sEVERO GOMES- Como dizia, qUe nessas
manifestaç_ões pOssam surgir provocadOres, qUe sempre
sérá difíCil idendfiCar a sua origem, Pa'ni mudar, vamos
dizer, a natureza_das manifestações; todos nós conhece·
mõS o q-ue São os -épisôdiOs Pollticõs e-:inanifestação de
massa, dentro do nosso País; isso"' pode acontecer. Nada
diminiu a impOrtânCiã -dã. insatisfação, da massa do desemprego e das dificuldades por q_ue pass~. hoje, a grande massa dos trabalhadores, principalmente dos desempregados.
Ó-Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento do orador.) - Senador Severo Gomes, eu
queria, em nome da liderança do PMDB, deixai- bem elaró qU:e, às 16 horas e46 rriinutos, na data de hoje, o PDS
fez esse alerta referente ao Governador Franco Motora;
e estimo que o mesmO se dê quando a fermentação social
lmplodir em Fortaleza, em Recife, em Florianópolis e
em outras cidades em que o PDS mantém a liderança do
Governo estadual; aí, eu quero ver o PDS também fazer
a mesma nota, e-rran.Screver, nos Anais, noS jornais da
região ou das cidades, comunicando o fato e fazendo as
mesmás reprimendas maldosas e l!lali_ciosas que t~m _fei~
to" até agora.
O Sr. José Lins- V.

Ex~

parece que confunde, aí; não

há nada disso.

O Sr. Virgflio Távora- Permita V. Ex~ (Assintimento
do orador.)- Da. nossa parte, não houve referência maldosa, nem insinuante porque quando queremos dizer A
com A e B, nós dizemos. Não tenha dúvidas de que não
i:ri?-mos torcer caminho pa~a dizer isso. O Senador Franco Montara foi nosso colega de Ministério, foi nosso colega aQui nó_ senado; discutimos muitíssimo, Iâ- e cá,
- quàndo Miilistro e quiindo Sena_~Õr, mas S. EX~ nunca
poderá nos acusar de termos se~ido- caminhos tortuosos
para divel-gir ou criticar de suas atitudes.
O SR. SEVERO GOMES --Sr. Presidente, Srs, Sena~
dor~s. eu, ao_ terminar, queria apenas lembrar_ a Qossa
.enorme, a nossa imensa resPonsabilidade, como repre_sentantes do povo, diante dos rumos que está seguindo
hoje a Nação braSileira, numa política de d_esastre, numa
:Política de inS<i.iisíação, onde os- riSCOS futuros serão medidos, lnfelizmente, __por_caminhos que não desejamos.
(Muito bem! Palrfzas.)
O Sr. Henrique Santillo- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem,
O S:R. PRES!D~NTE (Nilo Coelho)- Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pela ordem. Sem re·
visão do orador.)- Sr. Presidente:
lniclahnente, desejaria pedir a palavra para levantar
uma questão de ordem. Posteriormel}te, decidi~me pedir
a palavra pela ordem.
Fiz um requerimento e_apresentei-o à Casa no dia 25
de março, deste ano, solicitando que o Plenário do Senado se manifestasse quando à convocação de S. Ex~ o Sr.
.Ministro Chefe do Serviço Nacional de Informações,
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General Octávio Aguiar de Medeiros, para um depoimento -na COmiSsão de Segurança Nacional do Senado
Federal.
A Presidência, na pessoa do eminente Senador _Moacyr Dalla, fe2: um despacho, negando~se a receber o requerimento, fundamentado no Parecer n9 616, de _1980,
da Comissão de Constituição e Justiça, e cujo relator foi
o S.enador Murilo Badaró.
Eu gostaria, apenas, nessa tomada da palavra para
uma reclamação, segund_o o art. 16, inciso VIII, alínea
"a", de deixar aqui lavrado o me~ descontentamento, o
meu protesto. A meu ver, e isso não está na dependência
de V. Ex•, diretamente, porque a resposta me foi dado
pelo eminente Senador Moacyr Dalla, -na Presidência, a
meu ver, o arL 418 do Regimento Interno é claro: ele estabelece as duas formas de convocação de um Ministro
de Estado, quer para o Plenário, quer para qualquer das~
Comissões da Casa, podendo ser por íniciativa do parlamentar ou ôe -qUalquer das ComiSsões da Casa. O Regimento, a meu ver, não é omisso; ele é claro quanto ao difeito -do parlamentar de convocar qualquer ministro,
desde que haja anUência do Plenário, para qualquer das
ComissõeS da Cãsa.
·
Não foi esse o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça, mas a minha reclamação é no sentido de
dizer que a Presidência da Casa não precisaria observar
esse parecer, já que ele não constitui, pelo próprio Regime-nto, norma regimert_tal. f: um parecer da Comissão de
Constituição e Justiça:-da lavra do eminente jurista e-Senador Murilo Badaró, aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça, mas não ·constitui, obviamente,
pelo próprio Regimento, dipositivo regimental e, portanto, não é nenhuma jurisp-rUdênCia a ser seguida.
A minha reclamação é no sentido de lamentar que a
Mesa, a Presidência do Senado, não tenha aceito o meu
requerimento de convocação, do Ministro para a Comissão ·de Segurança Nacional, obrigado~me, amanhã, a
apresentar à consideração do Plenário, a convocação
deste mesmo Ministro para o Plenário do Senado fede·
raL Era o que eu tinha a dizer,
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- A Presidência
informa ao Senador Henrique Santillo que não sendo jurista, como o nobre Senador também não o é, vai falar
uma-linguagem meia capenga. A divergência parece .ser a
seguínte: o ·membro da Comissão é que tem competência
par convocar um Ministro de Estado. b essa a interpretação da Comissão de Constituição e Justiça. Mas, o que
vem ao caso, é o seguinte:· a Comissão Executiva está discutindo um novo_ Regimento, no qual acredito que tudo
isso._deverá Set: sanado, e o nobr~ c9legajá estâ coQyid~
do ~ ~present~r um dispositivo liberal q~e diga respeito à
convoCação das autoridades da República ao Senado FeCI.eral. Creio que o assunto seria resolvido satisfatoria-mente~
·
-O Sr. Henrique Santillo- Fico extremamente satisfeito com o convite, Sr. Presidente, e estou certo de que V.
Ex', com o seu espírito liberal, há de acatar uma sugestão neste sentido.
O SR.. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Plenamente.

COMPARECÊM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Mário Maia - Eunice Micheles Raimundo Parente- Odacir Soares- Gabriel Hermes
- Hélio G_ueiros- João Castelo -José Sarney...;.. AI~
berto Silva - João Lobo - Carlos Alberto - Martins
Filho --Aderbal Jurema --Jutahy Magalhães -José
lgnácio- Amaral Peixoto- Itamar Franco- Murilo
Badaró - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Benedito C~neTas- AlfOnso Camargo- Jaison BarretoJorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli
. - Pedro Simon.

9 SR.__PRESIDENTE (Nil(\ Coelho) __:__ O Sr. l'·
Secretário _vai proceder à leitura do Expediente.
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É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento_ de comunicação:
N"' 71/83 (n"' 122f83,na oi'íginl.}, de4 do_corrente, relatiVa à promulgação das Resoluções n9s 30 a 49, de 1983.
N<;> 72/83 (n9 123/83, na origem), de 4 do corrertte, re-

lativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República nYs 84 a 87 e 98, de
1983.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicação. (Pausa.)

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
!Y-Secretário.

São lidos os seguimes

REQUERIMENTO N• 484, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, reQueiro o desarquivamentq do Projeto de Resolução n"' 101/81, que ..autoriza a Prefeitura Municipal de
Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e
trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e
nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos), õ montante
de sua divida conSolidada", feita a reconstituíção do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1983. ~Guilherme Palmeira.
REQUERIMENTO N• 485, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimentõ ln~
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n~ 157 (8_1 quÇ-,-.-autoriza o Governo do Estado de
Alagoas a elevar em Cr$ 377.683.900,00 (trezentos e setenta e sete milhões, seiscentOs e Oitenta e três mil e novecentos cruzeiros}, o montante de sua dívida consolída~
da'\ feita a recõnstituíção do processo, se necessária.
Sala das Se5sõiS-;~3 ôC aó-flra-e-1983.- GUilherme Pai~
meira.
REQUERIMENTO N• 486, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 4/82 qUe "autoriza o Governo do Estado de
Alagoas a elevar em Cr$ 155.3_63.000,00 (cento e cinqUenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil
cruzeiros_), o montante de sua dívida consolidada", feita
a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1983.- Guilherme Palmeira.
REQUERIMENTO N• 487, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução 5/82 que «autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 55l.515.500,00 (ifllinhentos e cinqüenta e um milhões, quinhentos e quinze mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada",
feita a reConstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1983. -Guilherme Palmeira.
REQUERIMENTO N• 488, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n~" 6/82 que ·~autoriza o Governo do Estado de
Alagas a elevar em Cr$ 3.3.305.000,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinco mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada", feita a reCon-stituição do processo,
se necessária.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1983.- Guilherme Palmeira.
REQUERIMENTO N• 489, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 138/82 que "autoriza o Governo do Estado de
Alágoas a elevar em Cr$ l.l72.118.000,00 (um biihão,
cento e setenta e dois milhões, cento e dezoito mil cruzei-
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ros), o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões. 5 de abril de 1983.- Guilherme Palmeira.
REQUERIMENTO N• 490, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamentO do Projeto de Resolução n~' 141/82 que "autoriza o Governo do Estado de
Alagoas a elevar em Cr$ 282.536.930,00 (duzentos e oitehfâ -e- dois milhões, quinhentos e trintã. e seis mil, novecentõS-e trinta cruzeiros), o rriontante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1983.- Guilherme Palmeira.
REQUERIMENTO N• 491, DE 1983
Nos termos Regimentais, requeirO o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n~" 156, de 1981, qu~ "altera
e revoga disposítivos da CLT e na Lei n9 5.889, de 8 de
junho de 1973, para o fim de unifiCar a prescrição no Direito do Trabalho".
Sala das Sessões, 5 de abril de 1983. -Nelson Carneiro.
REQUERIMENTO N• 492, DE 1983
-Requeiro, nos termos Regimentais, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~" 140, de 1982, qu~ "autoriza o Governo d_o. Estado de São_ Paulo a elevar em Cri
493.000.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões de
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada intç_rna.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1983.- Fernando Henrique Cardoso
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os requerimentos lidos serão oportunamente incluídos em Ordem
do Dhi. ( Pãusa.)
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
1~"-Seúetário.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 30, DE 1983
''Dispõe sobre o direito do assinante à transferência do telefone nos lugares onde o serviço é explorado

por mais de uma empresa, nas condições que especifica.n

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' Nas unidades da Federação em que a concessão dos serviços de telefone haja sido deferida a mais
de urila empresa, aos assiriantes ê assegurado o direito à
transferênCia nos casos. de mudança de residência, ainda
que essa se faça para local de atuação de companhia diferente.
Art. 29 A diferença de preço entre o telefone antigo
e o da nova residência resolver-se-á mediante crédito em
favor da empresa concessionária ou do proprietário,
conforme o caso, permitido o pagamento em ações da
concessionária quando o crédito favorecer o assinante._
Art. 3? O Poder Executivo regulamentará esta lei
dentro do prazo de noventa (90) dias.
Art. _41' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Apresenta-se o presente projeto à consideração da
Casa em atendimento a reivindicação de inúmeros ass~
nantes de telefone no Rio de Janeiro, particularmente do
Sr. Saulo Silva Costa (R. Clemenceau, 283, ap. 201 Bonsucesso), que noticiam as dificuldades, ali, para a obtenção de uma transferência de telefone em razão de o
serviço ser explorado por duas empresas- a !ELERJ e
a CETEL
Ocorre que, quando o assinante reside em um bairro,
onde o serviço ê explorado por uma dessas companhias,
e necessita mudar~se para outro bairro ou mesmo outro
município onde atue a concorrente, normalmente não
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consegue transferir_ o seu _telefone, senão que precisa vender um -e comprar outro novo.
Trata-se de um mecanismo que desconsidera inteiramente o interesse público e os direitos da população, precisando, por isto, merecer solução adequada.
A isto se destina o projeto.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1983.- Nelson Carneiro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 31, DE 1983
'"Altera dispositivo da Lei nP 6.592. de 17 de novembro d."' 1978, de modo a possibilitar, expressamente, a cumulatividade da pensão especial nela prevista
com beneficio prevldenciárl'o, ·em favor ao excombatente."

O Congresso Nacional decreta:
Art. i" O art. 2~" da Lei n9 6.592, de 17 de novembro
de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação:

- "Att. 29 A pensão especial de que trata esta lei
é intransferível e inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, salvo pensãO
previdenciária, admitido o direito de opção."
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Cuida o presente projeto de lei de alterar a redação do
art. 2~" da Lei n\0 6.592, de 17 de novembro de 1978", nele
substitUindo a palavra. "inclusive" por ..salvo", de modo
a permitir a ac-umulação de pensão previdenciária com a
pensão especial de que trata o diploma legaL
Ocorre que a matéria era disciplinada pela Lei n9
4.242, de 1963, em relação à qual o Tribunal Federal de
Recursos inúmeras vezes se pronunciou para invalidar a
proibição nela prevista e proclamar a cumulatividade,
em favor do ex-combatente, de pensão previdenciária
com a pensão especial.
Com efeito, assim ficou assentado no Ac6rdão proferido no Processo n9 94.965 - SC:
.. Ementa: Previdência Social. Ex-combatente.
- Cumulatividade do beneficio previdenciário com a
pensão especial do art. 30 da Lei nl' 4.242, de 1963.
A concessão da pensão especial prevista no art. 30
da Lei nl' 4.242, de 1963, não ex.clui o direito do excombatente segurado pela previdência social de per(.:eber o benefício da aposentadoria especial, obtida
anteriormente. Os pressupostos do beneficio previdenciário são distintos dos da pensão especial: naquele, há contraprestação, nos termos do acordo
administrativo formado pelas contribuições do segurado, no qual a autarquia previdenciária participa como órgão incumbido de satisfazer interesses
públicos concretos confiadosà Administração; este é
um favor concedido pela União ao ex-combatente
inválido, independentemente de qualquer contribuição."
Tal jurisprudência repetiu-se reiterada e incontrastadamente no Tribunal Federal de Recursos, de sorte que,
tendo a Lei n~" 6.592, de 1978, apenas substituindo a Lei
n" 4.242, de 1963, inclusive com o erro de manter a proibição de o ex-combatente acumular pensão previdenciária com pensão especial, claro está que ela- a jurisprudência - continua sendo aplicável à questão.
Por isto, visando apenas evitar que muitos beneficiários da pensão especial da Lei n~' 6.592/78 precisem
recorrer ao Judicíãrio para obter o que esse reiteradamente tem concedido, o que, entretanto, é sempre custoso e moroso, propomos a alteração de dita legislação, na
forma aqui preconizada que, afinal, apenas consagra jurisprudêncía- do TFR sobre a matéria.
Sala das Sessões, _5 de abril de 1983. -Humberto Lucena.

Abril de 1983

às solicitações de Senadores, enviadas ã .Presidência da
Comissão;
Essa medida, já é tradicional em relação ao Orçamen-- ~to da UQ.ião, conforme reiterados Ptojetos de lei, de iniciativa da Comissão de Fiscalização Fin8.nceira e toma·
Art. 29 A pensão especial de que trata esta Lei é inda de Contas, da Câmara dos Deputados.
transferível e inacumulável com quaisquer rendimentos
Sala das Sessões, 5 de março de 1983. -Alexandre
recebidos dos_cofres públicos, inclusive pensão previdenCosra....::
Marcelo Miranda- Gastão Müller- M~rcolz
ciâría, ressalVado o direito de opção. -- <.:d~s!Jadelha- S.aldanha Derzi -_Passos Pôrto- A[fre·
. do _Campos.

LEGISLAÇÃO Ci'NDA
LEl No 6.592, DE 17 DE NOVEMBRO DE !978

(Às Coinissões de Constituição eJustiça, de Legislação Social e de Finanças}
·

PROJETO DE LEI DO SENADO No 32, DE 1983
(Da Comissão do Distrito Federal)

Retifica, sem ônus, a Lei n' 7.054, de 6 de dezembro de 1982. que ''estima Q Receita €fixG aDespesa do Distrito Federal para o E.xerdcio Financeiro
de /983".
O Senado Federal decreta:
Art. _19 Fica retificada, sem ônus~a Lefn9 7.054, de6
de dezembro de 1982, que "estima a Receita e-Fixa a
Despesa do Distrito" Federal para o Exercício Financeiro
de 1983", no seguinte:

-----

ADENDO A
1600- Secretaria de
1601 -Secretaria de
1601.08472352.037 .,......
Entidades_ Privadas

crs 47 :ooo.ooo,oo.

Educação e Cultura
Educação e Cultura
Assistência F.inanCeira
do D.F., conforme.adf:ndo'A-

·

Distrito Federal
Brasília

Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas li- dos_serão publicados e remetidos às _comissões competentes. (Pausa.)
~Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19Secretário.
IS lida a seguinte
Brasília, 5 de abri! de 1983.
Senhor Presidente
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
a honra de submeter a Vossa Excelência o nome do
nobre senhor Senador Carlos Lyra para integrar, em
substituÍç_ão ao nobre senhor Senador João Lúcio que se
encontra em gozo de licença, as seguintes Comissões Permanente& do Senãdo Federal, abaixo relacionadas:
- Coniissão de Agricultura - na qualidade de Titular;
Com-iSSão de Fininç"aS - na qua)idade de Suplente;
ComiSsãO de Municípios- na qualidade de Titular; e
Comissão de Transportes- na qualídade de Suplente.
-Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e distinta consideração. Aloysio Chal'es, Líder do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão feitas as

Onde se lê:

-AssociaÇão Educativã e AsSlstendal Madre C~r
mem SaJes (sendo CrS l.l6Q.ÕÜO,OO para bolsas de estu-

do)

Cri

Ll60.000,00

Leia-se:
-Associação Educativa e Assistencial Madre Carmem Sales (sendo Cr$ 990.000,00 para "bolSas de estu-

do)

Cr$

990.000,00

- Educandário Espír1to Santo (serldo Cr$ 170.000,00
para bolsas de estudo)
Crl
170.000,00

Cr$

1.!60.000,00

Onde se lê:
-Centro Educacional Mariã Auxiliadora (sendo Cr$
110.000,00 para assiàtência educacio~a.l:- (SCildo Cr$
1.240.000,00 para bolsas de estudo) Cd 1.630."000,00

Leia-se:
-Centro Educacional Marra· Auxiliadora (sendo C!$
110.000,00 para assistênCia educá.Ciollal). (sendo_ Cr$
1.140.000,00 para bolsas de estudo) Cr$ 1.530.000,00
-Centro Educacional La Salle (sendo Cr$ 100.000,00
para bolsas de estudo)
Cr$
100.000,00

Cr$

1.630.000,00

Onde se lê;
-Colégio Do"n1 BaSco -de "Bfas-íli~, rliant1da p~r:
Inspetoria São João Basco -Belo Horizonte- MG
(sendo Cr$ 65.000,00 para assistênciã educacional). (sendo Cr$ 1.095.000,00 para bolsas de estu-

do)
Leia-se:

Cr$ 2.070.000,00

-ColégiO Dom Basco de Brasília, mantida por:
lnspetoria São João Basco - Belo Horizonte- MG
(sendo Cr$ 65._000,00 para asSistêriCr~-educaCional). (sendo Cr$ 1.795.000,00 pã.ra- bolsas de estu-

do)

Cr$

L970.000,00

-Centro Educacional La Salle (sendo Cr$ 100.000,00
para bolsas de estudo)
CrS
100.000,00

Cr$

2.070.000,00

Justificação
O projeto objetiva a retificação da lei orçamentária do
Distrito Federal, Para o exercício de 1983, Sem ônus para
o Tesouro NaciOnal, mantendo o propósíto de exCluir
eventuais falhas gráficas, corrigir" ã atribuiÇãO de recursos a entidades que foram extintas, ou que não lograr.am
registro na Secretaria de EducaçãQ e Cultura, atendendo

subStitUições solicitadas. (Pausa.)
Sobre a mesa, co-rÚunicacão que vai ser lida pelo Sr.
secretário.
t lida a seguinte

desta Casa, nos-termos do que dispõe o art. 38 da Co:O.stituição Federal, combinado com o art. 418, inciSo I, do
Regimento Interno do Senado F~deral, o compareci~
menta do S~nhor Minísúo do Trabalho Murillo Macedo, para justificar a política empreendida pelo seu Minis~
tério e esclarecer com mais detalhes os pontos de preocupação a que faço referência neste fequerimen{o.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1983. -Henrique San-

- tillo.
O SR••PRESIDENTE (Nilo Coelho).:.... O requerimento Hdo será incluído em Ordem do Dia. (Pausa.)
Sobre a Jnesa, redações finais que vão ser lidas pelo Sr.
f ~'-Secretário.
São lidas as SeJ:ttintes

PARECER No 85, DE 1983
Comissão de

Brasília, 4 de abril de 1983.

O"SR.-PRESIDENTE(Nilc Coelho)- Ã -Presidência
- tTCã Ciente~ "(Pausa.[
SObre i mesa, requeriffiellto qUe vai ser lido pelo Sr.
:.;.·19-Seàitãrio---:------ - -

P lido _o seguinte
REQUERIMENTO No 493, DE 1983
Senhor Presidentê",
Considerando que o país atravessa um dirri.a de tensão
SOcíãl dos mais graves ~m virtude da manutenção da
atual política econÓmica;
___Considerando que todas as politicas salariais pratica~as até hoje pelos últimq_s governos _erocuraram transferir pafa o trabalhador os custos sociais dos desastres da
economia;
- _Çon~~de_~n-d() à" ilécessi_dade de se .~purar a- e;trema
coinCidêilcia -entre os_ acordos firmados com o FMI e o
surgimento do Decreto-Lei 2.01~
- Considerando que os acontecimentos verificados ontem em São Paulo sintetizam claramente a revolta da
classe trabalhadora contra a nova política salarial que o
governo pretende implantar e contra o acentado desemprego que os ameaça;
--Considerando as insinuações- do Ministro~ Murillo
Macedo em afirmar que os distúrbios ocoáldOs, ontem,
_ __:~ ~ão Paul_o não foramr~pontâneos e siin incitados;
Considerando ainda o alarmante universo de muitos
milhão de desempregados_ no país, I ,5 milhões só em São
Paulo segundo_ dados do DIEESE, requeiro ao Plenário

Reda~ão

Redaçoão final do Projeto de Resoluçio n"' 223, de

1981.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Resolução n9 223_, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado de Sergipe a contratar empréstimo externo, no
valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares
norte-americanos), destinado ao Programa de Investi~
mentes do Estado.

Sala das Comissões, 5 de ~bril de 1983.- LomantoJúnior, Presidente - Saldaitka Derzi, Relator- João Lobo.

ANEXO AO PARECER No 85, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incis_o IV~ d_a Constituição, e
~----• Presidente, promulgo a seguinte

}'?-

Senhor Presidente:
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência a devida au~torízação dO Senado Federal para ausentar-me do Pais,
no período de 7 a 20 do corrente, em missão parti_cular.
A convite, deVo participar em Lisboã e Madrid de um
Congresso Político InternacionaL
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExcelênCia as expressões de alto apreço e fundamentada consideração: __:: Robúto Saturnino.
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"" _ DIÃRi(?EO CON_úln).SSO NACIONAL (Seção 11)

RESOLUÇÃO No _ _ , .DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar_ _empréstimo externo, no valor de USS
10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos), destinado ao Programa de Investimentos
do Estado.

o_ Senad_o

~ederai_r~Sol~e:-

Art. 19 É o Governo do Estado de Sergipe autorizado a realizar, com a garantia da Uníão, uma operação de
empréstimo externo, no valor deUS$ 10,000,000.00 (d~z
milhões de dólares americanos) ou o equivalente em ou~
tras 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 utilizado na execução
-de projetas nO setoi- df: Ínfra-estrutura rodoviária e infraestrutura econômica e social, naquele Estado.
Art. 29 A operação realizar-Se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
éondições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi~
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 19 do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dOs-órgãos encarregados da execuç_ão da pol(w
tica econômi.co_-fin_anceira do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual n~ 2.242, de 18 de d,ezembro
d_e 1979, alterãda pe-la Lei Estadual n"' 2.323, de 30-de ju·
nho de 1981, ambas autorizadoras da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER No 86, DE 1983
Comissão de Redação
Reda~ào final do Projeto de_ Resolução n9

238, de

1981.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Conlissâo apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 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 norte--americanos), destinada a Programas de Investimento daquele Estado.
Sala das Comissões, 5 de abril
1983. --i..ÕmantoJúnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- João Lobo.

de

ANEXO.AO PARECER N• 86, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos

do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE l'í83

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo no valor de USI
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norteamericanos), destinada a Programas de Investimento
daquele Estado.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~ o Governo do Estado de Alagoas autorizado a realizar, com a garantiiida União, uma operação de

empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vin~
te 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 Brasil, destinada à complementação de investimentos essenciais nos setorcS de energia etétrica, rodoviário- e Triffa-estrutura do Complexo
Químico de Alag02S - CQA.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditfciis da operação a ser efetuado pelo Ministêrio da Fazenda, em articulação com o Banco_ Central do Brasil, nos termos do item II do art. }9 do Decreto n9 74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da poHtica económico-=financeira dó Gãve!no Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual n9 4.190, de 24 de novembro
de 1980, autorizad_ora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 87, DE 1983
Comissão de Redação
Redsu;ão final do Projeto de Resolntão n9 244, de
1981.
Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta 3. redação final do P-rojetõ -de
Resolução n9 244, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado da Bahia a contratar 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.
Sala das Comissões,-5 de abríl de 1983. -Lomantolúnior, Presidente --Saldanha Derz1~ Relator- Jodo Lobo.
ANEXO AO PARECER 'N• 87, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•,

Abril de 1983
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de 1983

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de empréstimo externo no valor de USI
-60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norteamericanos) destinada a diversos programas de desenvolvimento naquele Estado.

O Senado Federal resolve:
Art. I 9 É o Governo do Estado da Bahia autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma- operação de
empréstimo exteriio nO valoi-ae USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente
em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministêrio da Fazenda e do Banco Central do Brasil, a ser utilizada por aquele Governo nos seguintes programas: a) eletrificação

da Região Oeste e Centro-Oeste do Estado; b) construção e pavimentação de rodovias; c) dese~volvimento
agropecuârio da Região do Lago de Sobradinho; d) Plano de valorização dos Recursos Hídricos· da Bacia do
Rio Paraguaçu, todos naquele Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprova~
-dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser eretuado pelo Mi~
nistério da Fazenda em articUlação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do item II do art. lt do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da exeCução da politica
econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n9 3.925, de 23 de outubro de
1981, autorizadora da operação.
Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
. PARECER N• 88, DE 1983
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 19, de
1982.
Relator: Senador João LobfJ.

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'~ 19, de 1982, que autoriza o Governo doEstado do Paraná a contratar operação de empréStimo externo no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões
de dólares norte-americanos) destinada ao Programa de
Investimentos daquele Estado.
Sala das Comissões, 5 de abrll de 1983. -LomantoJúnior, Presidente- João Lobo, Relator- Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 88, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
- - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

DE 1983

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de empréstimo externo no valor de USS
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólareS ·norteamericanos) destinada ao Programa de Investimentos
daquele Estado.

O Senado Federal resolve:
Art. }9 t:; o Governo do Estado do Paranâ autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente
em outras moedas, de principal, junto a grupo financia-dor a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, a ser utilizado no
Programa de Investimentos daquele Estado, especialmente no Programa de Apoio aos Pequenos Núcleos Urbanos.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da oper:rção a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos tennos do item II do art. }9 do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigênciaS dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ãinda,
o disposto na Lei Estadual n9 7.534, de 25 de novembro
de 1981, autorizadora da operação.
Art. 39__ Esta Resolução entra em vigor na data de
_Suá- pUblicação. ·
- - -·
-PARECER N• 89, DE 1!.183
Comissão de Reda"cão
_Redsção final do Projeto de Resolução n9 107, de
1982.
Relator: Séizador Saldanh-a Derzi
A Comissão apresenta a -redação final do Projeto de Resolução nP 107, de 1982, que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo ·a contratar empréstimo externo no

valor de VSJ 40,000,000.00 {quarenta milhões de dólares
norte-americanos) destinado ao Programa de Investimentos Urbanos.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1983.- Lomanro Jú·
nior,_?_resfdente- Saldanha Derzi, Relator- João Lobo.

ANEXO AO PARECER N• 89, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incisO -IV, da Con-stituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUCÃO N•
, DE 1983
AutOriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a contratar empréstimo externo
no valor de VSS 40,000,000.00 (quarenta milhõeS de
dólares norte-americanos) destinado ao Programa de
fnvúfl·ineli.tos UrbanoS.
O SenadO- F'edei-al resolve:
Art. I 9 É a Prereitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a realizar, com a garantill'
da União, uma operação de empréstimo externo novalor de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de- dólares
norte-americanos) ou· o equivalente em outras moedas,
de principal, junto a grupo financiador a ser- iO.diCado
sob- a orientação do Ministéiío da Fazenda e do Banco
Central do Brasil, cujo contra-valor em cruzeir-os serà
destinado a financiar a continuidade-das obras referentes
ao Sistema Viário sobre o Rio Tamanduateí e da Avenida Aricanduva, retificação e canalização do córrego Aricandu va, bem como a construção de 60 (sessenta) creches nas regiões periféricas da cidade de São Paulo.
Art. 2'~ A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições crediticias da operação a ser eretuada pelo Ministério da F~zenda, em articulação com o Banco Ci:;ntral do Brasil,Uos termos do item II do art. J9 do Decreto n'~74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais
--exigências doS órgãos encarregados das execução da
política enconômico-financeira do"-Governo FOOeial, e,
ainda, o disposto na Lei Municipal n9 8.978, de 28 de setembro de 1979, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- As redações
finais lidas vão à publicação. (Pausa.)
So.bre ã mesa, requerimentos que vão ser Iídos pelo Sr.
_19-Secretário.
São lidos ~ aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• 494, 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 223,
de 1981, que autoriza o Estado de Sergipe a contratar
empréstimo externo no valor de USS 10.000.000,00 (dez
milhões de dólares norte-americanos).
Sala das Sessões, 5 de abril de 1983.- Lourival Baptis-

ta.
REQUERIMENTO N• 495, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação do Projeto de Resolução n9 238/81.
Sala das Sessões, 5 de abrit de 1983~ -José Uns.
REQUERIMENTO No 496, DE 1983
Nos termos do art. 356 do RegimentO Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e -Vo-taÇãO, da · fedãÇilo fi-nal do- Projeto de Resolução n?
244/81:
Sala das Sessões, 5 de abril de 1983.- José Lins.
REQUERIMENTO N• 497, DE 1983
Nos termos do art~356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votãCãO.- dã redação -final do Projeto- dC Resolução n'~
19/82.
Sala- das Sessões; 5 de abril de 1983. -José Lins.
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REQUERIMENTO N• 498, DE 1983
Nos termos do art. 35_6 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão ~e vo-tação, da redação final do Projeto de Resolução n9

107/82.
Sala das Sessões, 5 de abril de T983. - José Lins.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovados os
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das redações finais anteriOrmente lidas+
Em discussão a redação final do Projeto de Resoluçao
n'? 223, de 1981. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se à
apreciação da redação final do Projeto de Resolução n9
238, de 1981.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a en-cerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a -aproVain queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. Plfli:SIDENTE (Nilo Coelho)- Em discussão
a redação final do ·Projeto de Resolução n9 244, de 1981.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprOvam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Em discussão
a redação fin-al do Projetq de Resolução n9 19, de 1982.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-s.e à
apreciação da redação final do Projeto de Resolução n9
107, de 1982.
·
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira disCuti=-la, declaro-a-enCerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a apiov.ãm queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do
Senado nO? 59~ de 1982-Complementar, de autoria do Senador Nelson Carneiro, introduzindo alteração na Lei
Complementar nl' li, de 25 de maio de 1971, que instituiu o PRORURAL, por ter recebido parecer contrário,
quanto ao mérito, da comissão a que foi distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está fincla a
hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 91, de 1981 (n~' 760/79, na casa de ori-
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gem}, que introduz alterações no Plano Rodoviário
Nacional, aprovado pela Lei n9 5.917, de 10 de se~
tembro de 1973, no que se refere ao traçado_ d~:t BR~
359, tendo

· PARECER FAVORÂ VEL, sob n• 1.189, de
1981, da Comissão
-de Transportes, Comunicações e Obras Públi-

cas.
Em votação o projeto, em turno único.
Os S"rs. Senadores que o aprovam permaneçam Sentados. (Pausa.}
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo, devendo ser feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

!

o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 91, DE 1981
"(NI' 760/19, -na Casa de Ôrigim)
Introduz alterações no Plano Rodoviário Nacional,
aprovado pela Lei nP 5.917, de 10 de setembro de
1973, no que se refere ao traçado da BR-359.
-O CongressO NaCional decreta:
Art. 19 A Relação Descritiva das Rodovias do Sis.te~
rria Rodoviário Naéional, conSfante do Plano Nacional
de Viação, aprovado pela Lei n~' 5.917, de 10 de setembro
de 1973, paSsa a vigeT com--a s.eguinte alteração:
- ·~2.2- Relação DescritiVa das Rodovias do Sistema Rodovlârio Federal.
Rodovias Diagonais

ma, junto à Caixa Ecollóniica Estadual do Rio Grande
do S_ul, esta na qualidade de agente financeiro do_ Banco
Nacional_ da Habttação (BNH), destinados à urbanização de três núcleos de favelas localizadas em próprios
municipais, implantação de 3.700 lotes urbanizados em
áreas livres localizadas em diferentes partes da zona urbana, execução das obras de infra-estrutura e construção
de equipamentos comunitários necessâ~ios, 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.

PRESID~NTE

(Nilo Coelho)- Item 3:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9-22, de 1982 (apresentado pela Comissão de
EconOfuía COmo conclusão de seu Parecer n~ 129, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio
Grande do Piauí tPl) a elevar em CrS 3.619.000,00
(três milhões, seiscentos e deze.nove mil cruzeiros) o
montante de sua dtvída consolidada, tendo
PARECERES;sob n9s 130 e 131, de 1982, das
Comissões:
- -de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorãvel.
- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como est'ão.)Pausã.J
AprOvado.
-~
_
~
~A matéria vai à'CõrilisSãó- de-Redáção.

..~ E o seguinte o. projeto _apro~·ado
BR-359: Corumbá-Coxim-Mineil-os-Ceres."
ArL21' Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Art. Jl' Revogam-se as disposições em contràrio-.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto~e Resolução n9 10, <!e 1982 (apresentado pela Coniissão de
_Economia como conclusão de seu Parecer nO? 27, de
t 982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ca~
xias do Sul (RS), a elevar em Cr$ 945.617.624,10
(novecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e
--·-·-·dezessete mil, seiscentos vinte e quatro cruzeiros e
dez centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECE~ES, sob n9s 28 e 29, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

e

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' 10, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Coxias do Sl,li
(RS) a elevar em Cri 945.617.624,10 (novecentos e
quarenta e çb;i::o milhões, seiscentos e- âezessete mil,
-=-seiscentos e vinte e quatro cruzeiros' e dez centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O "Senado federal resolve:
Art. (1' -~a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul,
- Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2" da
Resoloção nl' 93, de I I de outubro de 1976, do Senado
Federal, ãutoúzada a- elevar em Cr$ 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 dív!da consolidada interna, a fim
de que possa contratar empréstimos, no valor global aci-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 22, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do
P;auí( PI) a elevarem CrS 3.619.000,00 (três milhões,
seiscentos e dezenove mil crozeiros) o montante de sua
divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Munictp'al de Rio Grande do
Piauí, Estado do Piauí, nos. termos do art. 29 da Resolução ·nQ 93, de li de_outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cri 3:619.000,0Q. (três_ mi-lhões, -Seisce:rltoS e dezenove mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con~rªtar uma operação de crédito de igual valor, junto à
Caixa Económica Federal, mediante a utilização de reclú·59s do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à construção e equipamento de esco- las rurais, naquele Município, obedecidas as _condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
_
- Art. 29 ESta ResoluçaO entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 4:.

Votação, em turno único, do Projeto de Reso~
lução n9 51, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu _Parecer _nl' 308, de
1982), ·que autoriza a Prefeitura Municipal de Amarante _do Maranhão (MA) a elevar ern _CrS
17 .438_.000,00 ( dezessete milhões, quatrocentos e
trinta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s_ 309 e 310, _de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse corno se encontram. (Pausa.)
_Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
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E o seguinte O·projeio aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 51, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Amarante do
Maranhão (MA) a elevar em CrS 17.438.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta-e oito mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:

Art. J9 f: a Prefeitura Municipal de Amarante do
Maranhão, Estado do Maranhão, nos termos do art. 2"
da Resolução nl' 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 17A38.000,00- (dezessete milhões, _quatrocentos e trinta e oito mirctllzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Econôinica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao DesenVolvimento Social - FAS, destinado à construção de um centro de
abastecimento e implantação de galerias pluviais, meiosfios e sarjetas, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, !!O respectivo processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigOr na data de
sua publicação.
O SR.

PRESID~l'irTE

(Níto Coelho)- Item 5:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 76, de 1982 (apresentado pela Comissão de_
Economia como conclusão de seu Parecer n"' 394, de
1982), que autoriza a -Prefeitu-ra Municipal de SalVador (BA) a elevar cm CrS 782.884.600,00 (setecentos
e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mit e seiscentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s. 395 e 396, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciona11dade e juridicidadC; e
-de Municipios, favorável.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Sr's. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçào.
É o seguinte o projeto aprm•ado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 76, DE 1982
Autoriza a Prefoitura Municipal áe Salvador (lJA)
a elevar em CrS 782.884}500,00 (SeteC"éh!iis-eOTúiúa e
dois fflilhôes, oHocenios-i Oitenta i/Quatro n1il e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. lY ~ a Prefeitura Municipal de SalVa-dor, Estado da Bahia, nos termos do art. 2"' da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em Cr$ 782.884.600,00 "(SetecimtoS. e oitenta e dois
milhões, oitocentos e oitenta e: quatro mil e seiscentos
cruzeiro-s) o montante de sua díVída-Consolidadã interna,
a fim de que: possa contratar empréstimo que perfaçam o
valor global acima;- junto â Cãix-a-ECotiómí&l Federal,
mediante utilizitçãO- de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, deStinados ao reequipamento de nove uníaades de saúde; à execução de obras
e aquisição ·de equipamentos paTa limpeza urbana.; e à
construção e equipamento de unidades eSéolares~ Ii.aquele Município, obedecidas as condiçõeS -adtriltídas peloBanco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6:
VotaçãQ, em turno único, do Projeto de Resolução n<.> 84, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclUsão de seu Parecer ri"' 450, de
1982), que autoriza o Governo do Estado da Bahia
a elevar em CrS 1.241.055.262,08 (um bilhão, du-

zentos e -quarerita e -um milhões, cinquenta- e cinco
mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiros e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada,_tendo
PARECER, sob n<.> 451, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalí~
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçào.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 84, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar
em CrS 1.241.055.262.08 (um bilhão, duzentos e quarenta e um milhões. cinqüenra e cinco mil, duzentos e
dois cruzeiros e oito centavos), o montçmte de S{Ja divida consolidada interna.

O Senado Federal resolve.:
ArL 1"' E o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2., da Resolução n9 93, de I l de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em
CrS 1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e
um milhões, cínqüenta e cínco mil, duzentos e sessenta e
dois cruzeiros e oito centavos). o montante de sua dívida
- corisOHdada" lilierna, a- fim de que possa contrat~r operação de crédito de igual valor,junto ao banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação --BNH, destinada à complementação dos seguintes projetas: Rodovia
llhéus-Una-Canavieiras, Terminal de Cargas e Central de Fretes da Região_ Metropolitana de Salvador;
Universidade~ de Fçira de Santana; Universidade do Sudoeste da Bahia, em Vitória _da Conquista; infraestrutura industrial em diversos distritos daquele Estado,
-o-bedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2l' -Esta Resolução entra em vigor na data de
-sua- publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ni!_Q ÇoeJho)--:-

lte~
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desarquivamenfo do Projeto de Lei d_o __ Senado n"'
285,- de 1981, de sua autoria que cria o conselho
para a promoção dos direitos econôm(cos, sedais e
culturais do homem.
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 10:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
267, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitan- do, nos t_ermos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"'
320, de 1981, de sua autoria, declarando nulos os
atos que tenham por objetívo assegurar direitos extraordinários aos acionistas minoritários das sociedades de economia mista.
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 11:
Votãção, em turno único, do Requerimento nY
268, de 1983, do Seriador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do SenadÔ n"'
331, de 1981, de sua autoria, vedando a concessão
dos incentivos que menciona às pessoas físicas ou
jurídicas residentes ou sediadas no exterior.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservars_e 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) - lteni- 12:

Votação, _em turno único, do Requerimento n"'
264, de 1983, do_Senador Itamar franco, solicitando, nos termOs_ do art. 367_do Regimento Interno, o
desarquivamerito do Projeto de Lei do Senado n<?
248, de I981, de sua autoria, que estabelece limite ao
reajuste dos preços dos produtos farmacêuticos e
medicamentos.

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
269, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9
350, de 1981, de sua autoria, que determina a aplicação do Decreto n9 22.626, de: 7 de ab_ril dç_l933
(lei de Üsu-rã), àS entidades integrantes do Sistema
Financeiro.

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.

Em votação o requerimento.
Os Srs.- Sen~~9res :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. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 8:

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 13:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
265, de 1983, do Senador Itamar Franco, solic:ítando, nos termos do ar.t. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9
252, de 1981, de s_ua autoria, que exime do imposto
sobre a re!lda as quantias pagas a título de indenização por férias não gozadas no curso do contrato
de trabalho.

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
270, de 1983, da-Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos da art. 367 do Regimento Interno, o
_desarquivamento_ do Projeto de Lei do Senado n"'
352, d_e 1981, de sua autoria, que dispõe sobre arepresentação por inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo prevista no art. 119, item I, letra L, da
Constituição Federal.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentadOs.-( Pausã:;
~
Aprovado.
- O prOjetO de leí a que se refere OrequerimentO áPfOvado voltará a tramitar normalmente.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados, (Pausa.)
Aprovado.
O prcÚeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

6 SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 9:

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 14:

Votaçã-o, em turno único, do ReQ.ueriffie:iúô -n.,.
266, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o

-Votação, _em turno único, do Requerimento n"'
271, de 1983, do Senador ltamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
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desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
365, de 1981, de sua autoria, determjnando que o

Poder Executivo exija das represent"aÇõeS dip!Orrláticas estrangeiras o cumprimento da legislação trabalhista.
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 que
acaba de ser aprovado serâ desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 15:

Votação, em turno único, do Requerimento nl'
272, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
368, de 1981, de sua autoria, que fixa c_omo priori~
tãrias para fins rie desapropriação as ãreas rurais
que apresentam tensão social.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovim permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalrr.ente.
O SR. PRESIDENTE (N-ilo Coelho)- Item 16:

Votação, em turno único, do RequerimentO -n~
273, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento In~~rno, o
desarquivamento do Prõjeto de Lei do Senado nl'
12, de 1982, de sua autoria, que dispõe sobre as ati~
vidades brasileiras no Continente Aritártico, e dá_
outras providências.
Em votação o requerimento.
Os SrS. Senadores que Oaprovam queiram conservar~
se como estão. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto de lei a que se refere o requerimentO que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 17:

Votação, em turno único; dO Requeririiento n~>
274, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitan~
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~>
31, de 1982, de sua autoria, que disciplina a expedição de credenciais, plenos poderes ou qualquer
instrumento que habilite agente diplomáticO a firmar ato internacional em nom-e do país.
Em votação o requeiimenfci.
Os Srs. Senadores que o aprovam -permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projetei de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item IS:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
275, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de_ Lei do Senado n~'
32, de 1982, de sua autoria, que dispõe sobre o_envio
regular de informações a respeito da evolução da
politica externa.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria serâ desarquivada e prosseguirá o seu curso
normaL
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 19:

Votação, em turno único, do Requerimento nl'
276, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~>

35, de 1982, de sua autoria, que institui comissão
par<~:_c;oibir_o uso indevido do Poder Econômico ou
da Estrutura Administrativa no Processo -EleitoraL
Em votação o requerimento.
_ Os Srs. S@..adores que o aprovam queiram conservar- s_e_c_omo estão. (Pausa,)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (N;Io Coelho) -Item 20:

Votação, e-m turno único~ do Requerimento n~'
217, de 1983, do Senador ltainar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivã!nento do Projeto de Lei do Senado n~'
36, de 1982, de sua autoria, que dispõe sobre a apre-sentação do relatório ao- Congrl!sso NaciOnal ap6s a
realização de visita a país estrangeiro pelo Ministro
das Relações Exteriores.
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 normalm'"ente.
O SR. PRESIDENtE (Nilo.Coelho) -Item 21:

-Votação, em turno (mico, do Requerimento n9
278, _de 1983, do Senador Itamar ~rance, solicitan~
do, nos termo-s do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamellto do Projeto de Lei do Senado n"'
65, de 1982, de sua autoria, que dispõe sobre aresponsabilidade subsidiária dos acionistas ou sócios
das empresas pelas obrigações decorrentes do víncu- lo- empregaticio.
Em votação o riquerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse Corria estão. (Pausa.)
-Aprovado.
-o projeto de lei a que se refere O requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SJ.t PRESIDENtE (NHoCoelho) -Item 22:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
279, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitan~
do, nos termos do art, 367 do Regimento Interno, o
- desarquivamento· do Projeto de Lei do Senado n"'
&3, .de 1982, de sua autoria, que dispensa a reali~
__ zaçào de vistoria judicial na hipóiêse -que-meD.ciona,

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o ~aProvam peirnaneçam senta~
_d_os. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprova~
do__ voltará a tramitar normalmente,
O SR. PRESIDENTE (NHo Coelho)- Item 23:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
280, de 1983, do Senador Itamar Franco, solícitan____ do, nO.!! termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivam-ento do Projeto de Lei do Senado n~'
84, de 1982, de sua autoria, que submete à apro~
vação do Senado Federal os contratos visando a obtenção de emprêstimos _intern~cionais~
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovarri permaneçam senta~
dos. {Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprova~
do voltarã a tramit~r normalmente.
b SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 24:
Votação, _em turno único, do Requerimento n"'
281, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~>
90, de 1982, de sua autoria,_que dá nova_~edação ao
art. 6Dl do Código de Processo Cívil.
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Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conserva-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 (NHo_ Coelho)- Item 25:

Votação, em turno únicO, do Requerimento n"'
282, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9
106, de 1982, de sua autoria, que acrescenta parágrafo único ao art. 99 da Lei n~> 6.708, de 30 de outubro de 1979, assegurando a integração do aviso
prêvio indenizado no tempo de serviço do empregado pÚa os fins que especifica.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa. j
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (NHo Coelho)- Item 26:

_ Votação, em turno único, do Requerimento n9
283, de 1983, do senadOr Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Si:nado n"'
107, de 1982, de sua autoria, que assegura ao empregado contratado no Brasil para prestar serviços no
exterior o direito à assistência médico-hospitalar.
Em votação o requerimento.
OS Srs.-S"f:nadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria serã desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (N Ho Coelho) - Item 27:

DisCUsSão, eiU turno único, do Projeto de Resolução n~' 24, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia, como conclusão de seu Parecer n"' 135,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Patu (RN) a elevar em Cr$ 9.69l.IOO,OO (nove milhões, seiscentos e noventa e um mil e cem cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nYs 136 e 137, de 1982, das
Comissões:
-de ConStituição- e Justiça, pela constitucionali~
dade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrá-la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação·.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~
se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria vai à Comissã-o de Redação.
E_o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 24, OE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipaf de Patu (RN) a
elevar em Cr$ 9.69/.100,00 (nove milhões, seiscentos
e noventa e um mil e cem cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Artigo )I' ta Prefeitura Municipal de Patu, Estado
do Rio Grande do Norte, nos termos do art 2~> da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 9.691.100,00 (nove mi~
Ihões, seiscentos e noventa e um mil e cem cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
Cai,1ta Econômica~Federal, esta na qualidade de agente
financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So-
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dai - F AS, di:stimi.do à construção de um éentfo de
Abastecimento, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Artigo 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pubHcação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelhof_:_ Item 28:Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 26, de 1982, (apresentado pela Comlssão de
Economia como conclsuão de seu Parecer n9!48, de
1982) que autoriza a Prefeitura MUriicípiil deBuriti

E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 31, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de_ Goiatuha ( GO)
a elevarem Cri 13.487.800,00 (tre:ie-ritilhões, quaú·ocentos e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal

resolv~

Art. 19 b a Prefeitura Municipal de Goiattiba, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, .autorizada a
Alegre (GOJ ã efeViú em Ci-S-i0~692.000,00 (dez mielevar em Cr$ 13 A87 .800,00 (treze milhões, quatrocentos
lhões, seiscentos e nOventa e dois mil cruzeirOS) o
e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante de
montante de sua dívida consolidada, tendo
sua dívida consotidada interna, a fim de que possa conPARECERES, sob n•s 149 e 150, de 1982, das - -~-~ratar um empréstimo de igual valor, jUnto à Caixa EcoComissões:
Oómica Federal, mediante a utilização de recursos do
-de Constituição e Justiça, pela constitucionaliFundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (f' AS), desdade e juridiCidade; e
tinado à construção de meios~fios, sarjetas e galerias plu-de Municípios, favorável.
-- vlais, mercado, sanitário e lavanderia póblica e aquisição
Em discussão p pr0j6to, em turno ónicó. (Pausa.)
d~ equipamento para lif!lpeza U~bana, rlaQuel MuniCípio,
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
declaro-a encerrada.
do Brasil, no respectivo processo,
Em votação.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 30:
A matéria vai à Comissão de RedaÇão.
Discussão, em turno Ónico, do Projeto de ResoIJ o seguinte o projeto aprovado
lução n~' 36 de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como con-clUsão de seu Parecer n"' 205, de
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 26, DE 1982
1982), que autoriza o Governo do' Es'tado de Pernambuco a elevar em Cr$ 18.714.000;00 (dezoito
Autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre
milhões, setecentos e quatorze mil cruzeiros) o mon(GO) a ele~·ar em CrS 10.692.000.00 (dez milhões,
·-- taitte sua dívida consolidãda, fendo
seiscentos e noventa e dois mil cruzeiros) o montante
PARECER, sob n~' 206, de 1982, â:i Comissão
de sua dívida consolidada interna.
-de Constituição e Justiça, pela constíiUCionaliO Senado Federar reSõlve:
dade e juridicidade.
Art. ]I' É a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre,
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Estado de Goiás; nos termos do art. 2~> da Resolução nl'
Nenhm dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
93, delI de outubro de 1976, do Senado Federal, autorideclaro-a encerrada.
zada a elevar em Cr$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscenEm votação.
tos e noventa e dois mil cruzeiros) o montante de sua
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Conservardívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
se como se encontram. (Pausa.)
uma operação de empréstimo de igual valor,junto à CaiAprovado.
xa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos
A matéria vai à C6misSão cfe Redação.
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à construção de guias, meíos-fios e lavanderia
E o .seguinte o Projeto aprovado
púbtica, naquele Município, obedecidas as condições adPROJETO
DE RESOLUÇÃO N9.i6, DE 1982.
mitidas pelo Banco Ceritrãf do Brasil, no respectivo processo.
Autoriza o Governo de Estado de Pernambuco a
elevar em cri 18?J4,1)(f(),00 (dezoito f!Jilhões, seteArt. 21' Esta Resolução entra em Vigor na dãta de
centos e quatorze mil cruzeiros) o montilnte de sua
sua publicação.
dívida consolidada interna.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 29:
O Senado Federal resolve:
Discussão,em úiino único, do Projeto de Resolução n9 31, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9181, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de GOía-tuba (GO) a elevar em Cr$ 13.487.8.00,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n9s 182 e 183, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade j uridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão -o J)rojê"tO, em turno ú:nicO. (Pausa.)
Não h a vendo quem queria fazer Uso da palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
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Art 1"' É o Go~erno do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 21' da Resolução n"' 93, de} I de outubro
de 1976, do Senado f'ederaf, autorizado ã elevar em Cr$
18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e quartoze mil
cruzeiros) o montante se sua dívida consolidaQa interna,
para contratar um empréstimo de igu'at Valor, junto à
CaiXa Econômica Federal, esta na qualidade de agente
finan"ceii'o do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à- aquisição de unidades móveis
para. qualificação profissional, 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 (Nilo Coelho) -Item 31:
Discussão, em turno único, do Pr~i~iO de Resolução n~> 78, de 1982 (apresentado" pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecern~>417, de
1982),- qUe aUtoriza- -a Pfereitura---Municiapal de
Araçatuba (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, tendo

PARECERES, sob n•s 418 e 419, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidae e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dírceu Cardoso; e
-- de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno ónico.
Se nenhum dos S.rs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrá-la. (Pausa)
Encerrada~

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 aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 78, DE 1982
Autoria a Prefeitura Municipal de Araçatuba(SP)
a elevarem Cri 743.634.000,00 (setecentos e quarenta e tr'ês milhões, seiscentos e trinta e quatro mil cru- - zeiros) o montante de sua dívida consolidade_ interna.

O Senado Federal resolve:
Art ]I' ta Prefeitura Municipal de Aiaçatuba, -Estado de São Paulo, nos termos do art. 2~> da Resolução nt
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 743.634.000,00 (setecientos e-qua~
renta e três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidade interna, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo
S.A., esta na qualidade de agente financeiio do Banco
Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de
obras de infra-estrutura urbana e cÓmunitária- Programa CURA, naquele Município, obedecidis as condições
admitfdas pelo ~anco Central do Brasil, no respectivo
proc~sso,

Art- 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publtcação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3:!:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 82, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão _de seu Parecer n"' 446, de
1982), que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte a elevar em Cr$ 64.104.000,00
(sessenta e quatro milhões, cento e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~' 447, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso.
Em discussão o projeto, em turno único. ( Pau.sa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitante 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.

/J

o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 82, "DE 1982
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 interna.

O Senado Federal resolve:
Art. 1"' É o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte, nos termos do art. 2"'da Resolução n~>93,de li de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões, cento_e
quãtro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar um emprêstimo de igual
valor, junto à Caica Económica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à ampliação do Pro-
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grama de Assistência ao Idoso, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.

Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso.
Em d-iscusSão o projeto, em turno único: (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
declaroMa encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 108, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado de Pernamb_uco a
elevar em CrS 1.534.085.100,00 (hum bilhão, quinhenM
tos e trinta e quatro milhões, oitenta e cfnco mil e cem
cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidãda interM
O Senado Federal resolve:
Art. (9 t: o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de I 976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
1.534.085.100,00 (hum bilhão, quinhentos e trinta e quatro milhões, oitenta e cinco mn e cem cruzeiros) o mon~
tante de sua dívida consotidada int_erna, a fim de que
possa contratar empréstimos que perfaçam o valor global acima, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinados à construção e equi~
pamento do Centro de Reeducação de Menores do Sexo
Feminino ilo Município de lgarassu (PE), e construção
de escolas de J9 grau e implantação de Centros de Estudos Supletivos em Municípios daquele Estado, obedeciM
das as condições admitídas pelo Banco Central do Brasil,
no respectivo processo.
Art. -29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 34:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~" III, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~> 558,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de AlM
varada (RS) a elevar em Cr$ 433.415.922,39 (quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e
quinze mil, novecentos e yinte e dois cruzeiros e
trinta e nove centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 559 e 560, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso; e
- de Munic!pios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único.
S_e ne_nhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa·
lavra, vou encerrá-la (Pausa.)
Encerrada.
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 aprovado

Item 33:

Discussão, em turno úníCO, do Projeto de Resolução n~' 108, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 552,
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
cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada, tendo
PARECER, sob n\1 553, de 1982, da Comissão:

E o seguinte o

Quarta-feira 6 073 I

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 111, DE 1982
Autoriza a Prefei(ura Municipal de Alvorada (RS)
.a elevar em Cr$ 433.4/5.922,39 (quatrocentos e trinta
e três milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e
vinte e dois cruzeiros e trinta e nove centavos) o monM
tante de -sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Alvorada, EstaM
do do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2~"da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 433.415.922,39 (quatroCehtose·trlnta e três milhões, quatrocentos e quinze mil,
novecentos e vinte e dois cruzeiros e trinta e nove centa·
vos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto à Caixa Econômica Estadual çio -~i_o_Gra~de do
Sul, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BN H, destinado a proceder a
execução integrada de obras _referentes aos projetas de
sistema viádo, esgotos pluviais, iluminação pública, recreação e lazer e comunicação, naquele Município, obeM
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 35:
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução nl' 137, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 799,
de 1982. que autoriza o Governo do Estado da
Bahia a Contratar Operação de crédito no valor de
CrS 1.702.223.000,00 (um bilhão, setecentos e dois
mnhões, duzentos e vinte e três mil cruzeiros) tendo
PARECER, sob n9 800, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse_ COffi:O _se encc:>ntraffi:. (Pausa.}
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

.E. o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 137, DE 1982
Autoriza ao Governo do Estado da Bahia a contratar operação de c,rédito no valor de Cri 1.
702.223.000,00 (um bilhão, setecentos e dois milhões,
duzentos e vinte e três mil cruzeiros).
O Senado _Federal resolve:
Art. I~> h o Governo do Estado da Bahia, nos termosdo art. 29 da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
1.702.223.000,00 (um bilhão, setecentos e dois milhões,
duzentos e vinte e três mil cruzeiros), o montante de sua
divida consolidada interna, a fim de que possa contratar
Urtl empréstimo de igual valor,junto à ca:ixa Econômica
Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social, para implantação de
sistemas simplificados de abastecimento d'água em mu~
nicípios do Estado, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 36:
Discussã.O~ em turno único, do Projeto de -Reso~
lução n9 142, de 1982 (apresentado peta Comissão
de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 809,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a realizar empréstimo exteino novalor de D!Vl 10.900.000,00 (dez milhões e novecentos
mil marcos alemães), destinado a financiar o Projeto "Proteção Contra as Cheias do Vale do Rio dos
Sinõs", tendo
PARECER, sob fl9 810, de 198~!- ~a Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria vai à Comissão de Redação.
decb~.ro-a

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 142, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a realizar_empréstimo externo no valor de DM
/0.900.000,00 (dez milhões, novecentos mil marcos
alemães), destinado a financiar o projeto "Proteção
Contra as Cheias do Vale do Rio dos Sinos".
O Senado Federal resolve:
Art. I~' É o Governo do Estado do Rio Orando do
Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo, no valor de DM
10.900.000,00 (dez milhões, novecentos mil marcos alemães), junto a gfupo financiador a ser indicado sob a
orientação do Minis.tério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, a ser utilizado no financiamento do projeto
"Proteção Contra as Cheias do Vale do Rio dos Sinos",
_naquele Estado.
Art. 21' 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. 11', item II, do Decreto n"
1'~.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi_:
gências dos órgãos encarregados da execuçãp da politica
econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n9 7.498, de25 de maio de 1982,
autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV A L BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Decreto-lei n\' 200 de 25 de fevereiro de 1967, constituiu, indiscutivelmente, na trajetória das tentativas do
Poder Executivo da União em busca d~ racionalização
administrativa- a contribuição mâxima até agora obtida.
Deve-se ao insigne Presidente Humberto de Alencar
Castello Branco a corajosa decisão de condensar, nos parâmetros delineados pelo mencionado DecretoRiei, as diretrizes fundamentafs de uma ampla e arrojada reforma,
destinada a disciplinar a caótica situação da Administração Federal tradicionalmente emperrada.
Assessorado pelo ilustre Ministro Roberto Campos,
que obteve êxito i0te8;ial na realização dessa tarefa considerada pelos nossos maiores sociólogos, historiado~
res, políticos e técnicos emito um Hempreendimento paralisante e esmagador", em virtude de sua extrema complexidade" - o saudoso Presidente Castello Branco tor-
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nou possível, com as providências decorrentes da imple-mentação do históiíco Decreto-lei n9 200/67, o advento
da modernização administrativa que toda a Nação desde

longa data vinha exigindo, como pré-condição e força
propulsora de seu desenvolvimento auto-s_ustentad_o_ __e
permanente.
Uma dessas providências consistiu na --aUtOrização
para a criação de até_ 4 Miriistérios Extraordiil.áiiOs, incumbidos de enfrentar problemas específicos quC:, Pelas
suas proporções e decisiva importância, tornãssem1ritPerativa a coordenação_ superior de recursos técriícos, financeiros e humanos, sob a supervisão e gestão de um
Ministro diretamente subordinado ao Presidente da República.
Surgiu, destarte, em 1979, o Ministério Extraordinário
para a Desburocratização, havendo o Presidente João
Baptista Figueiredo tomado a feliz decisão de escolher
para dirigi-lo, o ilustre Ministro Hélio Beltrão,- Técnico de Administração de comprovada experiência e excepcional capacidade, cuja atuação, no exerc.lcio dos
múltiplos cargos que exerceu, ou vem desempenhando,
como ex-Ministro do Planejamento e, atualmente, Ministro de Estado da_Previdência e Assistência Social, além de projetá-lo como um dos maiores administradores da nossa história", tem revelado sua vocação como
político de rara sensibilid_ad_e e inexcedível competência.
No desempenho da missão que lhe foi atribuída pelo
Presidente João Baptista Figueiredo, em uma área caracterizada pela acumulação de problemas e obstáculos
quase insuperáveis, o Ministro Hélio Beltrão elaborou o
Programa Nacional de Desburocratização que está em vigor há pouco mais de três anos.
O Brasil inteiro vem acõinpanhando os extraordinários esfoiçóS do Ministro Hélio Beltrão no sentido de
promover profundas transformações no cenário da Administração Pública, erradicando os fenômenoS patOlógicos da burocracia, dentre os quais avultam o formalismo, a rigidez, a morosidade. a ineficiência, ãS Complicações desnecessárias, a apatia, e os altos custos decorrentes de estruturas obsoletas e baixos níveis de produti·
vidade.
- -- --- Agora mesmo, -o Ministro Extraordinário para a Desburocratização acaba de desfeChar mais uma das suas Vigorosas campanhas, visando levar ao âmbito dos Estados e Municípios a luta sem tréguas contra os vícios e deformações da burocracía, tal como entendida pelo Programa Nacional em andamento,- isto é, os excessos de
centralização, de formalismo e de desconfiança em telação ao cidadão, que se manifestam no papelórío e eXígências desnecessárias.
Considera o Ministro Hélio Beltrão ser fundamental
que "os governos estaduais e municipais- cerrein fileiras
em torno do Programa de Desburocratização para que
se consigam resultados que beneficiem toda a sociedade
brasileira."
_
_ _____________
A publicação que o Miriistéiio Extraordinái-"ío está divulgando com essa finalidade, contém informações concretas sobre as medidas simplificadoras e desburocratizantes que estão sendo postas em prática pelo Governo
Federal, além de modelos de decretos e atas diversos que
as Prefeituras Municipais e Câmaras de Vereadores poderiam aci_onar, transformaiidO-se, destarte, em protagonistas da modernização administrativa.
Finalizando, Sr. Presidente, considero sumamente importantes e oportunas, as providências e sugestões do
Ministro Hélio Beltrão, merecedoras dos encômios ~do
irrestrito apoio de toda a Nação como valiosa contribuição à prosperidãde e ao bcm-estar dos brasileiros.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) ~ Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume,
O SR. JORGE KALUME - (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estávamos preocupados com as eleições de 15 de novembro, quando a fatalidade, nesse dia, atingiu o bom

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

companheiro Wilson Dourado Leitão, de forma súbita,
em conseqíiência de acidente automibilístico, na rodovia
Rio Branco-Sena Madureira. Era funcionário aposentado_, com relevantes serviços prestados_à_c_ausa pública e
em especial como abalisado técnico em estatística,
A morte do pranteado companheiro, de índole sóbria
até no falar, leal e plenõ de bondade, deixou consternada
toda uma poPulação. Pelo seu temperamento manso e
espírito altruítico prendia ao primeiro conta to e a amizade se tornava sempre invulnerável. Costumava dizer que
seu espírito estava sempre voltado para o bem, virtude
herdada de seus genitores Alexandre dos Santos Leitão e
Maria Dourado Leitão, ambos falecidos.
Wilson militava na política, através da sua capacídade
de beni servir e seguindo a lealdade da sua respeitãyel
família, tornara-se um dos liderados _do inesquecível Senador José Guiomard dos Santos, Ante as suas qualidades, a sua morte brutal deixou surpresa e perplexa a comunidade acreana e em particular a de Rio Branco, onde
nascera. Agora, decorridos quatro meses, é ainda
lembrado com ternura e saudades.
Viúvõ de Marilva Leite, Wilson deixo_u os filhos Marcos, José Alexandre e a nora MaJia da Conceição os netos Marcos Wilson e lgor.
J\.i"OirCu aos 63 anos, contristando seus familiareS, seuS
irmãos Webster, folanda e Cri~arubina, Presidente da
LBA do Acre, seus companheiros e a sociedade da qual
participava ativarrientc.
E pela sua magnanimidade deverá encontrar-se na
mansão dos justos, porque em virla seguiu os ensinamentos do Divino Mestre:
"Bem-aventurados os misericordiosos, porque
eles alcançarão misericórdia; bem-aventurados os
limpos de coração, porque eles verão a Deus; bema~enturados os pacificadores, porqúe eles serão chamados filhos de Deus."

Com este registro, embora simples, como simples era o
estimado e saudoso companheiros Wilson, desejei
homenageá-lo, perpetuando-o nos Anais desta respeitável Casa. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador- Nelson Carneiro.

o· SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs.-Senadores:
O Instituto dos Advogados Brasileiros considerou,
acolhido o voto do relator, Dr. Eugenio Haddock Lobo,
pertinente representação do Dr. Benedito Calheiros
Bonfim, suscitando a inconstitucionalidade de becretolei em que o Presidente da República, no dia 26 de janeiro último, altera substancialmente o art, 2'it da Lei n~"
6.708, que dispõe scibre a Correção auton:iátfca dos salários.
Pretende o Executivo que os reajustes acima do índice
de preços ao consumidor sejam fator de pressão inflacionária, instabilizando os níveis de empregos, apesar de ter
o Ministro do Trabalho, endossado pelo empresariado,
vir negando, reiteradamente, que tais aumentos percentuais pressio~em os preços.
De qualquer modo, o disposto no assinado ~ecretci-lei
anula um dos poucos atas de justi~a social praticados
pela Revoluç~o; consistente em proporcionar aos assalariados de renda mais baixa índices um pouco mais realistas de recomposição salarial.
Mesmo que a modificação constante desse decreto seja
ordenação do Fundo Monetário Internacional - que
atrelou à sua composição mundial o vagão da nossa soberania- o certo é que a situação críada agrava o processo recessivo e contribui para um clima social e
ameaçador.
Não resiste o Decreto-lei n"' 2.012, de 1983, a uma
análise da sua constitucionalidade. t que o item II, do
art. 55, da Constituição em que busca assento o mandainento presidencial, só permite a licença nele contida nos
casos de. "finanças públicas, inclusive normas tributárias';,

Abril de 1983

Ao apresentar essa indicação àquele calenda instituto,
acentUou o Dr. Benedito Calheiros Bonfim:
" ... não importa que a Procuradoria-Geral daRepública-- veículo obrigatório do exercfcio dessa representação - tenha se tornado insensível a reclamos dessa natureza e venha se portando como dócil
instruiilento do Poder Executivo, É uma atitude que
nãci pode ·nem deve impedir o dever primordial, que
a todos íncuin be, de defender os interesses da comunidade, a ordem jurídica e a plenitude do Estado de
Direito".
Concluindo no sentido de ser aprovada essa indicação,
disse o relator, Dr. Eugênio Roberto Haddock Lobo:
" ... opino no sentido de que o Instituto dos Advogados Brasileiros argua, perante o SupremO Tribunal Federal, a flagrante inconstitucionalidade do
Decreto-lei n9 2.012, de 25 de janeiro de 1983 e, sem
prejUízo dessa representação, manifeSte-se pela rejeição do edíto presidencial, remetendo, se aprovado este parecer, xerocópias do seu in~ein;:. teor, aos
líderes das Casas do Congresso_Nacio-rlal, ao Senador Nelson Carneiro, ao Conselho Federal da
OABfRJ, à Associação dos Advogados do Estado
de São Paulo, à Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, à Academia Nacional de Direito
do Trabalho, à Associação Brasileira de Imprensa, à
Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas e
às Confederações Nacionais das categorias Econômicas e profissionais, pois, se assim proceder, estarâ
indo ao encontro das proféticas palavras do eminente professor, jurista e advogado Otto Gil, emitidas
em 15 de março de 1968:
"A prática dos decretos-leis, num país em que o
Poder Legislativo não se fortalece perante a opinião
pública- (ao se desinteressar de suas tarefas de elaboração da lei)-abre caminho à ditadura do Executivo.
Tenhamos nós, os juristas deste Instituto, a coragem
delmpedir, por uma crítica construtiva e oportuna,
que tal aconteça no Brasil contemporâneo. As
transformações que se verificam num país em franco desenvolvimento, como o nosso, exigem atualização de suas leis e a complementação de seus diplomas legais, mas não hã que desprezar a audiência do
povo, e suas instituições. Para funcionar a contento,
não pode ignorar o homem, e não ignorandO o homem, devem saber que as normaslegais valem mais
por sua aceitação espontânea do que por sua imposição, à força de sanções. Confiemos ao Parlamento
a atribuição de elaborar as leis e só exepcionalmente
dele retire"mos o processo legislativo, nos casos em
que o interesse público e a segurança nacional exijam, urgentemente, medida de salvação pública.
Para isso, todavia, bastaria o processamento, em
prazo curto, de tais e quais projetas de lei, como
preconiza"mos no anteprojeto de Constituição organizado por Instituto em 1966. Teríamos as condições necessárias de um Poder Executivo Funcional, dentro dos postulados de uma democracia verdadeira".
Fazemos questão de transcrever essas lúcidas e corajosas considerações em nossos anais, tanto mais quantó
nelas Se reconhecem que é nosso, do Parlamento, o poder precfpuo de legislar, quando as raras e possíveis exceçõe~_não impliquem em minimizar, na Câmara e no
Senado, o Processo Legislativo.
Já dlziam os romanos que as leis devem ser poucas e
Qoas; "pauca, sed bonna". E serão em tanto menor número quanto maiores os colégios a examiná-las em sua
tramitação. Enquanto qualquer lei, votada numa Câmara, sofre revisão na outra, os Decretos-leis entram imediatamente em vigor, ad referendum do Congresso em
reunião conjunta, não podendo ser alterados e muitas
vezes ocorrendo a aprovação por decurso de prazo.
Se ilegal a alteraçã_o do art. 3Q da Lei n' 6.708 - por •
faltar-lhe o suporte constitucional - lamentável que tal
não se advirta a Procuradoria-Geral da República.
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Se merece reparos tal conduta, somente louvores a do
Instituto dos Advogados Brasileiros. colocando-se, uma
vez mais, ao lado do Direito e a favor da Justiça.
Era o que tinha a dizer, Sr. Preisidente. (Muito bem/}

O SR. PRESIDENTE (Nilo éoelho)- Não

há mais

oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a pró;l(.ima a seguinte

Votação, em turno único, do Requerimento n.,. 288, de
]983, do Senador Itamar Ffanco, solicitando, rios termos do art. 367 do Regimento Interno, o _desarquivanlérito--dO -Projeto de Lei do Senado n" 159, de 1982, de
sua autoria, que proíbe a cobrança de taxa, emolumento
ou remuneração, por parte dos agentes do Sistema FinanCeirO de Habitação, nas cessões de direito oriundas
-de financiamento.

ORDEM DO DIA

Votação, em turno ónico, do PrOJCTo diffeSoli.iÇãOfl'~
245, de 1981 (apresentado pela Comissão de Fiilanças
como conclusão de seu Parecer n~' 1.386, de 19-81), que
autoriZa o Doverno do Estado do Rio Grande do Sul a
realizar operação de empréstimo externo no valor de
USS 110,000,000.00 (cento -de dez- milhões de dólares
norte-americanos) destinado ao programa de obras
viárias e ligações trancais daquele Estado, tendo
Parecer, sob n~> 1.387, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Votação, em turno único, do_ Projeto de Resolução nl'

42, de_· 1982 (apresentado_ pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n\' 279, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar
em CR$ 180.9_75.100,00 (cento e oitenta milhões, ftO..;e_
centos e setenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n~>s 280 e281, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiçá, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.

Votação, em turno único, dO Requerimento nl' 216, de
1983, de autoria dos Senadores João Calmon e MurHo
Badaró, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso proferido pelo Senador Tancredo
Neves, por ocasião de sua posse na Academia Mineira de
Letras e da saudação feita pelo escritor Afonso Arinos
de Melo Franco em nome da Academia.

Votação, em turno único, do Requerimento n"9 28< de
1983, do Senador Itamar Franco, soliciiáD.do, nos ter~
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
menta do Projeto de Lei do Senado n" 110, de 1982, de
sua autoria, que submete à apreciação _do Congresso Nacional a exportação, reexportação ou trânsito pelo território nacional de equipamento bélico de qualquer natureza.

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 289, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivaníento do Projeto de Lei do Senado n.,. 161, de 1982, de
sua autoria, que determina o pagamenlo em dobro da
parcela salarial impugnada sêm relevallie fundamento
jurídico.
10
Votação, em turno único, do Requerimento n9 290, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do.art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
rrlen(o âõ -Prõjefo de Lei do Senado n.,. 164, de 1982, de
sua autoria, que assegura ao contribuinte do imposto
sobre a renda o direíto de abater a integralidade das despesas com a saúde, educação, habitaçãO e juros prove:.
nientes de dívidas pessoais.
11
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 291, de
1983, do Senador 1iamar Franco, Solicitando, rios termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de t;ei do Senado n9 !:_85,_9_e ~~~2, de_
· sua autoria, que submente à. prévia aprovação legisll!tiva
toda tr8.nSação ou ãcordo visando solucionar litígio entre a administração pública e pessoa física ou jurídica estrangeira.
12
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 292, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
mento do Projeto de Lei do Senado nl' 191, de 1982, de
sua autoria,.que inclui, entre os crimes contra a economia popular, a evasão de divisas.

13
Votação, em turno único, do Requerimento n"293, de
1983, -do S_enador Itamar Franco, solicitandO, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~> 192, de 1982, de
sua autoria, que disciplina a venda das reservas de ouro
do País no mercado internacional. e dá outras providências.
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teria, que permite deduções no imposto de renda das
pessoas jurídicas para fins de aplicação cm programas de
ensino de primeiro e segundo graus.

17
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 32, de
1983), do Projeto de Decreto Legislativo n'i 15, de 1981
(n~' 94/81, _na_ Câmara dos Deputados), que aprova o textO-ao-acOrdO Sobre os usos pacíficos da energia nuclear,
assinado entre os governos da República Federativa do
Brasil e da República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de
mar'YQ de 1981.

18
Discussão, em tUf!lO suplem~ntar, do Substitutivo do
SenadÕ ao Projeto de Lei da Câmara n.,. 86, de 1981 (nY
609/79, na casa de origem), que dá nova redação ao ca~
put do art. 829 da ConsolidaçãO das Leis do Trabalho, e
determina outras providências, tendo
PARECER, sob n~" l, de 1983, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.

19
Discussão, em turnõ iíniéo-_(~preciação preliminar da
juridicidade, nO_s termos do-art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 14, de 1981, de
autoria do Senador Hugo Ramos, alterando o Decreto
Legislativo nl' 96, de 1975, que dispõe sobre o pecúlio
parlamentar, tendo
PARECER, so_b n" 21, de 1983, da Comissão
-de Constiluicào e Justiça (ouvido o Instituto de Previdência dos Congressistas) pela injuridicidade.
20

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~> 27, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 169, de t982},que autoriza a Prefeítura Municipal de Patu (RN) a elevar em
CrS 12.458.000,00 (doze milhões, quatrocentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob ni'S 170 e 171, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridiCid.ilde; e
-de Municípios. favorável.

21
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n.,. 32, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n" 184, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Olho D'Água dos Borges (RN) a e_levar em Cr$ 4.397.200,00 (quatro milhões,
trezentos e noventa e sete mil e duzentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. tendo
PARECERES, sob n~'s 185 e 186, de 1982, daS Comissões:
~de Constituição e JusJiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.

5

14

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 285, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos ter~
mos do art. 367 do Regimento ID.tcrno, o dcsarquivamento do Projeto de Lei do SenB.do nl' 111, de 1982, de
sua autoria, que assegura aos pass"ãgeiros de aeronave
ressarcimento integral dos danos decorrentes de acidente
quando decorrer de culpa grave do transportador.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 294, de
1983, de autoria do Senador Severo Gomes, solicitando,
nos lermos do art. 367 do Regimento Intern9, o desar_qUivãmento dO Projet-o de Resolução n9 71, de 1982, que
autoriza a Prefeitura Municipal dé PortO-FelÍz (SP) a elevar em Cri 30.000.000,0ô(trinta milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

15

22

Votação, em turno único, do Requerimento n" 286, de
1983, do Senador Itamar Franco, sõlicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Int~~":"• o desarqujv~
mentó-dO-ProjdO -d-e lef-dO-sertaCfO 09 ft5; dC-f982, d~
sua autoria, que institui b segUro-Obrigatório para cobrir
os riscos decorrentes da atividãâe industrial poluente.

Votação, em turno único;âo Requerimento n 9 304, de
1983, do Senador João Calmon, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno; o desarquivamentc
do Projeto de Lei do Senado n" 230, de 1981, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a instituir um adicionaL sobre a carga tributária-das pessoas físicas e_jurídicas, revertendo o produto de sua arrecadação para o
ensino de_ primeiro e segundo graus.

Discussão, em turno úriico, do Projeto de Resolução
n'l 54, de 1982 (apresentado pela Co_!!!!s~ªg_c)_e Economia
como conclusão de seu Parecer nl' 317, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bataiporã (MS) a elevar
em CrS 5.221.500,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e
um mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n"s 318 e 319, de 1982, das Comis-

Votação, em turno único, do Requerimento n~" 287, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos ter~
mos do art. _367 do Regimento Interno, o desarquivªmento do Projeto de Lei do Senado nl' 147, de 1982, de
sua autoria, que insenta de qualquer tributação os proventos da aposentadoria e dã outras providências.

16

_ Yotaâ-o, em tu;n~- únic~, do Requerimento p9 305,_de
f983, do Senador -João Calmon, solicitando, nos termos
âo art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n.,. 231, de 1981, de sui au-

~ões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso, e
-de Munidpios, favorãvel.
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 93, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n.,. 494, de 1982), que- autoriza a Prefeitura Municipal de Gurupi (00) -a contratar operação de crédito no valor de CrS 14.422JX)Q,00
(quatorze milhões, quatrocentos e vinte- e dois mil cruzeiros) o montante de sua dtvida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 495 e 496, de 1982, d<is Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e
juridicidade; e
-de Municfplos, faVorãvel.
24

Discussão, em turno único, do Projeto de ReSolução
n~' 94, de 1982 (apresentado pela Comissão de Econorriía
como conclusão de seu Parecer n"' 497, de 1982), que autoriza a Prefeitura de Pedro Avelino (RN) a elevar em
CrS 11.620.000,00- (OnZe milhõeS, seiScentos e vinte mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nQS 498 e 499, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurídicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municfp(os, favorãve[
25

Discussão, em turno único, do Projeto de ResoluçãonQ 109, de 1982- (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 554, de 1982), que
autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar
em CrS 1.046.450.500,00 (um bifhão, quã.renta e seis milhões, quatrocentos e cinqUenta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n'~ 55_5, de 1982, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicicj.ade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso.
26
Discussão, em turno único, do ProjetO d~- Resoiu;ção
n9 136, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 797, de 1982), que
autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$
602.516.000,0<)_"(Seiscentos e dois milhões, quinhentos e
dezesseis mil cruzeiros) o montaôte de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 798, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e
juridicidade.

27
Discussão, em turno únicO; do Projeto de RescifuÇão
n<J 150, de 1982 (apresentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu-Piuecer nQ 845~ de f982); cilie
autoriza a Prefeitura MuniCipal de Salvador (BA) a elevarem Cr$ 48.365,100,00 (quarenta e oito milhões; trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n<~s 846 e 847, de 1982, das Comis~
sões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municfpios, favoráVel.

28
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n<J 151, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 853, de 19.82), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiãs
(GO) a elevar em Cr$-43.095.116,56 (quarenta e Úês mi~
lhões, no....:enta e cinco mil, cento e dezesseis cruzeiros e
cinqUenta e seis centaVOs) õ-iTiOiftante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n9s 854 e 855, de 1982, das Cernis~
sõcs:
- Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;_ e
~-de Municípios, favorãvel.
29
Discussão, em turno único, do Projeto _de Resolução
nQ 152, de 1982 (apresentado pela Comissão de Econo~
mia como conclusão de seu_ Parecer n9 856, de 1982), que
autoriza a Prefeitura MuniCipal de Leopoldo de Bulhões
(GO) ã elevar em CrS 32.953.558,47 (trinta e dois -mi~
lhões, nOVeCentos e cinqUenta e três mil, quinhentos e
cínqttittta~e oitoS cruieitros e' quarenta e sete Centavos) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
·-PARECERES, sob n9S 857 e 858, de 1982; das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jUridicidade; e
- de Municípfos. favorãvel.
30

___.J)Jscussão, em turno único; do Projeto de Resolução
~9-157, de 1982 (aPreséntado pela Comissão de :Econo~
- mia co_mo cQnclusão de seu Parecer.n<~_811, 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 cinqUenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendopARECERES, sob n9s 872 e 873, de 1982, das Cernis~
sões:
-de Constituição i? Justiça, pela conStitucionalidade e
juridicidade; e
--de Mu'nicfjJios. faVOráVel.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão.

( Levanta~se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
-· HUMBERTO LUCENA, NA SESSÃO DE 4-4-83
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (ComO Líder, pronuncia à seguínte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nos dias 26 e 27 de março último realizou-se em
Brasflia o _I Encontro Nacional _d_os Servidores P_úblicos
Civis da União, que contou com a participação de representantes de 14 Estados da Federação.
Naquele conclave, os servidores públicos vo.ltaram a
debater -ãs suas reivindicações, fazendo sentir à Nação e
ao Go-verno a necessidade imperiosa de uma reposição
salafial, de vez que a classe, nos últimos anos, vem sendo
a mais atingida na sua remuneração pela erosão inflacionária.
Basta lembrar algumas observações feitas pelo Presidente da União Nacioilal dos Servidores Públicos:
Em piimeiro lugar, o confisco salarial de abril de 1979
ã -dezembro de 1982 foi igual a 73,32% dos vencimentos
de março de 1979; o que equivale a 14 vencimentos aluais confiscados a cada servidor;
Segundo: o reajustamento mínimo devido equivaleria
a 104%, em janeiro de 1983, sem parcelamento;
Terceiro; .o reajustamento de janeiro e março de 1980,
janeiro e abril de 1981, janeiro e maio de 1982 mantiveram os vencimentos dos servidores sempre abaixo do
fndice Nacional de Preços ao COnsumidor, que é justa~
mente Oque mede o aumento do custo de vida.
O qUe aconteceu, Sr. Presidente? Em dezembro do ano
passado, o Governo concedeu, depois de um ano, um
reajuste de vencimentos, de proventos e de pensões aos
servidores públicos civiS da União e das suas autarquias,
no valor de 40%, em janeiro, e 30%, em junho do corrent~_ ano. -ºeye:-:_se lembrar que em__ l9~0 _o: reajuste foi de
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50%, sendo Z_5% em janeiro e 25% em março. Em 1981, o
reajuste foi de 73%, 35% em janeiro e 38% já em abril;
cada ano que passa, um mês à frente; em 1982, 40% em
janeiro e 40% em maio.
PÜrtB.nto, Sr. Presidente, o que ocorre é que o servidor
público federal ao receber a segunda parcela do reajuste
anual dos seus vencimentos, dos seus proventos, das suas
pensões, já a inflação levou tudo, tanto mais quando este
ano riós tivemos, há pouco tempo, uma maxidesvalorização do cruzeiro da ordem de 30%, que diminuiu sensi~
velmente o valor real dos sãlãrio dos servidores públicos
civis d:i União.
_ Então, o que eles pedem, como primeira reivindi-cação, nesse encontro de Brasília, é que o pC:rcentual de
~o%;ijue foi fixado para junho deste ano, seja majorado
para 70%, a fim de que os seus vencimentos possam a"
companhar o rifmõ ascendente da curva inflacionâria.

O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SRcHUMBERTO LUCENA- Ouoo V. Ex•
O Sr~ Aloysio Chaves - Nobre Senador Humberto
Lucena, todos nós temos uma atenção particular pelas
condições de trabalho e remuneração dos servidores
públicos, não só no plano federal, como no do Estado de
V. Ex• e no meu Estado.
Realmen!e, o DASP tem feito um esforço, sob vári_os
aspeCtOs positivos, para eliminar desigualdi:tdes, cÕrri,8ir
injustiças e, sobretudo, repor certas situações funcionais
para-os servidores federais. O-Governo _FedCral tudo fará
no sentido de-melhorar essas condições, encontrando, a~
pehas, ul!la limitação intransponível que é aquela queresulta das dificuldades conhecidas do erário público. Mas
eu me permitiria dizer a V. Ex' que, neste Governo, através do DASP, entre outros beneficias, foi feito o ~ustc
de proventos, pela Lei 1050, a atualização de pensões, a
uniform"ização e extensão do artigo 184 do Estatuto,
para eféito de aposentadoria na classe imediatamente superior- ou com aumento de 20% do servidor público; arevisãO geral dos proventos, a aposentadoria voluntâria;
para disponíveis; reformulação do artigo 180 do Estatudo; ascensão funcional, progressão funcional, transferência e niovimentação dos servidores públicos; enquadramento de disponíveis; gratificação de produtividade;
gratificação de operações especiais; restruturação das
carreiras policiais; gratificação de raio X; regime especial
que foi dado aos tesoureiros, tesoureiro-auxiliar e fiel de
tesouro, integrantes do quadro suplementar do Ministério da Fazenda; remuneração especial para tradutores
e intérpretes; para agentes de vigilância; os quinqüênios;
a reabilitação funcional; proventos mínimos; plano de
classificação dos lerritórios; formação de pessoal. Enf~,
Sr. Senador, eu poderia enumerar outros benefícios que,
ao longo deste período do Governo João Figueiredo, já
foram assegurados aos servidores públicos. Tenho certeza que o desejo do Presidente da República é ampliaresses-belli:fidOS; nã-o ficar apeitas nesses que rorã.m enunliirados e outros que estão sendo cogitados; é ampliar e falo-ã na medida exala dessas disponibilidades públicas.
Até o limite extremo dessas disponibilidades o Presidente está pronto a acolher e a examinar a pretensão dos servidores públicos. Hã um limite intransponível -são as
condições do erãrio público. Respeitados esses limites, a
disposição do Governo, do Diretor-Geral do DASP,
cuja atuação já foí destacada, nesta Casa, por membros
do Governo e da Oposição, a disposição é sempre no
sentido de melhorar a situação dos servidores públicos e
corrigir essas desigualdades ainda existentes.

O SR. HUMBERTO LUCENA -Nobre Senador,

eu me refirQ particularmente é à defasagem crescente entre a política salarial adotada pelo Governo, atrav~s de
lei, para os momentos das empresas privadas e a política
salarial para os seus servidores. Os própiios empregados
das emPresas públicas, como sabe V. Ex• , têm reajuste
seme~tra!_e_-o_ _1~9. Enquanto isso, os servidores público~

civiS da União e de SUas autarqUias que tambêm são filhos de Deus, continuam penalizados e, tanto assim, que
- veja - um Procurildor, erit início de carfeira~ no pla-

no federal, segundo fui infCirmado, estã percebendo, no
momento, 118 mil cruzeiros; enquanto istO, no meu Es-

tado, um Procurador em início de carreira e"stâ perceben-

de

do mais de 400 mil cruzeiros. É que os Estados, apesar
suas dificuldades,- têm sido- m-aiS JUStos com os s.eus servidores. O fato_ é (rue o servidOf público federal, estã numa

situação de penúria, de inteira penúria.
O Sr. Aloysi:o Chaves --Permite-me V. Ex' outro aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA __:_ Coin nluitO prazer, nobre Senador._

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• veja que hã uma disparidade que resulta desse duplo regimejurfdico a que estã
submetido o servidor público, uma parte sob o regime da
legislação trabalhista e outra sob o regime estatutãrio.
Eu, pessoalmente, digo a V. Ex•, ejã fiz vários pronunciamentos a esse respeito, muítO anteS de chCS:ar iio Senãdo da República, nâo sóll Tavofável à Cxistência deste duplo regime. Seria conveniente QUe CstiidâS:SeD:iOs uma -fórmula que conduzisse à unificação do regíme jurlãico a
que está submetido o servidor públiCo. Portanto, essãs
desigualdades resultam do fato de que os servidores
públicos dos órgãos da 3.dminiStra:çãO indireta, enume'iados no Decreto-lei n9 200, eStãO SUJCifOS à li:gislação trabalhista e os servidores públicos estão sujeitos ao re8iffie
estatutário. Mas, em grande parte, também, essa desigualdade que V. Ex• apresenta no plano federal, aparece
no plano estadual. Agora mesmo, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Le0i1el BrízOiã,-Cncontrou
extrema dific.rildade e entrou em conflito com a Assembléia Legislativa -pOrque Dão vai sil."ncionar a fd aprOvada pelos deputados estaduais, que procura corrigir
essa defassagem, que vem de um governo anterior, justamente do partido de V. Ex•, do partido que V. Ex• integra. No Estado de São Paulo, o nobre Governador Franco Mo_ntoro está enfrentando a mesma dificuldade e espero que S. Ex• possa dar a todos os servid_ores, indiferentemente do seu regime ju_rfdico, o 139 salârio e outras
vantagens, porque não hã ninguém, nesta_ Casa que não
aplauda medida dessa natureza, desde que realmente
possam São Paulo, Rio deJaneiro ou -ã União atender ao
encargo financeiro dessa ordem.
OSR. HUMBERTO LUCENA- Se V. Ex• fiZer um
levantamento, Estado por Estado, chegará à conclusão
de que, na verdade, proporcionalmente o servidor público-estadual está ganhando muitas vezes mais do que o
servidor público federal.

O Sr. Aloyslo Cháves- No meu_Estado, isso não ocorre.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

O Estado de V.

Ex• é uma exceção.
O Sr. Aloysio Chaves- No meu Estéid_o, no momento,
uma professora , com curso pedagógico, está recebendo
16 mil cruzeiros, enquanto o salário rriíniÕlo_C.di::- 21 niil
cruzeiros.

O SR. HUMBERTO LUCENA__: Já é um deslize de
ordem legal que deploro aconteça no Estado_-de V. Ex•

O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex•, nobre Senador'?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não.
O Sr. Hélio Gueiros- AcliO Q.ué·v.-ÊX• estâ sêndo
muito justo e oportuno eln dar eco aqui no Senado Federal à reivindicação de servidores federais. _c_omo V. Ex•
frizou muito bem, os servidores não estão querendo aumento, majoração, coisa nenhuma. Eles estão querendo,
simplesmente, ter direito à correção do seu salário.
O SR. HUMBERTO LUCENA rial.
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Reposição sala-

O Sr. ilélio Gueiros- ~ um ~bsurdo que o Governo
diga que não pode pagar ao seu servidor o que ele deve
reCebei-. SObre o iiusÚe Senãdor Aloysio Chaves, a:·quem
Ten-élo as minhas homenagens porque, como Governador
do Pará, foi um goVernante que se preocupou com a situação -ao Servidor p-Ctblico, e não só se preocupou, resolveu- problemaS CfOOlCos -em rriatéria de vencimentos do
funcionalismo público, eu apenas divirjo de S. Ex• quando diz que há um !imite intrã.nsponívd para o Governo
Federal pagar o que deva ao funcionalismo público, que
é a tal folga ou insufiCiência dó erâriO. Eu tenho- a impressãO de que; assim com o Governo Federal, ao decretar_ os reajustes salariais para o comércio e para a indústria não vai procllrar saber se merceeirO, se o pecjueno
comerciante, se a·peq"ti_eila em,Presa pode ou não pagar aquele salário, assim Como o GOverno obriga ao comércio
e à "indústria a pagarem o salário justo e merecido, apesar
da sua insuficiência, ele também deve ter condições de
_Pag<!-r_O que éjust~-ao ser~idor público. -NãO Ç passivei
aceitar-se _essa est_óriã de que o érariO não tem dinheiro,
po.rque, co~o eujã_d.fss~_aqui, se formos ~p_erar, no Bra-siÍ,- que o tesouro Íen..,ha dinheiro para satisfazer às necessidades públicas, nós vamos chegâr ao séculÚ' vindouro e
Cie não terã condições. O Governo tem q1.1:e dar prioridade à situação dos Servidores Civis da União e deve pagar
a ele, pelo menos, o salário reajustado, que lhe foi roubado pela inflação. Congratulo-me Com V. Ex• por esta expOsição em favor dos Servidores Públicos e acredito que,
se depender do nobre Líder Aloys~o Chaves, pela sua tradição de benfeitor do funcionalismo do meu Estado, estou certo de que o GoVerno Federal irâ dar o que a Associação dos Servidor~ Civis está pleite_ando;
O SR. HUMBERTO LUCENA- Obrigado a V. Ex•
Sr. Presi_dente, S_rs. Senadores, uma outra reivíndicação dos Servidores- Civis da União é jus_tamente o reajuste Semestral.-Po-r que razão os empregados das empresas privadas têm reaJUste nos seus salários compulsaria_mente, de seis em seis meses, e até um certo patamar,
dentro de determinados limites, que a lei estipula, en_qJ.!anto a remuneração dos Servidores Civis da União
fica ao-puro arbítrio do Governo que a deixa, sempre, abaixo· dos índices inflacionários? Agora mesmo alterouse .a politica salarial sob a alegação de que ela seria inflacionária, de que os que ganham até três salários mínimos
estavam ganhando 10% acima do INPC. Sobre este assunto voltarei, qualquer dia, para discuti-lo. Pelo contrâdo: Priffieii-o, POrQue- o- fNPC- riãõ- feprisenta a iflflação~-- Esse índke estâ 'sendo nianipulado pelo IBGE,
está muito ·abaixo da inflação. Se até três salários mfnimos ·ganhava o operãrio 10% acima,- 3.s categofias_ se- guintes ganhavam,abaix_o de 10.0%: 95$, 90%, 80% e até
de.-15% e 50% do INl'C.
Pois bem, enquanto se altera substancialmente a lei de
POlítica salarial, porque ela seria inflacionãria, o qUe é
que ocorre em relaçãO ãos servidores públicos? Eles estão recebendo -militO abaixo da inflação. Portã.nto, como
diz o nobre Senador l#lio Gueiros, o Governo tem uma
política de dois pesos e duas medidas. Para si, é preciso
que haja dinheiro em caixa, que haja disponibilidade
para poder assegurar os direitos sagrados dos seus servidores. Mas, para as empresas privadas, sejam elas micro,
pequena, média ou grande, não interessa saber qual o
seu__e:ncaixe fiminceiro. Elas terão que pagar, obrigatoriam-ente, todos os enCarg'os soci3ís que o Governo cria diariamente

O $r. Aloysio CHaves.-:- O Partido Qe, V. Ex• te111 uma
excelente oportunidade, agora que é Gov~rp_o_e_m. dez Estados da Federação, de pa~sar dã teoria~ prá-tica eefetivar essas providências todas no mais_ CU:rto espaço de
tempo. Tenho certeza de que será um grande estímulo
paryi o Governo Federal.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sabe V. Ex• que
todo.-o aic3.bõuço jurídicÓMconstitucional, incl.usive em
matéria de servidor público, vem da área federal. V. Ex•
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está conVidado a assinar comigo, ou melhor, a votar uma
Proposta de Emenda Constitucional ãssegur_ando o [39
saláriO- i tOdoS õs funcionários públi_cos. v. Ex~ aceita a
idéia?
O Sr. Aloysio Chaves - Essa maneira de colocar é
muito simples. Vou esperar neste caso, o Partido de V.
Ex•, porque poderá fazê-lo livremente nos Estados sem
nenhum impedimento; b_asta ter a aprovação das Assembléias Legislativas, que o Partido de V. Ex~ legisla
nesse sentido em todos os Estados onde é Governo. Vou
aguardar esta provid~nci<i.

O SR._ HUMBERTO LUCENA- V. Ex• nos ajude a
votar aqui uma reforma tributária que devolva aos Estados os recursos que lhes foram consfiscados pelo centralismo que aí está, a partir de 1964, e V. Ex• verã que os
Estados poderão fazer muito, e muito mais do que fazem
pelo seu funcionalismo.
O Sr. Aloysio Chaves - E nós poderemos caminhar
nesse sentido, examinando, ...

O SR. HUMBERTO LUCENA - ... -Agora, do jeito
qUe estamos; ilão é possíveL Os Governadores dos Estados estão aqui de- pires na mão.

o·sr. Aloysio Chaves- ... nobre Senador, uma redistribuição de competências. Estou pronto a examinar
com V._ ~~. porque V. Ex• sabe, como ilustre juriSta que
é, que há, na atribUiÇão do Governo Federal, uma SOnia
muito grande de _encargos que pertence aos Estados e
Municípios. A reforma tributária, que é necessãria, deverã contemplar esse asPecto: Não basta apenas transferir
oS- recursos, é ·preciso "tilmbém redistribuir essas competêndas, porque a União executa serviços que são de natureZa mUniCipal aiguriS-Que seriãm encargos do Esta-

e

do.
O SR. HU_MBERTO
outro aspecto.

LUCENA~

Certo, mas esse é

O Sr: Aloysio Chaves _..: E é óbvio que, para esse -fim,
tem que dispor de meios. Quando nós fizermos a reforma tributária, nóS vamos também iedistribuir as_ cO~pe
tências. Mas nada impede q1,1e agora, jâ, o Gov"erno do
Estado do Rio de Janeiro, o de São Paulo, o do Pará, o
de .Minas Gerais e do Paraná, aprovem leis, através de
suas Assembléias Legislativas, concedendo o aumento de
s.eus funcionários acima e muito além do limite fixado
pelo Governo Federal.

e

- O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas como, nobre
Sinadõr;--se 6- Miillstro -Delfim Netto, que dirige a área
económica do Governo ...

O Sr. Aloysio Chaves- Tinha que sobrar alguma coisa. para o Ministro Delfim Netto ...
O SR. HUMBERTO LUCENA - ... declarou, há
poucos dias, que os ex-governadores levaram os Estados
à falência? São palavras textuais de S. Ex•, publicadas na
Imprensa. Portanto eu devolvo ...
(J Sr.~ Aloysi'o

Chaves -

Eu não sei como se deve in-

terpretar.

O Sr. Virgílio T_ávora- Modus in rebus!
A~oysio Chaves_- Aqui está o eminente Governador do Estad9 do Ceará ... Eu poderia dizer do meu
Estado, porque o Sr. Oliveira Viana dizia que o Ceará é a
oficina-gentium do Brasil.

O Sr.

OSR. HUMBERTO LUCENA--A resposta nãoêa
mim, é ao Ministro Delfim Netto.

--o Sr. Aloysio Chaves - Então, está aqui o eminente
Governador, que pela segunda vez, governou com grande competência, com probidade, o seu Estado ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu esperei que não
só o Senador Virgílio Távora, que governou o Ceará, já
por duas vezes, mas também o Senador Marco Maciel, o
Senador Guilherme Palmeira, todos i:Ie-8, sobretUdo os
do Nordeste; viessem aqui dar uma resposta cabal ao
Ministro Delfim Netto, porque a notícia saiu com todas
as letras, inclusive com um detalhe: que dos Estados do
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Nordeste os que estavam em piores condições eram o
Maranhão e a Parafba.Esta é a verdade.
Como V. Ex• quer que esses Estados tenham condições de acolher de pronto a essas reivindicações do servidor público se nem o Governo Federal as está atendendo? ...
O Sr. Aloysio Chaves-:- Mas Y. Ex• acabqu de dizer _
que o~ Estados pagam melhor do que a União.
O sR. HUMBERTO LUCENA- Pagam com enormes sacrifícios, nobre Senador.

O Sr. Virgflio Távora- Eminente Senador, citado nominalmente, eu desejava que ficasse bem claro, neste -Plenârio, que atê o último dia do meu Governo paguei rigorosamente em dia o funcionalismo, mais de 4 mil obras
- ex.atamente 4.181 obras- pequenas, mêdias e grandes obras que foram feitas no meu Estado, mudando o
perfil da sua economia. E esperamos que essas obras seM
jam contimiildas pelos nossos sucessores. Não foi irresM
ponsabilidade nenhuma como, aqui, se deixou entrever.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Que as palavras de
V. Ex' cheguem ao conhecimento do Sr. Ministro Delfin
Netto.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores além da reposição
salarial, do reajuste semestral, o_s ªervidores públicos civis da União tainbém reívindicam o pagamento do 139
salário, que é uma velha conquista dos trabalhadores
brasileir_os. Aliás, hoje, os trabalhadores já recebem até,
por conta do fundo PIS/PASEP, o 149 salário e os servidores públicos federais, nem sequer o 139 salârio. Sei que
o Si'. Ministro José Carlos Freire, por quem renho muito
apreço, pois acho que, realmente, tem se comportado
com muita idoneídade e muita competêficia à frente do
DePartamento AdlriiriistratiVo do Serviç-O 'Pú6Iri:o~enca
minhou, hã muíto tempo, ao Palâcio do Planalto uma
mensagem acompanhada de projeto de lei, instituindo o
139 salário. Mas, até agora, não foi enviado ao Congresso Nacional o expediente respectivo, sob a alegação, do
Sr. MiriistroUo Planejamento, de que não havia recursos
disponíveis para atender a esse encargo do Tesouro.
Volto, aí, ao argumento do Senador Hélio Uueiros -de
que, enquanto isto acontece com o serviço-público, a empresa privada tem que pagar, vá buscar recursos onde
houver, inclusive no sístema bancário; a jurOS CScárChan.:tes.

Por último, Sr. Presidente, Srs. Senadores e- aQui cliamaria a atenção do Nobre Senador Aloysio Chaves, é o
projeto do novo estatuto do Seryida Público Civil da
União. Há mais de dois anos que o DASP concluiu esse
trabalho - tenho informação fidedigna- foi Para o PaM
lácio do Planalto e lá se encontra, aguardando também o
seu encaminhamento ao COngresso Nacional.
Segundo estou sabendO, nesta "proposição,justarilerite,
se acaba com os dois regimes que aüialmente estão em
vigor no Serviço Público Federal, isto é, CLT e estatuM
tário. Passa o servidor a ser apenas regido pelo estatuto.
um único regiffie, ínclusive porque Sr. Presidente, Srs.
Senadores há um aspecto gravíssimo nO que tanié ao
contrato do CL T, é que não hã como controlar o número de pessoas que ingressam no Serviço Público, nem na
área municipal, riein na área e5tiidUal, nem na área federal, por que, de um modo geral, os contratos de CLT não
são publicados pelo Diário Oficial o que representa uma
anomalia gravissiril.a; -que precisa urgentemente ser combatida.

e

Portanto, Sr. Presidente, Sr-. Séii.adoi'f:S", fazMse ri:tister o
envio ao Congres-so Nacional, também, do projeto do
novo Estatuto dos Servidores Públicos Civil da União.
E quero terminar estas palavras com o fecho de um
discurso que foi pronunciado pelo Senhor Presidente da
República, então candidato, a 26 de outubro de 1978, na
abertura do I Simpósio do FuncionárjO Público do Brasil, no auditóriO Nereu Ramos, na Câmara dos DeputaM
dos. DiZia S. Ex' textualmente:
"Num plano mais amplo, a melhoria do teor de
eficiência da administração pública gira em torno
da valorização do seu capital mais importante: os

recursos humanos". "Quantas vezes, porém, o EstaM
do perde seus melhores elementos, já amadurecidos
na reflexão e no estudo, simplesmente por falta de
estímulos materiais, proficinais e morais adequados."" ... no caso dos servidores públicos, a dificuldade adicional da defasagem entre o reajustamento
dos seus salários, em bases inferiores à infração ... "
Foi o próprio Presidente da República, que, ria época,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, reconhecia a situação sofrida do servidor público civil da União.
Espero, qu_e essas reivindicações, que merecem todo o
apoio do Partido do Movimento Democrâtico Brasileiro, venham a ser atendidas em carater de urgência ur. -gentíssima pelo Geverno Federal.
Era o que tinha a dizer. {Muito beml)
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N~'

12, de 1983

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais e as disposições do Decretolei n9 1984, de 28 de dezembro de 1982, resolve:
Art. 19 --SãO mantidos Os valores do auxíJ"loMmOradia e
auxílioMtransporte no Estado de origem, concedido pelo
Ato n9 1, de 1983, da Coinissãá Diretora do .Senado FeM
deral, vigentes no mês de janeiro de 1983, dUrante os IDeses-de fe"vereiro;-inarço, abril e maio de 1983.
Art. 29 Os valores que trata o art. J9 serão reajustaM
dos em 30% (trinta por cento), a partir de }9 de junho de
I983.
Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua publiM
cação, revogadas as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 25 de março ·de 1_2_83.Nilo Coelho, Presidente-- Moacyr Dalla- Jaison Barreto - Henrique Santillo - Lenoir Vargm: - Milton
Cabral - Raimwrdo Parente.
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO
INTERPARLAMENTAR
EDITAL
-A Presidência do Grupo Brasileiro da União Interparla-mentar convoca a- Comissão Deliberativa para uma
reunião a realizarMse às dez horas de quintaM feira, dia sete
do corrente, em sua sede no Anexo I do Senado Federal,
29 andar, para tratar de assuntos de sua competência.
Brasília, 4 de abril de 1983.- Edison Lobão, Presidente - Sebastião Rodrigues Jr., Secretârio~
SECRETARIA GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas de J9 a 31 de março
(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno)
Projetos aprovadoS e encaminhados à sanção:
Projeto Oe Lei da Câmara n94J, de 1981 (n92l7f79.na
Casa de origem), que veda a cobrança de juros de mora
so_br_e títulos cujo vencünento se- dê em feriado, sábado
ou domingo. Sessão: 3~3--83.
Projeto de Lei da Câmara n9 4, de 1982 (n9 1.829/79,
n_ª C~a de Qfigem), que estabelece normas para a expedição de documentos escolares. Sessão 3-3-83.
Projetos aprovados e encaminhados à promulgaçio:
Projeto de Resolução n9 162, de 1981 (COmissão de
Economia), que autoriza o-Gõverno do Estado de Per·
nambuoo a elevar em Cr$ 246.000.000,00 (duzentos_ e
quarenta e seis milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada. Sessão: 10M3M83.
Projeto de Resolução n"' 202, de 1981 (Comissão de FiM
nanças), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a
contratar operação de empréstimo externo no valor de
US$ 50,000,000.00 (cinqiienta milhões de dólares ameriM
canos) destinada ao II Plano de Metas Governamentais
~~ PI..AMEG-11 - 79/83. Sessão: 10-3-83.
Projeto de Resolução n9 155, de 1982 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bagé, Estado _do Rio Grande do Sul, a elevar em CrS
877 .I O1.343,05 (oitoceritõs e setenta e sete milhões, cento
e um mil, trezentos e quarenta e três cruzeiros e cinco
centavos) o montante de sua dfvida consolidada. Sessão:
10-3-83.
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Projeto de Resolução n9 99, de 1981 (ComiSsão de
Econom"ia), qUe autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a elevar em Cr$ 966.300.000,00 (i10Vecentos -e
sessenta e seis milhões e trezentos mil cruzeiros) o monM
tante de sua dívida consolidada. Sessão: l0-3.:83. (ExM
traordinária.)
Projeto de Resolução n9 116, de 1981 (Comissão de
Econorida), que autoriza o GoVerno do Estado de Minas
Gerais a elevar em Cr$ 4.266.593.330,50 (quatro bilhões,
duUntos e sessenta e seis inilhões, quinhentos e noventa
e- tfes- ITiil, trezentos e trinta cruzeiros e ciriqüenta centaM
vos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 10-383. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução n9 199, de 1981 (Comissão de
Economia), qüe autoriza a Prefeitura Municipal de Ma·
capá (AP) a contratar operação de crédito no valor de
Cr$_115.723.113,00 (cento e quinze milhões, setecentos e
vinte e três mil, cento e treze cruzeiros). Sessão: 10-3M83.
(Exiraordinâria.)
Projeto de Resolução n9 7, de 1982 (Comissão de Economia), que a_utoriza o _Governo do Estado de Mato
Grosso a elevar em Cr$ 7.296.572.730,40 (sete bilhões,
duzentos e noventa e seis milhões, quinhentos e setenta e
dois mil, setecentos e trinta cruzeiros e quarenta cen-taM
vos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 10M383. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução n9 23, de 1982 (Comissio de
Economia), Que autoriza a Prefeitura Municipal de
Ituiutaba (MG) a elevar em Cr$424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e
nove mil, duzentos e quarenta cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada. Sessão: 10-3-83. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução n9 135, de 1982 (Comissão de
Economia), qúe autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a elevar em CrJ 14.999.999.364,20 (quatorze bilhões. novecentos e noventa e nove milhões, novecentos
e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e quatro cruzelros vinte centavos) o montante -de sua -dívida consoM
lidada. Sessão_: __I0-3M83. (Extraordinária.)

e

Projeto de Resolução n9 146, de 1982 (Comissão de
Economia), que autoriza a-Prefeitura Municipal de Itapiranga (SC) a elevarem CrJ 8.999.017,00 (oito milhõels,
novecentos e noventa e três mil e dezessete cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Sessão: IOM3M8_3.
(Extraordináriã-.)
Projeto de Resolução n9 156, de 1982 {Comissão de
Economia), que autoriza a PrefeitUra Municipal de
Campiilas (SP) a elevar em CrS 1.819.424.520,00 (um biM
!hão, oitocentoS e dezenove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o nlontatii.e
de sua díVida consolidada. Sessão: 10M3M83. (Extraordinâria.)
Projeto de Resolução n9 117, de 1981 (Comissão de
Economia); que autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a elevar em CrS 928.441.006,00 (novecentos e vinte e oit_o__ milhõ~. quatrocentos e quarenta e um mil e seis
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão:
16M3M83. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução n9 186, de 1981 (COmiSsãO de
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a elevar em CrS 164.304.500,00 (cento e sessenM
ta e quatro milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão:
16-3-83. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução n9 191, de 1981 (Comissão de
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais 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. Sessão: 16--JM
83. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução n9 234, de 1981 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de São
Joaquim (SC) a-elevar em CrS 43.600.000,00 (quarentá e
três milhÕes e seiscentos mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada. Sessão: 16M3M83. (Extraordinária.)
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Projeto de Resolução n'i' 45, de 1982 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal 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 cinqUenta e nove
centavos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão:
16-3-83, (Extraordinária.) - ·
Projeto de Resolução n"' 63, de 1982 (Coniissão de
Economia), 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 cinqífenta e três cruzeiros e cinqiiênta e três centavos) o montante de sua divida consolidada. Sessão: 16-3·83. (ExtraordiDãria.)
Projeto de Resolução nl' 67, de 1982 (COmissão de
Economia), que autoriza o GOverno dO ~stado de Santa
Catarina a elevar em CrS ss:527.500,00 (cincÍüenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil, e quinhentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão:
16-3-83. (Extraordinária.)
-Projeto de Resolução n~' 70, de 1982 (ComiSsão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi
Guaçu (SP) 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. Sessãõ: 16-383. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução n~' 112, de 1982 (Comissão de
Economia), que autoriza o Gõverno do Estado de Santa
Catarina a elevar em Cr$ 293.685.700,00 (dUzentos e nc·
venta e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-3-83. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução nl' 147, de 1982 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeítura Municipal de Jãcarezinho (PR) a elevar em CrS 202.020.570,00 (duzentos e
dois milhões, vinte mil, quinhentOs-e setenta cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-3-83.
(Extraordinária.)
Projeto de Resolução n~" 53, de 1982 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí
(MS) a elevar em Cr$ 5.603.000,00 (cinco milhões e seiscentos e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 18-3-83.
Projeto de Resolução nl' 65, de 1982 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de São
José do Cedro (SC) a elevar em CrS 6.711.000,00 (seis
milhões, setecentos e onze mil cruzeiros) o montante de
sua dívida cõnsolidada. Sessão: 18-3-83. Projeto de Resolução n~' 73, de 1982 (Comissão de
Economia), 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 consolidada. Sessão: 18-3-83.
Projeto de Resolução n~' 139, de 1982 (Comissão de
Economia), 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. Sessão: 18-3-

83.
Projeto de Resolução n9 162, de 1982 (Comissão.de
Economia), que autoriza o Governo do Estado do Mato
Grosso a elevar em CrS 546.776.000,00 (quinht!fitos e
quarenta e seis milhões, seteceritos e setenta e seis mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão:

18-3-83.
Projeto de Resolução n~' 187, de 1981 (Comissão de
Economia), que autoriza o Governo do Estado do Sergipe a elevar em CrS 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. Sessão: 22-3-83.
Projeto de Resolução n~" ll2, de 1981 (ComiSsão de
Economia), 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. Sessão: 24-3-83.
Projeto de Resolução n" 114, de -1981 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Minicipa1 de Curi-

tÜ)a (PR) a elevar em Cr$ 4.606.655.502,42 (Quâffif bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqUenta e
cinco mil. quinhentos e dois cruzeiros e quarenta c dois
centavos) o montante de sua dívida consolidada. S6ssào:

14'3:83.

.

Projeto de Resolução n9 233, de 1981 (Comissão de
Economia), 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 cruzeiros) o montante de
sua dívida consOlidada. Sessão: 24-3-83.
_Projeto de Resolução nl' 46, de 1982 (Comissão de
Economia.), que autoriza a Prefeitura Municipal de Palmitos (SC) a elevar em CrS 59.270.108,58 (cinqUenta e
nove milhões, duzentos e setenta mil, cento e oito cruzei-· ros e cinqílenta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 24-3-83.
Projeto de Resolução nl' 58, de 1982 (Comissão de
Economia), que 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. Sessão: 24-3-83.
Pr.Qjeto de Resolução nl' 64, de 1982 (Comissão de
Ec_onomia), 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. Sessão: 24-3-83.
Projeto de Resolução n~' 113, de 1982 (Comissão de
__Economia), que autoriza o Governo do Estado do Piauí
a elevar em Cr$ !.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. Sessão: 24-3-83.
~rojeto de Resolução nl' 181, de 1981 (Comissão de
EConomia), que autoriza o Governo do Estado do Piauí
a elevar em CrS 436.64.3.800,00 (quatrocentos e trinta e
seis milhões, seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada~_Sessão:

24-3-83.
Projeto de Resolução nQ 220, de 1981 (Comissão de
Economia), que autoriza o GoverhO 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 consolidada.

Sessão: 24-3-83.
Projeto de Resolução n~' 260, de 1981 (Comissão de Finança!.), que autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000~00 (cinqüênta milhões de dólares
norte-americanos), destinada ao Programa de Investimentos para o exercício de 1982. Sessão: 24-3-83.
Projeto de Resolução n~> 11, de 1982 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Curiilba (PR) a elevar em Cr$ 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.
SeSSão: 2:!:3-83.
Projeto de Resolu.ção n9 182, de 1981 (Comissão de
Economia), que autoriza o Governo do Estado do Piauf
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. Sessão: 24-3-83.
_Projeto de Resolução n9 164, de 1981 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipã.1 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 .alto centavos), o
montante de sua divida consolidada. Sessão: 24-3-83.
(Extraordinária.)
Projeto de Resolução n~' 253, de 1981 (Comissão de
E~onomia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ipo-

râ (GO), a elevar em CrJ 1.296.800,00 (dois milhões duzeJ.ltos e noventa e seis mil e oitocentos cruzeiros), o
montante de sua dívida C<?nsolidada. Sessão: 24-3-83.
-(Extraordinária.)
Projeto de Resolução n~" 264, de 1981 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de
M~~tes Altos (MA), a elevar em CrS 6.214.700,00 (seis
milhões, duzentos e quatorze mil e setecentos cruzeiros),
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o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 24-3-83.
(Extraordinária.)
Projeto de Resolução nQ 267, de 1981 (Coniissão de
Economia), que autoriza "a Prefeitura Municipal de lcatu
(MA), a contratar operação de crédito no valor de CrS
4.703.000,00 (quatro milhões, setecentos e três mil cru.,zeiros). Sessão: 24-3-83. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução nl' 47, de 1982 (COmissão ·de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Amambaí (MS), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 83.280.700,00 (oitenta e três milhões, duzentos
e oitenta mil e setecentos cruzeiros). Sessão: 24-3-83.
(Extraordinária.)
Projeto de Resolução n9 92, de 1982 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caarapó (MS), a elevar em Ci'S 40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. Sessão: 24-3-83. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução n9 133, de 1982 (Comissão de
Economia), 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, setecentos e dez cruzeiros e oitenta centavos), o montante de sua dívida consolidada.
Sessão: 24-3-83. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução n~' 154, de 1982 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta (MT), a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta
milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 24-3-83. (Extraordinária.)
Projetas aprovados e encaminhados à Câmara dos De-putados

Projeto de Lei do Senado nl' 16, de 1980, de autoria do
Senador Murito Badaró, que permite às empresas contarem em dobro as despesas tributáveis efetuad"ãs com o
emprego de estudantes universitários. Sessão: 8-3-83.
Emenda .~o Senado ao Projeto de Lei da Câmara nl'
40, de 1981 (n~' 354f79, na Casa de origem), que dispõe
sobre a obrigatoriedade da publicação de histórias em
quadrinhos nacionais e determina outras providências.
Sessão: 16-3-83. (Extraordinária.)
Emenda d_o .. Senado. ao Projeto de Lei da Câmara n'~
151, de 1982 (n9 6.766/82, 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. Sessão: 24-3-83.

Projetas aprovados em turno único e encaminhados à
Comissão de Redação
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n9 86, de 1981 (nl' 609/79, na Casa de origem), que acres-

centa parágrafo único ao art. 893 da Consolidação das
Leis do Trabalho, dispondo sobre a notificação, por via
-- p6Stal, das decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho. Sessão- 3-3-83.
Projeto de. Decreto Legislativo nl' 15, de 1981 (n~>
94/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre os Usos Pacíficos da Energia Nuclear
entre os Governos da República Federativa do Brasil e
da República da Colômbia, assinado em Bogotá, a 12 de
março de 1981. Sessã9: 10~3-83. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução nv 50, de 1982 (Comissão de
Economia); que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio
Brilhante (MS), a elevar em Cr$ 76.958.000,00 (setenta e
seis milhões, novecentos e cinqaenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. Sessão: 18-3-

83.
Projeto de Resolução n~' 158, de 1982 (Comissão de
Economia), 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. Sessão: 18-3-83.
Projeto de Resolução n~' 113, de 1981 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a elevar em Cr$ 137.651.000,00 (cento e
trinta e sete milhões_, seiscentos e cinqUenta e um mil cru-
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zeiros), a montante de sua dívida c_onsolidada._ Sessão:
24-J-83.
Projeto de Resolução n9 115, de 1981 (Comissão de Finanças), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, novalor deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares
americanos), destinada ao Programa de Investimento do
Estado. Sessão: 24-3-83.
Projeto de Resolução n\" 127, de 1981 (Comissão de
Economia), 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. Sessão: 24-3-83.
Projeto de Resolução n9 ISO, de 1981 (Comissão de Finanças), que autoriza o Governo do Estado do Piauí a
contratar emprêstimo externo, no valor de USS
10,000,000.00_ (dez milhões de dólares np_rteamericanos), destinado ao programa de investimentos
do Estado. Sessão: 24-3-83.
Projeto de Resolução nll 231, de 1981 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeítlli'a Municipal 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 inontante de sua dívida consolidada. Sessão: 24-3-83.
PrOjeto de Resolução nll241, de 1981 (Comissão de Finanças), que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus
a realizar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos) destinada a Programação de Investimento
daquele Municípío. Sessão: 24-3-83,
Projeto de Resolução nll 246, de 1981 (Cornis.sã.o de Finanças), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de emprêstimo externo, no
valor de USS 55,000;ooo.oo (cinqüenta e cin-co milhões
de dólares norte-americanos) destinada ao Programa de
Investimentos do Estado. Sessão: 24-3-"83. Projeto de
Resolução nll247, de 1981 (Comissão de Finanças), que
autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar
operação_ de emprêstimo externo, no valor de USS
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares n.orteamericanos) destinada ao Programa de lnvCcSlime_ntos do
Estado. Sessão:24-3-83.
Projeto de Resolução nll 251, de 1981 (Comissão_de
Economia), 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 dfvida consolidada. Sessão: 24.3.83_._
Projeto de Resoluçã_o nll 270, de 1981 (Comissão de
Economia), qUC autoriZa -a Prefeitura Municipal de Ara~
guaína (GO) a contratar operaçãõ de crêdito no \'alar de
Cr$ 13.941.500,00 (treze milhões, novecentos e quarenta
e um mil e quinhentos cruzeiros). Sessão: 24-3-83.
Mensagens aprovadas relativas a escolha de autoridades
Mensagem n~ 43, de 1983 (n'i' 75/83, na origerri)~--pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Josê Francisco
Rezek para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do
Ministro Francisco Manoel Xavier de Albuquerque. Sessão: 3-3-83~ (Extraordinária.)
Mensagem n~ 41, de 1983 ·(n~ 47/83, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deHbe--
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raçtlo do Senado a escolha dÓ Senhor Antonio Conceição, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Popular de Bangladesh. Sessão: 9-383. (Extraordinária.)
Mensagem nll 42, de 1983 (nll 64/83, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Hêlcio Tavares Pires, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto aos Emirados Árabes Unidos. Sessão: 9-3-83. (Extraordinária.)
Mensagem n~ 53, de 1983 (nY 76/83, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor David Silveira da
Mota Júnior, Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Bélgica, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto ao Grão-Ducado de Luxemburgo.
Mensagem n'i' 54, de 1983 (nll 81/83. na orígem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à delibe-ração do Senado a escolha do Doutor Hélio Pinheiro da
Silva para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, em vaga destinada ao Ministêrio Público Federal decorrente da aposentadoria do Ministro
Joaquim Justino Ribeiro. Sessão: 9-3-83.~ (Extraordinária)
Mensagem nll 55, de 1983 (nll 84/83, na origem), pela
qual o Senhor Presidente_da República submete à deliberação _do Senado a escolha do Senhor Carlos Antôriio
Bittencourt Bueno, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Panamá. Sessão: 243-83. (Extraordinária.)
Mensagem n'i' 56, de 1983 (n1185f83, na origem), Pela
qual o Senhor Presidente da República submete à delibek
ração do Senado a escolha do Senhor Lyle Amaury Tarrisse da Fontoura, Ministro de Primeira Cla_sse, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Libanesa. Sessão: 24-383. (Extraordinária.)
Mensagem nY 57, de 1983 (nll 86[83, na origem), pela
qUal o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a esc_olha do S'enhor Jorge D'Escrag~
nolle Taunay, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da India. Sessão: 24-3-83. (Extraordinária,)
Mensgaem nll 58, de 1983 (nll ~?/83, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escotha 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. Sessão: 24-3-83.
(Extf"ãordinária.)
Mensagem n~ 60, de 1983 (nll 98/83, na origem), 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. Sessão: 24-3-83. (Extraordinária.)
Projetos Rejeitados e Encaminhados ao Arquivo
Projeto de Lei da Câmara n'i' 7, de 1981 (nll 1.663/79,
nã: Casa de origem), que dá a denominação de rodovia
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dos Guararapes ao trecho da BR-101, que menciona.
Sessão: 3-3-83~
Projeto de Lei da Câmara nll 16, de 1981 (n'i' 1.325/79,
na Casa de origem), que_ inclui ligação rodoviária na Re- lação Descritiva das Rodovias do Sisterila Rodoviário
Federal do Pla_no Nacional de.Viação, instituído pela Lei
n'i' 5.917, de 10 de setembro de 1973. Sessão: 3-3-83.
Projeto de Lei da Câmara n'i'47, de 1981 (n11286f79, na
Casa de origem), que estabelece a obrigatoriedade de
prãticas agrfcolas no ensino de lq e 211 graus, nas escolas
que mencio_na,_ e determina outras providências. Sessão:
J-J-83.
- PrOj~to de Lei da Câmara n'i' 68, de 1981 (n'i' 1.895/79,
na Casa de origem), que inclui na Relação Descritivã das
Ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído pela
Lei nll 5.917, de lO de setembro de 1973, ferrovia radial
. lig~ndo Brasília a Belêm. Sessão: 3-3-83.
Projeto de Lei da Câmara nii8Q, de 1981 (n112.253/79,
na Casa de origem), que dispõe sobre o prazo para oregistro de nascimento. Sessão: 3-3-83.
Projeto de-Lei"da Câmara n'i' 95, de 1981 (n" 2.297(79,
na Casa de origem), que altera a redação do_ "caput" do
art. 2:27 da Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre a jornada de trabalho dos empregados nos serviços -de telefonia de telegrafia submarina e subfluvial, de
radiotelegrafia e t-adioÚlefonia. Sessão:--3~3-83.
Projeto de Lei da Câmara nli 3, de 1982 (nll 3 .I I 1/80,
na Casa de origem), que modifica o parágrafo único do
ãrt. 17 da Lei nll6.448, de 11 de outubro de 1977, que dispõe sobre a organização política e administratiVa -dos
municípios dos territórios federais, e dá outras providências. _Sessão: 3~3·83.
Projeto de Lei da Câmara n'i' 26, de 1982 (rill i.l52/79,
na Casa de origem), que dispõe sobre a validade do atestado médico. Sessão: 3-3::.83.
Projeto de Lei da Câmara nll 83, de 1982 (n113,777j80,
na Casa de origem), que dá nova redação ao. "caput" do
arl.JII do _Decreto-lei nll 8.622, de lO de janeiro de 1946,
dispondo sobre a idade mínima de admissão nas escolas
de aprendizagem do SENAC. Sessão: 3-3-83.
Requerimentos Aprovados
Requerimento n'i' 2, de 1983 - Senador Aioysio Chaves, requerendo, nos termos do inciso I do art. 418 do
Regimento Interno, a convocação de Sua Excelência o
Senhor Ministro Antônio Delfim Netto, da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, a fim de que,
perante o Plenário, preste informações sobre a díVida externa e sua administração pelo GoVerno, Política Fiscal e
Cambial. Sessão: 8-3~83.
Requerimento nll 3, de 1983- Senador Aloysio Chaves, requerendo, nos termos do inciso I do art. 418 do
R~gimentO Interno, a convocação de Sua Excelência o
Senhor Ernane Galveas, Ministr9 de Estado da Fazenda,
a fim de que, perante o Plenário, preste informações
sobre a dívida ext!!rna brasileira. Sessão: 8-3-83.
Requerimento nll 188, de 1983 --Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos dos art. 75_~ .. a", 76 e77 do
Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial
Interna, composta de 5 membros, para, no prazo de 90
dias, estudar modificações ou a revogação da Lei n'i'
6.620, de 1978, que alterou o Decreto-:lei nll 898, de 28 de
setembro de 1969. Sessão_: ll-3-83.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou; nos lermos
do art. 42. inciso 1V, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 61, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de empréstimo ex temo no valor de USS:
40,000,000.00 (quarenta milhões de dôlares americanos) destinada ao Programa de Investimentos daquele
Estado.

SENADO

FEDERAL

SUMÁRIO
l-ATA DA27• SESSÃO, EM
6 DE ABRIL DE 198l
LI -ABERTURA
L2- EXPEDIENTE -

cimento de S. Ex~ ao Plenário do
Senado, a respeito do processo de
endividainento externo do País.

i-.2.4- Comunicação da Presidê-ncia
-Convocação de sessão ex-

SENADOR NELSON CARNE/~-~-traord!nária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com Ordem
do Dia que designa,
são presidencial.

RO- Reflexões alusivas à suces-

1.2.1 -Mensagem do Senhor
Presidente da República

SENADOR HUMBERTO LUSubmetendo ao Senado a esco- CENA, como Líder -Pronuncialha de nome indicado para cargo mento do Governador Franco
cujo proviment_o depende de sua Montara sobre as ocorrências deprévia aquiescência:
. Caráter sQcial verificadàs- ria capital
- N" 73/&3 (n" 124/83, na oi-i- paulista. Urgência para o Projeto
gem), relativa à escolha do Doutor de Lei do Senado n9 156/79, que
Antonio Lamarca para exercer o iilStitui o seguro-desemprego e decargo de Ministro do Tribunal Su- termina oLLtras providências,
perior do Trabalho, em vaga _destiSENADOR MURILO BADA-,
nada a magistrado da Justiça do
RO, como Líder- Considerações
Trabalho, decorrente da aposentasob i e o discurso do orador que o
doria do Ministro Thêlio da Costa
antecedeu na tribuna.
Monteiro.
SENADOR ÁLVARO DIAS-1.2.2- Leitura de projeto
Restabelecimento dos_ trabalhos da
- Projeto de Lei do Senado n" CPI que examina a ação terroriSta
33/83, de autoria do Sr. Senador no País.
Ãlvaro Dias, que dispõe sobre o
SENADORES MURILO BAseguro-desemprego.
i>AíiO-E PEDRO SIMON- Es1.2.3- Discursos do Expediente
clarecimentos em .nome das Lideranças do PDS e PMDB, respectiSENADOR ALMIR PINTO vamente, à solicitação feita pelo Sr.
Exposição feita pelo Ministro Ernane Galvêas, quando do compare- Álvaro Dias-~

1.2.5- Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Ser:tado n9
de autoria do Sr. Senador 1-t:irnar Franco, que determina que
as normas e regulamentos baixados
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear sejam publicados na
lnteg"i-a e- em idioma nlicional.
-Projeto de Lei do Senado n'>'
35(83, de autoria do Sr. Senador
Henrique Santillo, que introduz alterações na Consolidação das Leis
do .Trabalho, no capítulo concernente ao aviso prévio, visandO. ampliar o seu prazo em favor do trabalhador.
- Projeto de Lei do Senado nQ
36/83_,_ de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, que fixa noVo critério para_ o c_álculo ~o salário
mínl_mo st:gundo determina a Convenção 131 da Organização Internacional do Trabalho.

Art. JQ E o Governo do Estado_do Paraná autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor de USI40,000,000.00 (qua--renta 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 utilizado no
Programa de Investimentos daquele Estado, especialmence no Programa de Apoio aos Pequenos Núcleos Urbanos.
Art. 2'>' A operação realizar-se_-á 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 Cen. trai do Brasil, nos termos do item II do art. !Q do Decreto nQ 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econõmico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Lei n'>' 7.534,_de 25 de novembro de !981,
autorizadora da operação.
Art. 3Q Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de abril de 1983. - Nilo Coelho.
Presidente,

34f83~

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e eu·, Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 62, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a contratar empréstimo externo
no valor de l!SS 40,000,000.00 (quarenta milhões de
dólares americanos) destinado ao Programa de Investimentos Urbanos.
Art. IY :E a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a realizar, com a garantia
da União. uma operação de empréstimo externo no valor de USJ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do
Brasil, cujo contra valor em cruzeiros será destinado a financiar a continuidade das obras referentes ao Sistema
Viário sobre o rio Tamanduateí e da Avenida Aricanduva, _retificação e_ canalização do córrego Aricanduva,
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1.2.6 -

Requerimentos
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art. 899 _da Consolidação das Leis
do Trabalho, e determina outras
- N9s 499 a 504/83, de deSarprovidências. Aprm·ado em turno
quivumento de proposições que
suplementar, Ã Câmara dos Depumencionam.
tados.
- Nl' 505f83,__ de autOria do Sr.
- Pr~jeto de Decreto_ ~egislati
Senador Humberto Lucena, solicivo n9 14/81, de autOria do Senador
tando urgência para o Projeto de
Hugo Ramos, alterando o Decreto
Lei do Senado n~ !56/79, de sua
Legislativo n~' 96/75, que dispõe
autoria, que institui o segurosobre o pecúlio parlamentar, (Adesemprego e determina outras
preciação preliminar). Rejeitado.
providênciaS.
Ao arquivo.
- N9 506/83, de autoria do Sr.
-Projeto de Resolução n~'
Senador Henrique Santillo, solici27/82, qtie autoriza a Prefeitura
tando o comparecimento do MinisMunicipal de Patu (RN) a elevar
tro Chefe do Serviço Nacional de
em CrS 12.458.000,00 o montante
Informações ao Plenário para pi-esde sua dívida consolidada. Aprovatar esclarecimentos sobre as ativido. À Comissão de Redação.
dades daquele órgão.
-Projeto de Resoluçã-~-- ;_.1.2.7- Apreciação de matérias
32/82, que ·autoriza a·- Prefeifui'a
- Reduções finais dos Projetas
Municipal de Olho D'Ãgua dos
de Resolução n~'s 195, 203; 209,
Borges (RN) a elevar em Cr$
219, 271, 272, 274, 275 e 279/81; 4.397.200,00, o montante de sua
50, 125, 145 e 158, de 1982. Aprova- dívida consolidada. Aprovado. A
das, nos termos d_os Requerimentos Comissão de Redução.
n9s 507 a 519783. À promulgação.
-Projeto de Resolução n~'
54/82, que autoríza a Prefeitura
1.3- ORDEM DO DIA
Municipal de Bataiporã (MS) a ele- Projeto de Resolução n9
var em Cr$ 5.221.500,00 o montan245/81, que autõriza o GOVerno do
te de sua dívida consolidada. AproEstado __do Ri_o_ Grande d_o_ __SuL a
realizar operação de empréstimo vado. Ã Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução nY
externo no valor de US$
93/82, que autoriza a Prefeitura
110,000,000.00, destinado ao programa de obras viárias e ligações Municipal de Gurupi (GO) a contratar operaçâo de crédito no valor
trancais daquele Estado. Aprovado.
de Cr$ 14.422.000,00, o montante
À Comis-são de Rcdação.
-Projeto de Resolução n~' de sua dívida consolidada. Aprova42/82, que autoriza a Prefeitura do. À Comissão de R.edação.
-Projeto de Resolução n"'
Municipal de Dourados (MS) a ele94/82, que autoriza a Prefeitura
var em Cr$ 180.975.100,0.0, o monMunicipal de Pedro Avelino (RN)
tante de sua dívida consolidada. Aa elevar em Cr$ t 1.620.000,00 O
provado. Ã Comissã-o de Redação.
mont:üite- de sua divida consolida-Requerimento n~' 216/83, de
da. AprovadO. Â Comissão de Reautoria dos Senadores João Caldução.
mon e Murilo Badaró, sofíCitando
-Projeto de Resolução n9
a transcrição, nos Anais do Senado
109/82, que autoriZã. o Goverrio do
Federal, do dísCurso proferido pelo
Estado de Pernambuco a elevar em
Senador Tancredo Neves, por ocaCr$ l.046.450.500,00 o montante
sião de sua posse na Academia Mineira de Letras e da saudação feita de sua dívida consolidada. Aprovado. Â Co mís'são de RedaçãO.
pelo escritor Afonso Arínos de
-Projeto de Resolução n9
Melo Franco em nome da Acade136/82, que autoriza o Governo do
mia. Aprovado.
-Requerimentos n~'s 284 a 294; - Estado da Bahia a elevar em Cr$
304 e 305, de 1983, de desarquiva- 602.516.000,ÕO o montante de sua
mento das proposições que men- dívída consolidada. Aprovado. Â
Comissão de Redação.
cionam. Aprovados.
-Projeto de Resolução nl'
- Redação Final do_Projeto de
Decreto Legislativo n~' 15/81, (n~' 150/82. que autoriza a Prefeitura
94/81, na Câmara das-Deputados), Municipal de Salvador (BA) a eleque aprova o texto do acordo sobre varem Cr$ 48.365.100,00 o monos usos pacíficos _da energia nu- tante de sua dívída consolidada. A~
clear, assinado entre os governos provado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução nY
da República Federativa do Brasil
e da República da Colômbia, em 151/82, -que -áutorii:a a Prefeitura
Bogotá, a I2 de março de 1981. A- Municipal de Bela Vista -de Goiãs
provada, após usar da palavra o Sr. (GO) a elevar em Cr$
43.095.116,56 o montante de sua
Itamar Franco: À prorilulgaçào.
- Substitutivo do Senado aO dívída cQTI;;olidada. Aprovado. Ã
Projeto de Lei da Câmara n{t 86/81, Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9
(n~' 609/79, na Casa--de origem),
que dá nova redação ao caput do 152/82, que autoriza a Prefeitura

Municipal de Leopoldo de Bulhões
(GO} a elevar em Cri
32.953.55&,47, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. Ã
Comiss~o ~e_ Redação.
_ ___ _
- Proje-tÕ de Resoluç-ão- nl'
157/82, que autoriZa a Prefeitura
Municipal de-São_Miguel do Araguaia (GO) a elevar em Cr$
33.150.000,00, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. Ã
Comissão de Redação.

t.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO, cofio Uder - Solidariedade
às vítírrias do terremoto de Pop-ayan, na Colômbia.
SENADOR JORGE KALUME
- 175" aniversário do Superior
Tribunal Mifítar.
SENADOR ÁLVARO DIASDiretrizes para a adoção de uma
política cafeeira de justa remuneração para o setor.
SENADOR JOSE LINS- Contestando afirmação do Sr. Severo
Gomes a respeito da ineficácia dos
acordos firmados junto ao FMI.
SENADOR PEDRO SIMONApreciação, pelo Congresso Nacional, dos empréstimos federais.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Apelo em prol da exclu-

são das empresas localizadas na
Zona Fra~ca de Ú~na~s da obrigatoriedade d_e obtenção de financiamento externo de longo prazo em
suas importações.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Descumprimento de normas de segurança
do trabalho póf parte da COSIPA
- Companhiã Siderúrgica Paulista._l26"' aniversãrio do Município
de Ibiúna-SP.

-

SENADOR ITAMAR FRANCO
Revísão salarial.

SENADOR AFFONSO CAM ARGQ --Telex do Presidente da
Organização das Cooperativas do
Estado do Paraná- OCEPAR, referente à inexistência de recursos
junto ao Banco do Brasil para as operações de EGF.
SENADOR LOURIVA-L BAPTISTA- Distúrbios ocorridos nas
ruas de São Paulo provocados por
desempregados. Reportagem
publicada pela revista Manchete n9
1.616, sob o titulo "Revolução f9
anos depois", de autoria do jornalista Alexandre Garci.a.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2- ATA DA 28• SESSÃO, EM
6 DE ABRIL DE 1983

Abril de 1983

bem como a construção de 60 (sessenta) creches nas re-giões periféricas da cidade de São Paulo.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a serefetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do item 11 do art. 1" do Decreto n" 74. (57, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigênciãs dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeiia do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Municipal n~' 8.978, de 28 de setembro
de 1979, autorizadora da operação.
Art. 311 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de abril de 1983. - Nll<J Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, ínciso IV, da Constituição, (feu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 63, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de_Sergipe a contratar empréstimo externo no valor de US$
10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos)
destinado ao Programa de Investimentos do Estado.
Art. 111 É o Governo do Estado de Sergipe autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez
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 utilizado na execução
de projetas no setor de infra-estrutura rodoviãria e ínfraestrutura económica e social, naquele Estado.
Art. 211 A operação reaHzar-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 item II do art.l9 do Decreto nço 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financéirá do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual nl' 2.242, de 18 de dezembro
de 1979, alterada pela Lei Estadual nl' 2.323, de 30 de junho de 1981, ambas autorizadoras da operação.
Art. 311 Esta Resolução entra em vigor nã data de sua
publicação.
Senado Federal, 6 de abril de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.

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

RESOLUÇÃO N• 64, DE 1983
Autoriza o Go,·erno do Estado de Alagoas a reall~
zar operação de empréstimo ex.L.::r11o no valor de US5
:2:0.000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos)
destinada a Programas de Investimento daquele Estado.
Art. 19 b o Governo do Estado de Alagoas autorizado a realizar, com a garantia da UniãO, úm-a operação de
empréstimo externo no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte 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, destinada à complementação de investimentos essenciais nos setores de energia
elétrica, rodoviãrio e infra-estrutura do Complexo Quimico de Alagoas -CQA.
Art. 21' A operação realizar-se-ã nos tennos aprovãdos _p~lo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
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2.1-ABERTURA

menta das proposições que mencionam. Aprovados.

2.2- EXPEDIENTE

-Projeto de Resolução n~> 3/83,
que suspende a execução do artigo
212 do Código Tributário do Município de Flórida Paulista, Lei n<?
950, de 10 de dezembro de 1977. Aprovado. À Comissão-de Redação.

2.2.1 -Ofício do Presidente do
Supremo Tribunal Federal
-No S(I0(83 (no 36/83-P(MC,
na origem), encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taquígráficas e do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordlnário nY 95.841-0, do

. Q~!J?ta·Jeira. 7

O,IÁRIO DO CONGRES,SO NACIONAL (Seção !!)

EStadO de São

Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. J9 da Lei n~>
I .390, de 30 de agosto de 1977, do
Município de Itararé.
23-0RDEM DO DIA
- Requerimentos n~'s 306 a 309;
311 a 316, de 19'&3, de desarquiva-

-Projeto de Resolução n~> 4/83,
que suspende a execução do art, 54,
incico l, letra e da Constituição do
Estado de São Paulo, no tocante às
"inconstitucionalidaexpressões
de". Aprovado. Ã Comissão de Redaçào.
- Projeto de Resolução n~> 5/83,
que suspende_ a execução do art. 54,
inciso I, letra e da Constituição do
Estado de São Paulo, no tocante às
expressões _''inconstítucismaHcfade
e". Declarado prejudicado em virtude de aprovação do item anterior.

condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação c_om o Banco Central do Brasil, nos termos do item H do art. 11' do Decreto n~> 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidá.s as-demais
exigências- dos órgãos encarregadOs da execução da politica económico-financeira do Governo Féôeral, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual n~' 4.190, de 24 de novembro
de 1980, autorizadora da operação.
Art. ,39 Esta Resolução entfa em vigor na datã de. sua
publicação.
Senado Federal, 6 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nas termos
do art. 42, inciSo IV, da Constituição, e, eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 65, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado da Bahia • contratar operação de emprhstimo extemo no valor de USS
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos} destinada a diversos progrs.mas de desenvolvi~
menta naquele Estado.

Art. J9 :t: o Governo do Estado da Bahia autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares amerícanos} 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 por aquele Governo nos seguintes programas: a) eletrificação
da Região Oeste e Centro-oeste do Estado; b) cons-_
trução e pavimentação de rodovias; c) desenvolvimento
agropecuãrio da Região do Lago de SobradiÍlho; d) Plano de Valorização dos Recursos Hfdricos da Bacia do
Rio Paraguaçu, todos naquele Estado.
Art. 211 A operação realizar-se-à nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições crediticías 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 n'
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
económico-financeira do Governo Fedêral, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n9 3.925, de 23_ de outubro de
1981, autorizadora da operação.

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO, ENCERRAMENTO,
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador José Li11s,
proferido na Sessão de 4-4-83.

deração do Egrégio Senado Federal o nome do Doutor
Antônio Lamarca, para exercer o cargo de Mirlistro do
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga destinada a magistrado da Justiça do Trabalho, decorrente da aposenta~
doria do Ministro Thélio da Costa Monteiro.
Os méritos do Doutor Antonio Lamarca, que me induziram a escolhê~Io para o desempenho desse elevado
cargo, constam do anexo ..curriculum vitae".
BrasHia, 05 de abril de 1983. -João Figueiredo.
CVRR!CULUM V!TAE DE
ANTONIO LAMARCA

4- RETlFICAÇÃO
A ta da
24-3-83,

22~

Sessão, realizada em
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Qualificação

7- MESA DIRETORA

- Nome: Antônio Lamarca
- FiliaÇão: Vicente Lamarca e Carolina Lamarca
- Estado civil: Casado
- Data de nascimento; 22 de agosto de 1925
- Local de nascimento: São Paulo - Est. de São
Paulo
- Residência: Rua Batista do Carmo, 18 - Aclimação - Te!. 278-8170

8-

Documentos:

5-ATO DA COMISSÃO DlRETORA
-No 13, de 1983.
6- ATAS DE COMISSÃO
LIDERES E V ICELIDERES DE PÁ-RTJDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMlSSOES PERMANENTES

- RG n~ 725.494- Sec. da Segurança Pública -SP
- OAB-SP no 6068
- Certificado Militar nl' 359.096
- Título de Eleitor n~' 485.709 - 6• Zona - 11•
Seção
- CIC no 396.509,288/04
Formação Educacional:

Art. 311 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Se11ado Federal, 6 de abril de 1983,- Nilo Coelho.
Presidente.

Ata da 27~ Sessão,
em 6 de abril de 1983

- Curso Primário: G.E. "Oscar Thompson" (19331936)
- Curso Ginasial: Col. "Paulistano" (1937- 1941)
.:.... Curso Pré-jurídico: Faculdade de São Paulo (coléw
gio universitário).
- Bacharelado: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo- Turma 1948.
SUMÁRIO

·. 1• Sessão Legislativa Ordinâria
da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla
e Milton Cabral
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS, SENADORES:

Altevir leal - Mário Maia - Gaivão Modesto Áloysio Chaves- HêiiO Gueiros- Alexandre CostaAlberto Silva- Helvldio Nunes- João Lobo- Almir
Pinto - José Lins - Virgílio- Távora - Martins Filho
-Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- João
Calmon - Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Itamar
Franco- Murilo Badaró- Severo Gomes-:- Henrique
San filio - Mauro Borges- Gastão Müller- Marcelo
Saldanha Derzi - Afronso Camargo- Ãlvaro Dias - Jorgé Boi-nhausen - Pedro Simon ..

Miran-da-:...

O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comp-arecimento de 30 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nosso·s trabalhos_.
-O Sr. J9-Secretád0 proéederã ã leitura-do Expediente.

P. lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República submetendo ao Senado a escolha de nome indicado pa'ra cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
-

MENSAGEM N• 73, DE 1983
(N\0 124/83, na origem)
E_xcelentj~simos ~enhores

Membros do Senado Fede-

faf:
Nos termos do artigo 42, item III, e 141, § J9, alínea
"a", da Constituição, tenho a honra de submeter à consi-

I - Titulos
1.1 - Carreira universitária
1.2 - Vida profissional
1.3 - Dignidades
2 - Trabalhos
2.1 - Livros
2.2 - Tradução
2.3 - Críticas e referências às suas obras
3 - A li vidades
3.1 - Participação cm congressos e outras certames
culturais

I - TITULOS
1.1 -

Carreira Universitária

- Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Türina de 1948.
- ProfeSsor titular da cadeira de Direito do Trabalho
e Direito Processual do Trabalho, na Faculdade de Direito de Guarulhos de 1969 a 1975.

1.2 - Vida Profissional
--- Advogou até 1955, ingressando no ?Jl:O seguinte n_a
magistratura trabalhista, através de concurso público,
classificando-se em 11' lugar.
- Foi juiz substituto e depois titular das Juntas- de
Conciliação e Julgamento de Campinas e 16• da Capital,
até chegar ao cargo de juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, onde atualmente exerce a Presidência.
1.3 -

Dignidades

- Membro da Academia Paulista de Direito, como
representante da classe dos Magístrados, ocupando
como membro-suplente, a cadeira nl' II.
- Vol9_ de _louvor acolhido por unanimidade no TST
pelo lançamento da obra "O LIVRO DA COMPETBNCJA" conforme proposta doEmo. Sr. Ministro Luiz Roberto de Rezende Puech.
- Voto de louvor do TRT da 9• Região, por proposição do Juiz Wagner D. Giglio, acolhida por unanimidade pelo lançamento da obra "O LIVRO DA COMPETENCIA",
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- Elogio da obra "MANUAL DAS JUSTAS CAU·
SAS" no plenãrio do TST, secundado pelo Miri: CõqUeiw
jo CoSta- e demais companheiros, realizado pelo Min.
Luiz RQb_erto de Rezende Puech, tendo ainda o Sr. Min.
Carlos Coqueijo da Costa aditado com elogiosas· cOrislw
deraçõ~s a respeito dos trabalhos jurídicos de Antônio
Lamarca.
. - Agraciado com a _Or_d_em _do Mérüo _lY_diçiãrio do
Trabalho pelo Egrégio Tribunal Superior do Tra~alho,
no grau de comendador em t l de agosto de t 977.
- Recebim~nto do Tftulo de "Cidadão São Carlense", conferido pela Prefeitura Municipal de São Carlos,
em l2-06-l98L
- Agraciado com a ORDEM DO IPIRANGA pelo
governo do Estado de São Paulo, em 07 de setembro de
l98L
- Agraciado com diploma e MEDALHA DO
Mf!RITO, pelo Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, em 17 de março de 1982
2 - TRABALHOS2.1 --Livros
-"Processo Judiciário do Trabalho"- Ed. Revista
dos Tribunais, 1959 (esgotado)
--"Contrato de trabalho"- Ed. Revista doSTrihUw
nais, 1959 (esgotado)
-"Execução na Justiça do Trabalho" - Ed. Fulgor,
1962 (esgotado)
-"Manual de Direito do Tfàbalho" dos Tribunais, 1967

Ed. Revista

-"Contrato Individual de Trabalho" - Ed. Revista
dos Tribunais, 1969
- "Ação na Justiça do Trabalho"- Ed. Trabalhistas
S/ A, !968 (I• ediç~o)
2• edição, em preparo, Ed. Revista dos Tribunais
-"Curso Expositivo de Direito do Trabalho-- Ed.
Revista dos Tribunais, 1972
-"RoteirO Judiciário Trabalhista" dos Tribunais, 1975

Ed.

R~vista

-"Manual das Justas Causas" - Ed. Revista. PQS
TribUnais, 1977
-"O livro da Competência"- Ed. Revista dos Tribunais, 1979
-Processo do Tfabalho Comentado" - Ed. Revista
dos Tribunais, 1982
-"Consolidação das Leis-do Trabalho, coletânea sistematicamente analisada (no prelo)
2.2 -

Tradução

-"Relações Coletivas de TrabalhQ" _- Giulíano
Mazzoni, Ed. Revista dos_ Tribunais
2.3 --Críticas e Referências às suas Obras
-Carta do Juiz Paulo Emílio de Vilhena congratulando pela obra "Manual das Justas Causas·-·, afirmando
que esta poderia iiltitiílar-s~ "Tratado das Justas Causas".
-Carta do Prof. Evaristo de Moraes Filho nos seguintes termos: "Vê-se no livro do conhecido professor e
magistrado que se está diante_de alguém que não ignora
nenhum problema de Direito de Trabalho, tratando-os
com a experiência -e pleno domínio das soluções possí-veis ... ".
-Carta de José Martins Catbari_n_o nos seguintes terw
mo-s; "Acabo de receber sua última obra "Manual das
Justas Causas", que já comecei ã percorrer, ficando-me,
de logo, a impressão de haver se formado uma trilogia
sobre o tema, que- muito honra o direito brasileirQ. Seu
nome ajuntou-se, com vantagens em alguns pontos aos
de Dorval de Lacerda e Evaristo de Moraes Filh.o ... Pena
que sejam obras escritas em_português, nã<? traduzidás
em idioma mais Corrente, não podendo projetar lá fora
as letras jurídicas brasileiras, aumentãndo s_eu ~casso
prestígio, o que, por certo fariam ... "_.
-- - -

CONGRESSO NACIONAL (Seção !I).

---:_Cart<l. de Ada Pel!egrini Grinol{er agrad~ndo aremessã. da obr<~. "Manual das Justas Causas" aonde afirw
ma ser uma obra que esgota o assunto dentro da melhor
sistemática e da m~lhor técnica jurídica.
-Carta de Ada Pellegririi Grinover sobre o trabalho
"O Livro da- CoffipetênCia" aonde afirma tratar-Se de
tratado "ex-professo" como jamais o fora erri OOsSiTíteratura jurídica, cumprimentando pelo nível e pelõ" fôlego
da obra, que vem atualizar e responder as necessidades
de todos quanto operam com esse nosso tão variado di~
reito ... "
-Carta de Délio Maranhão agradecendo o envio do
"O Livro da Competência" denominando a obra como
notável,- e ainda que:" seu talento, _cultura e capacidade
de pensar por conta própria, você atingiu no cenário de
nossa doutrina jurídica-trabalhista um nível que poucos
poderão sequer pretender alcançar ... ".
< ••

-Carta do Prof. Evaristo de Moraes Filho afirmando
- que: "quando me chegou às mãos o "Livro da Competência'', que, antes de mais nada mOstra e confirin"a mais
uma vez ã libtâvel "competência" do seu autor ..,. "Forrado de boa cu(tura jurídica e humanística, v. é bem um
escritor contra a mão, não hesitando em discordar de
quem quer que seja, dando sua opinião honesta e sincera. Esse desabuso talvez seja a sua nota característica ...
Sempre me sinto feliz quando um amigo acrescenta algum bem à vida ... ".
-Carta de José Martins Catharino analisando o "'O
Livro da Competência" dizendo ser uma obra abrang_ente,-teórica e prática, rica e atüalizada de quem sabe,-mesmo, e_ escreve segundo o que pensa, criticando aqui,
criãndo ali. Enfim, livro de um competente ... ".
3 - ATIVIDADES

3.1 - Particlpação em CohgressOs e outros Certames
Culturais
-Congresso sobre;_~'Aspectos Jurídicos do FGTS".
De 21 de junho a 19 de julho de 1977- Curitiba-PR.
- Congresso sobre "Sistemas de Garantia de Emprego"- Agosto/1980 _- Campinas-SP
- 119 Encontro de Magistrados da Justiça do Trabalho, realizado em Curitiba-PR, em Agosto de 1981.
(À ComisSão de Constituição e Justiça.)

O :SR. PRESIDENTE (M_oacyr Da \la)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. {9
Secretário.
~

fldo" o

seg~ínte

PROJETO DE LEI DO SENA.DO N' 33, DE 1983
''Dispõe sobre o seguro-desemprego."
Ó-COngressO Nacional decreta:
ArL I? No caso de desemprego de trabalhador filiaw
do e cumprido o prazo de carência de que trata o art. 24
da Lei Orgânica da. Previdência Social, caberá ao INPS
pagar o seguro-desemprego pelo período máximo de 12
meses.
Parágrafo úníco. O prazo de que tratã o artigo será aumentado de_ doze meses quando se tratar de segurado
que já houver pago cento e v1nte ou mais contribuições
para a Previdência Social.
Art. 29 O valor do seguro-desemprego corresponderá ao previsto para o auxílió-doença nos _termos do art.
24 da Lei Orgânica da Previdência SociaL
ArL.J9 Deixará de ser devido o seguro-des~mprego
tão logo o trabalhador venha a exercer qualquer ati vidade remunerada.
Art. 4Y O seguro-desemprego será custeado com as
receitas já prevista na Lei Orgânica da Previdência Social, a~.;resddas da contribuição suplementar de até um
por o.::cnto;l a cargo exclusivamente das empresas.
Art. 5'~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua
pl;-i:;ti:<IÇÜo;),
Art. 69 Ficam rcvügnJas as disposições em_ contrário.
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Justificação
Ganha dimensão diante da dramática crise econômíca
e social a reivindicação em fav(!r_do seguro-desemprego.
Nada mais justo, nem mais oportuno, eis que se trata
de garantia constitucional expressa como se infere dos
seguintes dispositivos:
-- "ArC-165. A Constituição assegura aos trabalhadOres- os seguintes direitos, além de outros que,
nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição
social.

XVI - previdência social nos casos de doença,
velhice, invalidez e morte, seguro-desemprego, seguro Cõntra acidentes do trabalho e pi'oteção da maw
tem idade, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado."
Além disso, praticamente todas as organizações internacion_ais a que pertence o Brasil têm, de longa data,
aprovado recomendações em fav_or da_ instituição do
seguro-desemprego.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) fundida pelo Conferência de Versalhes, depois do fim da [fGuerra Mundial e que, a partir de 1946, passou a fazer
parte da Organização das Nações Unidas (ONU),
manifestou-se nas seguintes oportunidades:
1' Conferência Geral da OIT- Washington- 29 de
outubro de 1919; Convênio Relativo ao Desemprego.
2• Conferência Geral - Gênova - 15 de junho de
1920; Recomendação sobre Seguro-Desemprego dos
Marítimos.
3' Conferência Geral da Q_IT- Genebra- 25_ de outubro de 1921; Recomendação n9ll, sobre Desemprego
na Agricultura.
17' Conferência Geral da OIT- Genebra- 8 de junho de 1933; Recomendação n9 42.
18~ Conferência Geral_da OIT- Genebra- 4 dejuw
nho de 1934; Recomendação sobre diversas formas de
Seguro-Desemprego.
19' Conferência Geral da OIT- Genebra>- 4 de junho de 1935; Recomendação n9 45, sobre Desemprego de
Menores.

26• COnferência Geral da OIT- Filadélfia- 20 de
abril de 1944; Recomendação nq 67.
28• Confefência Gerar da- OIT- Seãtlle- 6 dejunho
de 1946; Convênio nQ 70, relativo à-Seguridade Sociát
dos. Marítimos.
35• Confer_~ncia G~era_l da OIT- -Genebra- 4 de junho de I 952. Convênio nQ 102, sobre normas mínimas de
seguridade Social.
A Conferência de Trabalho dos Estados da América,
membros da Organização do Trabalho pronunciou-se
sobre o assunto nas seguintes conferências:
2• Conferência do Ttabalho dos Estados da América,
membros da OIT- Havana -1939.
5• Confefênci<i do Trabalho dos Estados da América,
Membros da OIT- Petrópolis - 1952.
Foram as seguintes resoluções aprovadas pela Associação Internacional de Seguridade Social (AfSS):
7• Assembléia-Geral da AISS- Praga- 1936. Resolução n9 18.
8• Assembléia-Geral da AISS ~Genebra- 1947. Resolução n9 18.
12• Assembléia-Geral da AISS- México---:- 1955. E-esolução n9 42.
Finalmente, a Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS), emitiu três resoluções, a saber:
I' Conferência Interamericana de Seguridade Social
-Santiago do Chile --::_1942. Resolução ..CISS" _n! 12"2! Conferência Interamericana de Seguridade Social
- Rio de Janeiro- 1947. Resolução_ "CISS" nQ 20.
3• Conferência Jnteramericana de Seguridade Social
- Buenos Aires - 1951. Resolução "CISS" n93S.
Impõe-se, portanto, entre nós, a regulamentação do
seguro-desemprego que é, no momento, a única presw
taçào previdenciária prevista constitucionalmente e ainw
da não concedida aos trabalhadores.
---Sala das Sessões, 5 de abril de 1983. -Álvaro Dias.
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LEGISLAÇÃO-CITADA
Lei n<:> 3.807, de 26 de agosto de 1960
lei Orgânica da Previdência Socíal
(Com as alterações íntfoduzidas pela legislação Poste~
rior.)
,

Art. 24, O auxílio~doença será devido ao segurado
que, após 12 (doze} contribuições mensais, ficar incapacitado para seu trabalho por prazo superior a 15 (quinze)
dias.
§ J9 O auxílio-doença consistirã numa renda mensal
correspondente a 70% (seteilta pof ceniO) do salário-de..
benefício, mais !% (um por cento) deste salário, por ano
completo de atividade abrangida pela Previdência Social
ou de contribuição recolhida nos termos do art. 91' até o
máximo de 20% (Vin"ie POr cento), arredondadÕ -o total
obtido para a unidade de milhares de cruzeiros imediatamente superior.
§ 2~' O .auxf!ío-doença será devido a contar do 169
(décimo sexto) dia de afastamento da atividadê ou no
caso do trabalhador 'autônomo e do empregado domêstico, a contar da data da entrada do pedido, perdurando
pelo período em que o s_egurado c_ontinuar incapaz.
Quando requerido por segui-actO- ãfas-tadO hã mais de 30
(trinta) dias do trabalho, será devido a partir da entra-da
do pedido.
§ 3"' Se o segurado, em gozo de auxílio-doença, for
insuscetivel de recuperação para a sua atividade habitual. o que o sujeita aos processo de reabilitação profissional previstos no§ 4~' para o exercício de outra ati vidade, seu benefício só cessarã quando ele estiver hãbUitado
para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a
subsistência, ou quando, não recuperável, for aposentado por invalidez.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)
- O SR. PRESIDENTE (Moacyr D<!_lla) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competen-

tes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Semidor Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR·
SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO.ORA·
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
p~lavra

ao nobre Senador e líder Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso sem revisão do oradOr.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Quero, inicialmente, explicar a surpresa qlle atinge os
nobres companheiros do lado de lá: é que eu vou falar
preferentemente aos Senadores do lado de cá, pelos motivos que serão expostos no cUrso desta oração.
Sr. Presidente, Srs. Sen:WOi'es:
Os tempos mudam, diria o Conselheiro Acácio. Foi
assim desde que o mundo é mundo. Depois da bomba
atômica, todo mundo corre, como-se o frm fosse daqui a
pouco, a quinze, a dez minutos.
Ninguém mais fala no to be or not to be. Envelheceu.
Agora é to take office or not to take office. A questão não
é ser ou não ser. Ou ser e não estar, ou estar e não ser,
para evocar o Ministro Eduardo Portela. A dúvida é assumir ou não assumir o poder. Na hora certa, em 1985.
O Presidente Figueiredo vive rouco de tanto afirmar
que o debate sucessório está verde, e que no momento
oportuno ele dará o sinal de partida. Tudo não obstante
aí estão em plena campanha os candidatos, os velhos e os
novos, os confessas e os encapuçados, os possíveis e os
impossíveis, os civis e os militares. Isso -explica que a esse
rol de prováveis e improváveis, eu venhi trazer à baila,
sob minha responsabilidade individual; Sen:i qualciuer conotação partidária, o nome de um cidadão brasileiro que

afini:il se decidiu a pleitear também a posse do Palácio do
Planalto, seja em eleição direta ou indireta.
Agapito Durão é um antigo freqUentador desta tribuna; e dele me honro de ter sido há cerca de meio século o
ventríloquo autorizado. Pois foi quem me aPareceu no
sábado da Aleluia, como habitualmente faz todos os
anos, para reviver os bons tempos do Sodrê, quando red]gíamós juntos o testamento do judãs que seria queimado iluminando a noite na rua onde viveu e morreu Castro Alves e onde mãos dadas e beijos furtivos mantinham
a tradição de amor e paixão do_ vate insuperável. Agapito
exibia pesquisa (ei_ta por um jornal paulista, e estranhou
que, no meio ·de: tantos, seu nome nela não figurasse.
Contava ao menos com dois votos certos no Senado,
certíssimos. O do eminente Senador Helvidio Nunes e o
--meu-.-Epliquei-lhe que fôramos daqueles Senadores que
preferiram nãO opinar, apegados à convicção d_e-que em
boca feChada não entram moscas. E. como estamos no
tempo dos currículos, trouxe-me o seu, que, aliás, sei de
cór ·e salteado.
Agapito Durão é civil, e está disposto a ser malhado,
para descansar as costas dos milltares. Espera contar,
por isso mesmo, com o apoio do Ministro Délio de Matos. R~cordando que, embora por decreto, ê reservista de
segunda categoria e até, na solenidade final, no Terreiro
de Jesus, praticou uma tolerada indisciplina, ao abandonar sua fileira para fazer uma saudação puxando o saco
do Chef~ do Recrutamento, o bondoso Capitão Cordeiro, Agapito afirma que, eleito, não precisará voltar aos
quartéis, porque, a bem dizer, a revolução de I930 não
lhe permitiu que a eles chegasse. Os titUlares do Exército
e da Marinha veriam assim atendido seu tão comentado
apelo.
Nasceu no mesmo ano dos Governadores Magalhães
Pinto e Tanc:redo Neves, o que, se não é uma credencial
para a nova geração, continua apreciado pelos que ainda
_susten-tam que idade é documento, ao menos para gerir a
coisa pública e ganhar a batalha de Londres.
Como o General Costa Cavalcanti, Durão passou pela
Câmara dos Deputados, e mesmo os revplu.cionârio.s
mais rubrOs jamais o identificaram como subversivo.
Sua fichã.no SNI é limpa, como poderia informar o General Otávio Medeiros. Por igual, nem os Deputados
Miguel Arraes e Francisco Pinto, por exemplo, o poderiam apontar, em qualquer oportunidade, como reacio- nário.
É babiano como o Governador Ãntonio Carlos Magalhães, não tem qualquer incompatibilidade com o Senador Lomanto Júnior e, acreditando num parentesco inexistente, ao menos até agora, julga que poderei
conseguir-lhe o apoio do outro Carneiro, eleito Governador da Bahia. Na mocidade padeceu de paixonite aguda por uma pernambucana bonita como todas, o qu_e
deve comover aos Senadores Nilo Coelho e Marco Ma---cJeL Recentemente Agapito Durão foi condecorado com
a medalha comemorativa dos 50 anos da Revolução
Constitucionalista, de que não participaram, por mais
-moços, os Governadores Franco Montara e Paulo MaJuf.
Também o Minist_ro Mário Andreazza não o assusta,
nã"cofnpetição pelos votos do nOrdeste e do norte. Andreazza é gaúcho, sem ascendências calcinadas pela seca,
enquanto seu novo adversário é neto de c~rense, nordes~ino da gema. E, levando mais adiante sua justificação, invoca qUe seu tio-avô continua nome de rua em
Manaus e representou o Amazonas na Constituinte de
1891.
Os peemedebistas, liderados pelo Presidente Ulysses
Guimarães, brandem o programa partidário e são por
eleições di retas, e somente por eleições diretas, enquanto
meu particular amigo, nesta altura da vida, já se vai despindo de preconceitos. O problema, para ele, não é quem
elege, mas quem empossa. To take office or not to take
office, eis a questão. Assumir o poder ou não assumir o
po_der. Mas, após a_ posse dos governadores oposicionistas, Agapito Durão está mais confiante. Ao menos, por
enquanto.
Disse-lhe que há quem pense no Governador Leonel
Br.izo!a. Com aquele ar de confiança que Deus lhe deu,
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Agapito apenas sorriu. Imaginei qUe ele pensava exatamente o que Vossas Excelências estão pensando, mas
não dizem. Enganei-m~. Não er~. O dirigente fluminense
tem muita coisa a fazer antes de aceitar a candidatura
que lhe oferecem. Além de pôr ordem no Estado a estruturação de um partido socialista, especialmente depois
do que vem ocorrendo na França, é negócio de endoidecer o mais sensato dos mortais e, o Senador José Sarney
ajuntaria o mais cauteloso dos imortais.
Quando o nove! candidato se mexeu na cadeira, para
levantar-se, alertei-o para o problema das minorias, o
novo artigo do dia. Durão não se perturbou, Sempre defendeu os direito da mulher, ninguém o condenarà como
ariano~ e já presidiu uma CPI para estudar os problemas
do indio. Não teve e não tem ligação ou sequer prestou
serviços a qualquer empresa multinacional.
Foi então que lhe recordei que seu maior obstáculo seria vencer o favoritismo do Vic~Presidente. Agapito
ajeitou-se na poltrona, deu uma olhada para verifiCar se
o Senador Leu rival Baptista estava presente, pediu fumo
ao Senador Pedro Simon, acendeu seu cachimbo, e reconheceu que aí o páreo era realmente difícil. Meditou alguns segundo e afinal me advertiu, vitorioso, que o Vice
não era o único mineiro a disputar a presidência, e que a
briga nos bastidores iria ser feia pelo famoso consenso,
que tanto irrita ao Senador Itamar Franco. Foi então
que lhe repeti o sábio conselho que, certa feita, ouvi de
José Joaquim Seabra:- .. Meu filho, em briga de mineiros não se meta. No fim, eles se entendem, e você ê quem
fica mal com todoS". Agapito soltou uma baforada e
declarou-me que preferia contiriuar assuntando. como o
cabloco. Seu grande trunfo é que o Vice-Presidente integra o PDS e ele, enquanto a lei permitir, não tem parti~
do. E se crê o próprio consenso, em carne e osso~ em corpo e alma.
Ai está, Srs. a razão, por que eu me dirijo pela primeira vez em doze anos, nesta Casa, à Bancada do Partido
Democrático Social, Que tem o maior número de delegados eleitores no colégio eleitoral. Esse é o motivo de, peta
primeira vez depois de doie anos, ocupar esta tribuna.
Cumpro assim, Sr. Presidente, o grato dever de pedir a
V. Ex~ que, desde já, inclua entre os presidenciáveis Agapito Durão, brasileiro nato, maior de 35 anos, vacinado,
reservista, eleitor e candidato com seca e debaixo d'água.
Não será, pois, por falta de postulante, que o Presidente
Figueiredo será obrigado pelo- Ministro César Cais a
prolongar o sacrifício, o pesado sacrifício de dirigir a nau
do Estado por mais quatro ou seis anos. Como diria o
saudoso Deputado José Augusto, já hã quem se disponha, desinteressadamente, a carregar esse pesado ônus,
mesmo com inflação, dívida externa, revisão salarial,
Delfim, Galvêas, Langoni, Capem i, e tudo mais que aparecer. Ç t~m vaga para V ice-Presidente.
De s.eu programa de governo, consta que, a partir de
1986, os Senhores Deputados terão mais um biénio para
votar a nova Constituição, e retabelecer, nesses tempos
de vacas antes magras, e hoje esqueléticas, a experiência
da coincidência dos mandatos. Mas o primeiro ato de
Agapito Durão, eleito com o voto de todos Presidentes
da República, será - alegrem-se os Senhores Senadores
-restabelecer. a vitaliciedade dos membros desta Casa,
e que vigorou com sucesSo no Império, como poderia informar o historiador_Luiz Vianna.
Levantei os olhos para o céu e apurei os ouvidos. Os
anjos, em coro, tocavam aleluia, aleluia, aleluia ... (Muito
bemi Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto LUcena, como
Líd_er.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador MurHo Badaró, como Lfder
do PDS.
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O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr. Álvaro Dias- Peço a palavra pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (Pela ofdem. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, na Le&iSlatti~
ra passada instalou-se nesta Casa do Congresso Nacional uma CPI destinada a investigar atas de terforismo no
País. Esta CPI deve encerrar suas atividades no próximo
dia 18 de ·abril.
Indicado pela Liderança dO meu Partido pai'a presidi~

la, tentei, por diversas vezes, a sua reinstalação, com o
objetivo, sObretudo, de convocar para nela prestar depoimento pessoas ligadas ao escândalo que abalou a
Nação com o assassínio do Jornalista Alexandre Baumgarten.
Parece-me, Sr. Presidente, e esta reclamação é extensiva à Liderança do Partido do Governó-O.esta Casa, estar
havendo um boicote deliberado para que essa Comissão
Parlamentar de Inquérito não devolva suas atividades
buscando esclarecer um episódio que deve ser esclarecido, já que a opiniãO pública do País não espera outra
coisa.
Ainda há pouco eu ouvia do Líder Murilo Badaró a
cobrança de que Franco Montara deva apontar focos
que estariam provocando os tumultos verificadas na
Grande São Paulo nos últimos dias. Mais legítimo é esperar que o Congresso Nacional, através de uma CPl já
existente, ofereça sua contritlüição para apurar fesponsabilidades num fato da maíor gravidade.
Não há provocação nessa tentativa do PMDB. Ao
contrárío. Longe de ser uma provocação, trata-se do
exercício de prerrogativas. E mais do que isto, trata-se
do cumprimento de um dever.
O Poder Legislativo desgasta-se ainda mais diante da
opinião pública quando não cumpre o seu papel de entidade fiscalizadora dos atas do Poder Executivo.
Para nós, Sr. Presidente, não há autoridades inatacãveis. Ao longo dos anos de autoritarismo neste País, algumas autoridades, do alto do seu pedestal autoritário,
passaram a julgar-se inatingíveis, deificadas, intocáveis.
O presente episódio envolve personalidades do Serviço
de Informações, e, me parece, julgam-se intocáveiS, e, me
parece, parlamentares julgam-nas intocáveis, porque não
pretendem sejam convocadas para responder a um questionamento que toda a Nação quer faZei.Sr. Presidente, o apelo que formulamos ê para que o
PDS permita a reinstalação dessa CPI, e, mais do que isso, permita a prorrogação· do seu prazo, para que essas
autoridades possam ser convocadas, para que essas autoridades possam aqui depor.
Eu apelarei até mesmo para a sensibilidade da Liderança do PDS, que hã poucos dias deve ter visto pela televisão o drama de uma mulher que , em prantos, apelava até mesmo para o Presídente da República, para que
Sua Exelência ajudasse a esclarecer esse episódio, porque
ela não sabe nem mesmo se o seu marido está vivo, OU se
está morto. É a esposa do barqueiro que desapareceu
com o jornalista.
Não me parece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
deva o PDS, nesta Casa, oferecer mantilhas para encapotar males; os males devem ser colocados à luz para que
sejam combatidos e não acobertados para que proliferem.
Tem o endereço de V. Ex• sim, Sr. Presidente, estareclamação e, mais do que o endereço de V. Ex•, tem o endereço da Liderança do PDS, para que permita a reinstalação dessa CPI. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- A Mesa encaminhará a soticitação de V. Ex• às Lideranças dos Partidos que compõem esta Casa.

O Sr. Murilo Badarô- Sr. Presidente, a Liderança da
Maioria foi chamada à colação. Eu pediria a V. Ex• que
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me permitisse oferecer ao Senador Álvaro Dias os esclarecimentos necessários.

IV- Expedir, mand8ndo pubtfcar em idioma
n1!cion-al, regulamentQS e normas de segurança e
proteção relativas:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra a V. Ex'

O SR. MURlLO BADARÓ (Como Líder, sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Não há boicote ao exercício da atividade da Comissão, porque, se não tivêssemos interesse em constituí-ta,
jâ poderíamoS ter eliminado issO quando da sua formaÇãO.
objetivo nosso, tal Como é: o objetivo da Comiss_ào que ~tã estudando a Lei de Segurança Nacional,
ê alargar o mais possível o debate sobre todos os temasA
Asseguro a V, Ex• que não há, da parte da Liderança nenhum interes_se em dificultar os trabalhos da Comissão.
Se V. Ex~ se recorda, eu me lembro de ter dito ao Senador que, logo após a Semana Santa, os trabalhos recomeçariam.

a

De forma que ficam estes esclarecimentos, para que
não paire _qualquer dúvida sobre o comportamento da
Maioria, po que diz respeito ao assunto proposto pelo
Senador Álv_ai:P_Dias.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Pedro Simon -

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 SãÇl revogadas as disposições em contrárío.
Justificação
A Comissão Deliberativa da Comissão NaciOnaJ dC

Sr. Presidente, peço a palavra

a) A Resolução CNEN n9 03-77 determina que:
"para efoito n-ormatiVo nii elaboração e na implementação dos_l!l"_!!_gramas de garantia de qualidade para usinas núcleo~elétricas, adotar os termos do "Safet
Cod of FTactlce on Quality Assurance" (revisão de 2
de tirai o de 1976 ), elaborado pela Agência Internadona/ de Energia Atômica." (DOU. Seção I, Parte II,
4-2-77 pãg 571)
h) Resolução CNEN n9 09-00: "as recomen~
dações da Agência Internacional de Energia Atómica
(AIEA) contidas no documento Safety Séries 1# 6, ~
dição de 1973 e intitulado "Reguiations for the Safe
Transpor! of Radioactlve M aterials" (Regulamento
para Segurança do Transporte de Materiais Radioati~

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dilta)-:- Concedo a_
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Pela ordem, sem revisão do
orador.)

Sr. Presidente, apenas para esclarecer, em nome da
Bancada do PMDB, que, nas três convocações feitas, a
Bancada do PMDB esteve presente com todos os seus representantes. E a CPI, que se encerra no dia 18, só não
pôde ser reconstituída porque faltaram os integrantes do
PDS. Então, quando V. Ex• diz, e diz muito bem, que vai
levar a reclamação do Senador Álvaro Dias aos integrantes, aos Líderes das Bancadas que compõem esta
Casa.· nós -queremos dizer, em nome do PMDB, que já
sentíriws o alerta de V.Ex~. mas apenas comunicamos,
que tanto nas três vezes que fomos convocados até aqui,
como na próxima que seremos convocados, a Bancada
do PMDB estará presente. Esperamos que o mesmo ocorra com o PDS. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta) - A Mesa ao esclarecimento de V.Ex• e ratifiCa a decisão anterior.

gr_~ece

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizai--se hoje, às
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das se~
guíntes matériaS:
-Rt:qut:rimentosn's 306 a309, 311 a316, de 1983; e
-Projetas de Resolução nYs 3 a 5, de 1983.
O SR. PRESlDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me~

sa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.

JY~Secretârio.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO No 34, DE 1983
Determina que as normas e regulamentos baixados
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear sejam
publicados na íntegra e em idioma nacional.
O Congresso Nacional decreta:

Art. (9 Os itens III e IV, do artigo 29, da Lei 6.189,
de 16 de dezembro de 1974, passam a vigorar com a seguinte redação:
"III- Expedir, mandando publicar em idioma
nacional, as normas, licenças e autorizações relativas a:

r;-

nergia Nuclear, por coinodismo ou falta de condições
materiais, vem adotando a praxe de incorporar ao ordenamento jurídico nacional normas relativas ao funcionamento,segurança, transporte, manuseio e tratamento de
material nuclear editados ou propostos pela Agência Internacional de Energia Atômíca.
O fato em si é su"ficientemente grave para ensejar uma
aprofundada investigação sobre as causas da mansa e
padfica- adocão de regras elaboradas alhures. O que não
pode, entretanto, ser admitido é que preceitos legais ve-nham a ter vigência no País sem que tenhamos conhecimento do respectivo teor em idioma nacional.
A aftrmação enseja perplexidade. Tais exemplos bastarão para corroborar o alegado:

c} _Resolução CNEN n9 08-80: "Norma pela Co~
missão Nacional de Energia Nuclear(CNEN), as Re-com(mdações da Agência Internacional de Energia A ..
tômica ( AIEA) contidas no documento "Safety Series
nl' 50-SG- D2'', edição de l979e tntitulado ''Fire Pro~
tection in Nuclear Power Plants" ( Proteçao contra
Incêndios em Usinas Nucleares).''
A publicidade é condição essencial à validade e eficá~
cia das normas jurídicas. Hoje parece não constituir re~
dundância determinar que estas sejam editadas em idio·
ma nacional a fim de que todos, em igualdade de condições, Sejam capazes de entender o respeCtivo significa·
do.

Sala das Sessões, 6 de abril de 1983.- Itamar Franco.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 6.189 -

DE 16 DE DEZEMBRO DE 1974

Altera a Lei 1#4.//8, de 27 de agosto de /962, e a Lei n'
5.740, de /P de dezembro de 1971, que criaram, respectivamente. a Comissão Nacional de Energia Nuclear ---:CN EN e a Campanhia Brasileira de Tecnologia Nuclear
- CBTN, que passa a denominar-se Empresas Nucleares
Brasileiras Sociedade Anónima - NUCLEBRÃS, e dá
outras providências.
Art. 29 Compete à CNEN:
I - Assessorar o Ministério das Minas e Energíã:af ilo estudo das medidas necessárias ã formulação,
pelo Presidente da República, da Política Nacional de Energia Nuclear;
b) no planejamento da execução da Política Nacio~
na! de Energia Nuclear.
II - Promover e incentivar:
a) a utilização da energia nuclear para fins pacíficos
nos diversos setores do desenvolvimento nacional;

A.bril de 1983
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PROJETO DE LEI DO SENADO N' 35, DE 1983.

Art. }9 O arL 487 da Consolidação das Leis d_o Trabalho passa a vigorar com as seguintes alterações:

II- trinta dias aos que perceberem por quinzena ou
mês, ou que tenham mais de doze meses de serviço na
empresa (a Redação incisos I e II Lei 1.5301 26-12-51,
DOU 28-12-51).
§ !Y A falta do aviso prévio p·or parte do emprega~
dor dá ao empregado o direito aos salários correspon·
dentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço.

"Art. 487. Não havendo prazo estipulado, o
empregador que, sem justo motivo, quiser rescindir
contrato _de trabalho, deverã avisar o empregado de
sua resolução com a antecedência mínima de:
... ·-~~ ~-·
:-;-~;
'
II- _noventa dias aos que perceberem por quin·
zena ou mês, ou que tenham mais de doze meses de
serviço na empresa.

§ 29 A falta de aviso prévio por parte do empregado
dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.
§ 39 Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, para os efeitos dos parãgrafos anteriores,
será feito de acordo com a média dos últimos doze meses
de serviço (V. Preju(gado TST 42, Súmulas TST 5,4 e 73,
no apêndice)., _

b) a formação de cientistas, têcnicos e especialistas
nos setores relativos à energia nuclear.
III- Expedir normas, licenças e autorizações rclati~
vasa:
a)
b)

"Introduz alterações na Consolidação das Leis do
Trabalho, no capítulo concernente ao aviso préVio, vi--- sandO_ã[npJiar o seu prazo em favor do trabalhador".

instalações nucleares;

O Congresso N ac10nal decreta

posse, uso, armazenamento e transporte de mate~
ria( nuclear;
c) comercialização de material nuclear, minérios nu~
cleares e concentrados que contenham elementos nucleares,
IV~ Expedir regUlamentos e normas de segurança e
protcção relativas:
a} ao uso de instalações e de materiais nucleares;

... .........................

RESOLUÇÃO CNEN N• 03-77

....

A Comissão Deliberativa di Comissão Nacional de Energia Nuclear usando das atribuições que lhe confere a
Lei n~" 4.118, de 27 de agosto de 1962, e de acordo com a
decisão adotada em sua 457• sessão, realizada aos 21 dias
do mês de janeiro de 1977, resolve para efeitO itormativo
na elaboração e na implementação do programas de garantia de qualidade para usinas núcleo-elétricas, adotar
os termos do "Safety Cod of Practice on Qllality Assurance" (revisão de 2 de maio de 1976). elaborado pela Agência Internacional de Energia Atômica.

§ 29 O empregado também dará aviso prévio
-ao -empregador se desejar res_cindir o seu Contrato de.
trabaJho, mas com antecedência mínima de oito
dias se o seu pagamento for semaJlal ou de trinta
dias se perceber por quinzena ou mê~, ou s_e tiver
mais de doze meses de serviço. A falta de aviso préviÕ por parte do empr~gado dá ao empregador o di·
reito de descontar os salários correspondentes aos
prazos referi?oS- neste p~rágrafo.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1977.- Hervásio G.
de Carvalho, Presidente - J. R. de Andrade Ramos,
Membro- Rex Nazaré Alves, Membro- Mauro Moreira, Membro.

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. )9 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

RESOLUÇÃO CNEN No 09-77

O nosso projeto altera substancialmente o instituto do
aviso prévio, para estabelecer duas modalidades diferentes,a saber: aviso prévio de noventa dias, quando da reeisão i motivada por iniciativa do empregador e aviso prêvio de trinta dias, quando da rescisão por desejo do empregadO.
Na verdade, temos de atualizar o mencionado instituto jurídíco-frabãlhista e adaptá-lo à realidade presente.
A ConsÕl~çlação das Leis do Trabalho iguaiiza as part~s (enlp~egado~ e empr~gado) para efeito de aviso prêvio,_det~_rminando que uma avise 3çmtra sua intenção de
rescindir õ contrato de trabalho, com prazo e ônus semelhantes. Entretanto, com a crise que estamos atravessando e o farita.Sma do desemprego a rondar diariamente os
lares de milhares e milhares de trabalhadores, não consta
que existam trabalhadores dando aviso prévio a empre.
gadores, acontecendo justamente o contrário, isto é
quantidades enormes de empregados sendo despedidos a
·cada dia.
·
Assim, não pode o trabalhador, nesta questão relativa
a aviso prêvio, ter direito igual ao do empregador, posto
_qu~- tal direitõ i8:uar acabará sefl(fo, na prãtica, terrivelmente desigual.
O de que o trãbalhador brasileiro precisa no presente
instante é garantia maior no emprego, de modo que a
medida aqui preconizada, se não a confere de modo definitiVO~ ao menos minimiriiza as dificuldades de quem esteja prestes a ser mandad9 embora do emprego.
Sala das Sessões. 5 de abril de 1983.- Henrique San~
til/o.

A Comissão Deliberativa da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), usando das atribuições que lhe
confere a Lei n9 4. 118, de 27 de agosto de 1962, e de acordo com a decisão adotada em sua 463• sessão, realizada
em 24 de agosto de 1977, resolve:
Adotar, enquanto não forem baixadas as correspondentes normas pela Comissão Nacional de E1_1egia Nuclear (CNEN), as recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica {AIEA) contidas no documento
Safety Series n96, edição de 1973 e intitulado "Regula~
tions for the Safe TransporCof Radioactive Materiais"
(Regulamento para Segurança do Transporte de Materiais Radioativos).
Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977. -Hervásio G. de
Carvalho, Presidente - J.R. de Andrade Ramos,
Membro- Rex Nazaré Alves, Membro- Paulo Ribeiro
de Arruda, Membro - Mauro Moreira, Membro.
COMISSÃO NACIONAL DE
ENERGIA NUCLEAR
RESOLUÇÃO-CNEN-08/SO
A Comissão Deliberativa da Comissão Nacional de Energia Nuclear, usando das atribuições que lhe confere a
Lei n" 6.189, de 16 de dezembro de 1914 e de acordo com
a decisão adotada em sua 491• Sessão, realizada em 12 de
dezembro de 1980. Resolve;
Adotar, enquanto não for baixada a correspondente
Nonna pela Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN), as Recomendações da Agência Iniernacional
de Energia Atómica (AIEA) contidas no documento
..Safety Series n9 50-SG-02",-edição de 1979 e intitulado
.. Fire Protectioh in Nuclear Power Plants" (proteção
contra lrlcêndios em Usinas Nucleares).
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1980.- He_rvós~o_
G. de Carvalho. Presidente Fernafuto de Mendonça, Presidente - Rex Nazaré Alves, Membro lvano Humberto
Marchesi, Membro

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO-TRAI!ALHO

.......-.. ~- ...-:...-..,;-; ~ ..... ' .....-. -:- ... .... ~-. ~. ;:. . ~-:;.,~-

CAPITULO VI
Do Aviso Prévio
Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte
que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da. sua resolução, com a antecedência
mínima de:
I -oito diaS, se o pagnmento for efetuado por semanã ou tempo inferior;

Às Comissões de ConstituiÇão e Justiça e de Minas
e Energia.

\

' Art. 488. O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido
promovida pelo empregador, serã reduzido d~? duas horas diãrías, sem prejuízo do salârio integral.
Art. 489. Dado o aviso prévio, a rescisão torna--se efeti~a depois de expirado o respectivq prazo, mas, se a
parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo,
à outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração.
Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração
ou continuando a prestação depois de expirado o prazo,
o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio
não tivesse sido dado.
Art. 490. O empregador que, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, praticar ato que justifique a respisào imediata do contrato, sujeita-se ao paga~
menta da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida.
Art. 491. O empr'egado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela
lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo.
•
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'
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(Às ComisSões de Constituiçao e Justiça e deLegislação Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 36, DE 1983
Fixa novo critério para câlculo do salário mínimo
segundo determina a Convenção 131 da Organização
Internacional do Trabalho

O Congresso Nacional decreta;
Art. 19 Osartigos81''caput"e116daConsolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei n9
5.452, de }9 de maio de 1943, passam a vigorar com

a se--

guinte redação:
"Art. 81 O salárío m(nimo será determinado
pela fórmula Sm, a+b+c+d+e+f; em que ...a 1', "b",
"c", "d", "e" e "f' representam, respectivamente. o
valor das despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte e previdência
social necessárias à vida do trabalhador e de sua
família."
Art. 116 Ó decreto ftxando o salário-mínimo.
obrigará, a partir de sua publicação, todos que utili·zem trabalho de outrem mediante remuneração.
- § 19 O salário mfnimo será reajustado toda vez
que o Indice Nacional de Preços ao Consumidor:: acusar urna perda de poder aquisitivo da moeda superior a 10% (dez por cento).
§ 29 Independentemente do previsto no parágrafo anteriormente, o salário mínimo em função da
perda de poder aquisitivo da moeda e do aumento
de produtividade da economia."
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. J9 São revogadas as disposições em contrário.
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Justifii'açdo

A situação social desumana que imperava na Europa e
no mundo industrializado em geral, no final do século
passado e princípió deste gerou um amplo descontentamento no seio das classes trabalhadoras. O Tratado de
Versalhes ao prever a instituição de um organismo mundial destinado a cuidar dos problemas referentes ao trabalho foi um marco significativo na hist6füúfi luta do
ser humano por· melhores condições de existência. O
preâmbulo dos estatutos constitutivos do que se viria a
denominar Organizaçã6 Internacional do Trabalho inclui eritre os objetívos a-serem alcançados ..a gararttia de
salário vital adequado". O texto posteriormente ratificado por quase todos os países, em seu artigo 41, faz ex~
pressa referência ao pa-garitentO •• ... de uin saláiio ade~
quado para manter um nível de vida razoâvel ..."

No curso da 11' Conferência anual d<i OIT,- re3.lizada
em 1928, foram aprovadas a Convenção n~ 26 e a Reco~
mendaçào n"' 30 "sobre métodos para a fixação de sa~
lários mínimoS", -iridUsiYe- Pelo BiUsíl. -Postúlõttllente,
nos anos de 1945, 1948 e 1949, foram adotadas outrãs re~
soluções tendentes a reafirmar o princípio. No curso de
1951, complementando a séríe--de disposições- ãté-então
apr~vadas, votou~se a Resolução n~' 99 estabelecendo
··métodos para a fix~:~ção do salário mfnimO ilii iigri'cllltu~
ra".

Dando sequénciã à sua preocupação fundamental com
o nível de vida da classe trabalhadora a entidade submeteu ao órgão deliberativo máximo, no ano de 1979, tex"to
que tem por obje(fvO- assegurar "'""umà ptoteção aos- assa~
lariados contra os salários excessivamente baixos e que,
embora de aplicação geral, leve em conta especialmente
as necessidades dos países em desenvolvimento". A proposição aprovada pela Conferência Geral, tomoLL o nl'
!31 e passou a denominar~se ..Convenção sobre Fixação
de Salários Mínimos com Referência Especial aos Países
em Desenvolvimento". Submetida à apreciação parlamentar interna, foi acolhida pelo Decreto Legislativo n~'
110, de 1982.
Resta agora ao Congresso Nacional adequar o ordenamento trabalhista pãtrio aos ditames da referída Con~
vençào. O cotejo das disposíções constantes do ato ínter~
nacional em tela com o capítulo correspondente da Consolidação das Leis do Trabalho revela que três inovações
·
de monta foram intr-oduzidas.
Em primeiro lugar, adotou~se como norma programática o princípio da irredutibilidade do salário mfnínló
(arL 29), O preceitO deve ser entendido como uma proteção _contra os efeitos erosjvos da inflação sobre-OPOder
aquisitivo do obreiro. Tratando-se de disposição que tem
em mira sobretudo os ..países em desenvolvimento",
conclui-se que outra não poderia ter sido a intenção a
não ser a de precaver contra a redução dos proventos em
consequência do fenômeno inflacionário que, independendo, da vontade das partes, alastrou-se com grande intensidade pelo terceiro mundo. Impõe-Se, portanto, alterar as regras contidas no artigo 116 consolidado de sorte
a adequá-lo ao espfrito e à letra da Convenção 1.31 da
OIT.
Em relação ao âmbito de abrangência do salário míni~
mo já desde 1967-detúmina a Lei Fundamental-a.à.doção
do grupo familiar, e não apenas o indivíduo, como referência para o cômputo das necessidades- globais. Neste
particular, nada justifica a perpetração da atual antinomia entre o texto da Carta (art. 165, l) que, corrobora o
preceito externo (art. 3~', Convençãó 131~0IT) ii o artigo
91 da CLT.
Por derradeiro, a expressa determinação contida no
ato internacional referido Qu-ailto à inclusã_o_ das "prestações da previdéricia social" dCntre Os elementos materiais tomados para o cálculo do mínimo necessário à
sobrevivência obriga uma imediata revisão do conceito
atualmente_ consagrado em lei (art. 81 da CLT).

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL(Seção II)

A norma jurídica de origem externa, uma vez aprovada, vincula com a mesma obrigatoriedade das demais.
Nada justifica, portanto, que a legislação ordinãria pertinente não seja de imediato adaptada às prescrições emanadas da Organização Internacional do Trabalho e que
têm por exclusivo escopo ampliar o campo de tutela legal
do economicamente fraco.
Sala das Seções, 6 de abril de 1983. -Itamar Franco.
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cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, feita a
reconstituição do processo, se necessária.
-s-aTã das Sessões, 6 de abril-de 1983.- Milton Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Os requerimentos lidos serão publicados e posteriormente incluidos _em Ordem do Dia nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!~'-Secretário.

(Às Comissões de Coitstituição e Justiça, de Legislação Social e de Economia.)

E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 505, DE 1983
O SR. PREDIDENTE (Moacyr Dalla) --Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, fequeriinentOs que vãã-ser lidos pelo Sr.
1~'-Secretâ-rio.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N' 499 DE !983.
--Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 153, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em CrS 36A95.800,00
{Trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil
e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida conSoHdudu, feita a reconstituição do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, em 6 de abril de 1983. - Aloysio
Chaw.'.~.

REQUERIMENTO N• 500, DE !983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução d2:fo(Sl que autoriza a- Prefeítura MuõiclPill de
Luz (MG) a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (nOventa: e-dOiS
milhões, cento e setenta e cincO mil -e 'trezentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 6 de abríl de 1983.- Murilo Badaró.
REQUERIMENTO N' 501, DE 1983
_Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei n~'
257, de 1981 que "Dispõe sobre a situação do servidor
habilitado no mesmo concurso público, e dá outras providências"-; de autoria_9o ex-Senador ADALBERTO
SENA, feita a reconstituição do processo, se necessária~
Sala das Sessões, 6 de abril de 1983.- Mdrio Maia.
REQUERIMENTO N• 5Õ2, DE !983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de_R_esolução n~' 268, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Salto (SP) a elevar em Cr$ 54.989.380,82 (cinqüenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e nove
mil, trezentos e oitenta cruzeiros e oitenta e· dois centavos), o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 6 de abril de_1983. ~Severo Gomes.

Considerando a grave recessãQ imposta à Nação pelo
atual modelo econômico concentrador de renda, elitista
e de crescente dependência externa;
Considerando que, por isso mesmo, vem aumentando
acentuadamente os índices de desemprego no pais;
Considera rido que, até o momenlo, não se conhecem
medidas -goVernamentais efetivas para elevar o nível de
emprego;
Considerando ainda que, pelo contrãrio, decisões recentes de política económica, provocam não só um retraimentO creScente nos investimentos públicos e priva~
dos, mas também um aumento gradual da capacidade oCiOSa--de nosiãS indústrias;
Considerando mais que, os últimos e graves acontecimentos de Sãã-Pi:lulo decorrem da situação de desespero
em que se encontram milhares de trabalhadores - que
de forma alguma se restringe àquela unidade federativa
- num Estado onde, segundo os últimos dados oficiais,
há mais de setecentos mil desempregados;
Considerando ainda que, nos países de economia capitalista que integram a área das chamadas democracias ocidentais, funcionam mecanismos de amparo que atenuam as conseqUências do desemprego; e
Considerando, afinal, que, desde 1979, apresentei a:o
Senado, o Projeto de Lei n"' 156(79 que "dispõe sobre o
seguro desemprego",
REQUEIRO a V. Ex~ nos termos do que dispõe o art.
371, alínea c), combinado com os arts. 380 e 386, do Regimento Interno, seja concedida urgência para discussão
e votação do Projeto de Lei n"' 156/79, de minha autoria,
que "Institue o seguro desemprego e determina outras
providências".
Sala das Sessões, 6 de abril_de 1983.- Humberto Lucena, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O requerimento lido serã incluído na Ordem do Dia da sessão seguinte, nos termos do art. 375, III, do Regimento Inter-

no.
Sobre

amesa, requerimento que vai Ser lido pelo Sr.

!~'~Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 506, DE 1983
.. Convoca o Senhor Ministro Chefe do Serviço
Nacional de Informações, General Octávio Aguiar de
Medeiros, para prestar esclarecimentos perante ao
plenário do Senado Federal."_
Senhor Presidente,

REQUERIMENTO N• 503, de 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~' 307/81, de minha autoria, que .. Restabelece a
Lote"ria dO EstadO de São Paulo e dâ -outra-sproVidências," feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1983.- Amaral Furlan.
REQUERIMENTO N• 504, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o d~sarquivaU}ento do Projeto de Resolução nl' 83, de 1982, que autoriza o Governo do Estado
da Paraíba a elevar em Cr$ 749.781.000,00 (setecentos e
quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil

Considerando os recentes acontecimentos que envolveram o SNI e os seus dirigentes nos casos Baumgarten e
CAPEM!;
CoriSiderando que até o presente momento tanto a o~
piriiaô:Pública brasileira quanto o Congresso Nacional
esperam que seja devidamente esclarecida essa participação;
Considerando a imperiosa necessidade de se conhecerem as verdadeiras atividades desse órgão de informações a-té hoje deseiwolvidas secretamente e sem nenhum controle;
Considerando que a ColOcação de um aparelho de escuta no-gabinete presidencial veio ainda mais agravar as
dúvidas que persistem;

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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Considerando, finalmente, que o silêncio sobre esses
envolvimentos poderá trazer sérias conseqUências para
esse órgão, perante a Nação, necessita-se portanto, saber

a verdade sobre os objetivos e programas do SNI.
Neste sentido, nos termos do que dispõe o art. 38 da
Constituição Federal, combinado com o art. 418, inciso
I, do Regimento Interno dO SenadO Federal, requeiro o
comparecimento, ao plenãríO desta Casa, do Senhor Ministro Chefe do Serviço Nacioilã!-de InfOrmações,-Ge.neral Octávio Aguiar de Medeiros, para prestar esclarecimentos sobre as atividades daquele órgão.
Sala das Sessões, 6 de abril de !983.- Henrique Santil/o.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr D~iiTãj" ~-O -requerimento lido será publicado e incluído em Ordem do Dia,
nos termos do art. 279, II, "c", n9 9, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, redações_ finaiS qUe vão ser-lidas pelo Sr.
19-Secretârio.
São lidas as seguintes

PARECER N• 90, DE 1983
(Da Comissão de RcdãÇâof
Redação final do Projeto de Resolução n9 195, de
1981.
Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresen~a a redaçãO finâi .do P~Õj~·to de
Resolução n9 195, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pendências (RN) a elevar em CrS-9.525.400,00
(nove milhões, quinhentos e vinte e cinCO-mil e quatrocentos cruzeiro-s) o montante de sua d-ívida consolidada
interna.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983. -Lomanto Junior, Presidente- João Lobo, Relator- Saldanha Derzi.

trinta e seis cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Saiu das Comissões, 6 de abril de 1983. -LomantoJunior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- João Lobo.

ANEXO AO PARECER N• 91, DE 1983
-·Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÚJ N•

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em CrS 23.801.336.00 (vinte e três milhões, oitocentos e um mil, treuntos e trinta e seis cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pendências,
Estado do Rio Grande do Norte, a contra/ar operação
de crédito no valor de Cr$9.525.400,00 (nove milhões,
quinhentos e vime e cinco mil e q-Uatrocentos áu:elros).

O Senado Federal resolve:
Art. J9 E a Prefeitura Municipal de Pendências, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29 da
Resolução n<:> 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de CrS 9.525AOO,OO (nove ·milhÕes, qiiinhi:fltcis_e_
vinte e cinco mil e quatrocentos cruzeiros), junto à Caíxa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao DesenvolVimeilto Social- FAS,
destinada à construção de uma unidade escolar de IY
grau na zona rural do Município, ob"edecldas as con-_
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec-tívo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaç-ão.
-PARECER N• 91, DE 1983
(Da Comissão de Red:u;ão)
Redação final do Projeto de Resolução n9 203. de
1981.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação finai 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 milhões, oitocentos e um -mil, trezentos e

condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo prOcesSo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 93, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redaçào final do Projeto de Reso1ução n9 219, de
1981.
Relator: Senador João Lobo
A Comissão apr:esenta a re_dação final do Projeto de

Resolução n9 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 sua diVida consolidada interna.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983. -LomantoJúnior. Presidente- João Lobo, Relator- Saldanha Derzi.

O Senado Federal resolve:

ANEXO AO PARECER N• 93, de 1983

Art. 19 É o Go_verno do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li__ de outubro
de-1976, do Senado Feder;!. autorizado a elevar em 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, 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, a su~
prir déficit firianceiro na conclusão das obras dos Centros Sociais Urbanos de Afogados da Ingazeira, Bonito,
Cabrobó, Canhotinho, Lajedo, Sertânia, Santa Cruz do
Capibaribe·e Vitória de Santo Ant_ão, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 92, DE 1983
(Da Comissão de Redação)

ANEXO AO PARECER N• 90, DE !983
Faço saber que o Senado Federal a~fovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte

, DE 1983
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Redaçào final do Projeto de Resolução n9 209, de
1981.
_.Relator!_ Senador João Lobo
A CorTdssão apresenta a redação firial do Projeto de
Resolução n9 209, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa (RS) a elevar em Cr$
(5.978~800,00 (seis mifhões,- novecelltos
setenta e oito
m-ife-oaocentos -áUieiroS) o montante de sUa dívida consolidada interna.

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

milhões, duzentos e doze mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve;
Art. ]9 E o Governo do Estado do Amazonas, nos
termos odo arL 29 da __ Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS
151.212.000,00 (cento e cinquenta e um milhões, duzen----tos e doze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor junto à Caix:a Econômica Federal, mediante a
utilização de recursos do Fundo de. Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de uma
central de artesanato em Manaus, e postos de comercialização no interior daquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. _
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 94, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redaçiio final do Projeto de Resolução n9 271, de
1981.

e

--Sala das Comissões, 6 de abril de 1983. -LomantoJúnior.~ Presidente- João Lobo, Relator- Saldanha Derz/.

ANEXO AO PARECER N• 92, DE 1983
-Faço saber que o Senador Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu
----'---, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Munici'pal de Carlos Bcirbosa, Estado do Rio Grancfe do Sul, a elevar em Cri
6.978.800,00 (seis milhões, novecentos e set~nta e oito
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Relator: Senador João Lobo
A Comissão ap-resenta a redação final do projeto de
Resolução n9 271, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itaberaí (00) a elevar em CrS 23.566.400,00
(vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.
Sala das Comissões, -6 de abril de 1983. ~LomantoJu
nior, Presidente_- João Lobo, Relator --Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 94, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, iiiCiso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presldente, promulgo a seguinte

O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 d~
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em CrS 6.978.800,00 (seis
milhões, novecentos e setenta. e oito mil e oitocentos 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
~ _F AS, destinado à implantação de esgotos pluviais,
me1o,~~fios e aquisição de um caminhão compactador
para coleta de lixo, naquele Município, obdecídas as

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a ele~·ar em Cr$ !51.212.000,00 (cento e cinqüenta e um

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaí, Estado de Goiás, a elevar em Cri 23.566.400,00 (vinte e
três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidado.

O Senado Federal resolve:
Art. (9 É a Prefeitura Municipal de Itaberaí, Estado
de Goiãs, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 23~566..400,00 (vinte e três milhões, quinhentos_e sessenta e seis miJ e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívída consolidada, a fim de que possa con-
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tratar 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 construção de meios-fios e sarjetas, naquele
Município, obedecidas as condições admiiidãs-pelõ-Ban-

co Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 95, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 272, de
1981.

da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cri 2.578.600,00 (dois
milhões, quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos cruzeiros} o montante de s_ua 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 Desenvolvimentos Social
- FAS, destinado à aquisição de um caminhão equipado com caçamba para coleta de lixo, para aquele 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.

Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação final do projeto de
Resolução n9 272, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de_ Ivinhema (MS) a elevar em CrS 14.962.400,00
(quatorze milhões, novecentos e sessenta e dois mil e
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada Interna.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983.- Lomanto Júnior, Presidente -Saldanha Derzí, Relator- João Lobo.

ANEXO AO PARECER N• 95, 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 lvinhema, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$
14.962.400,00"frjU.ãtorZe milhões, novecentos e sessenta e doiS mil e qUatrocentos àtizeiros) o montante de
sua dívida consolfdada.

O Sc!riaâo Federal resolve:
Art. I~" h a Prefeitura Municipal de Ivinhema, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2~" da Resolução n~" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 14.962.400,00 (quatorze milhões, novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a
funde que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Econô_m_ica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de 13 -(treze) unidades escolares de li' grau, na zona rural daquele Município, obedecidas as c-ondições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER N' 96, DE 1983
(Da Comissão de Redaçilo)
Redação final do Projeto de resolução n~" 274, de
1981.
Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~> 274, de 1981, que auto_riza a Prefeitura Municipal de Santo Antonio (RN) a elevar em Cri
2.576.600,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e oito
mil e seis_centos cruzeíros) o montante de s_ua dívida con~
solidada interna.
· Sala das ComiSsões, 6 de abril de 1983.- LomantoJunior, Presidente- João Lobo, Relator- Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER W 96, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inCiS-O VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antonio, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em Cri
2.578.600,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e oito
mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidac/.a.

O Senado F:ederal resolve:
Art. 1~> f: à Prefeitura Municipal de Santo Antonio,
Estado do Rio Grande do Norte, nos tennos do art. 21'

PARECER N• 97, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução
1981.

n~"

275, de

__ Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 275, de 1981, queautoríza a Prefeitura Municipal de Horizontina (RS) a elevar em Cr$ 2.585.400,00
(dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983.- LomantoJunior, Presidente- João Lobo, Relator- Saldanha Derzi

ANEXO AO PARECER N• 97, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, dã. Constituição,- e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, de 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Horizontlna,
Estado do Rio Grande do Sul, a ele~'ar em Cri
2.5.85.400,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e quantrocentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~> f: a Prefeitura Municipal de Horizontina,
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2~> da
Resolução n~" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.585.400,00 (dois
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mi_l e quatrocentos
cruzeiros) o_ montante de sua dívida consolidada, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
jun!l? à Caixa Econômica Federal, med_iante a utili:z_:ação
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimentos
Social- FAS, destinado à conclusão da-Construção de
escolas de 19 grau em zona urbana e rural 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.

PARECER N• 98, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 279, de
1981.
Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 279, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal de Itapuranga (GO) a elevar em
Cr$ 8.469.000,00 (oito milhões, quatroCentos e sessenta
e_ nove mil cruzeiros) o montante de sua divida consoli~
dada interna.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983 . ....:. Loma"nto Júnior, Presidente- João Lobo, Relator- Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 98, DE 1983
Faço Saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do- art. 42, inciso VT, da Constituíção; e
' " ' - - - - - • Presidt:nte, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO

N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeirura Municipal de ltapuranga,
Estado de Goiás. a contratar operOções de créditO no
valor global de Cri 8.469.000,00 (oito milhões. quatrocentos e sessenta e nove mil-Cruzeiros).

O -Senado Federal resolve.
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Itapuranga, Estado de Goiás, ·nos termos do art. 2~" da Resolução n~ 93,
de II de outubro de 1976, do_ Senado Federal, autorizada
a contratar operações de crédito no· valor global de
CrS 8.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta
e nove mil cruzeiros) junto à Caixa Econôni.ica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinadas à construção e equipamento de um centr_o_ de vivência ccimünitáría e de 10 (dez) escolas rurais, e implantação de um
sistema de captação de águas pluviais, naquele Munícípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco do
Brasil no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicacão.

PARECER N• 99, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução
1982.

n9

50, de

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação fin"al do Projeto de
Resolução n9 50, de 1982, qua autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante (MS) a elevar em
Cr$ 76.958.000,00 (seten~ã: e seis milhões, novecentoS e
c_inqüenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada interna.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983.- Lomanto Júnior, Presidente - Saldanhq Derzi, Relator - Alberto
Silva.
-

ANEXO AO PARECER N• 99, 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 Mwdcipal de Rio Brilhante,
E.stado de Mato GroSso do Sul, a elevar em
Cri 76.958.000,00 (setenta e seis milhões, novecentos
e cinqiienta e oito mil cruzeiros) o montante de .sua
díVida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. _19 ~a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante,
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da
Resolução n9 93, d~ li de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada 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, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa EconômlCa Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, naquele Municfpio, 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• 100, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução
1982.

n~"

125, de

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~> 125, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu·
nicipal de Campina Grande (PB) a elevar em CrS

Abril de 1983

51~767.900,00 (cinqUenta e
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u-mmilhões, setecentos e ses-

senta e sete mil e novecentos cruzeiros) o montante de
sua dfvida consolidada interna.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983. -Lomanto Junior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- João Lobo.

ANEXO AO PARECER N• 100, DE 1983

nal da Habitação - BNH, destinado à execução de
obras no Sistema Viário e Equipamentos Comunitãríos,
Recreação e Lazer (Centro de Bairro) do Projeto CURA
III, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banço Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos

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

, DE 1983

51.767.900.00 (cínqüeri/.(1 e um milhões, setecentos e

sessenta e setf! mil e novecentos cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 1"' É a Prefeitura MuniciPal de Campina Grande, Estado da Paraíba, nos termos do art. 2Y da Resolução n~> 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 51.767.900,00 (cinqUenta
e um milhões, setecentos e sessenta e sete mil e novecentos 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 construção e equipamento de
escola de JY grau, de centro interescolar de educação
artística e de escolas rurais padrão de_ I~' grau, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil ilo respectivo processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER N• 101, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
n~'

145, de

Relator: Senador Saldanha Derzf
A Comissão apresenta a redação. final do Projeto ·_de·
Resolução n~ 145, de 1982, que autoriza a Prefeitura MLInicipal ·de C~mpina = Gr3.nd6 (PB) a elevar errj Cr$
1.009.884.000,00 ·(hum bilhão, f!OVe milhões, oitocentos
e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua 9ívi. da: consoiida·da. interna.
·
Sala das COmissões, 6 de abril de 1983.- Loin(f/rtoiunioi', Pr(:;sideOte - Saldanha Derzi. Relator- Jodo Lo-

bo.
ANEXO A() PARECER- N• lO CDE 1983
.saber que o Sehado-Federal aprovou, nos termos ·
do art. 42,'_ inciso VI, da Constituição, .e eu,
- - - - - P.resldente, promulgQ a seguinte

, DE !983

Auror:i:a a Pre/eitura t.fUlliclptil de- Campina
Grande. Estado da Para(ba, a elevar ein Cri
I .009.884.000.00 (um hÚhào, nove milhões, oitocentos
e oitenta e quatro mil cnpelros) 'o montante de sua
divida consolidada.

O Senado Federal resolv.e: .
Art. }I'. ~a Prefeitura Municipal de-Campina Gr3nde, Estado da Paraíba, nos termos do art. 2Y da Resolução n'? 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a ele.var o montante de sua dívida c_onsolidada em CrS l.009.884.00Ó,OÕ (Um -bilhão, nove mi-

lhões, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros),

cor~

respondentes a 600~0.00 UPC considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta
e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em
abril/82, a fim de que possa contratar um empréstiino de
igual valor junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A.,
este na qualidade de agente financeiro ·do Banco Nacio-

REQUERIMENTO N• 510, 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 do Senado n9 219, de 1981.

158. de
REQUERIMENTO N• 511, DE 1983

Relator: s;nador Saldanha Derzi.

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 158, 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 díviaa conSolidada interna.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983.- Lomanto JúM
nior. Presidente - Saldanha Derzi. Relator - Alberto
Silva.
ANEXO AO PARECER N• 102, 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•

tação, da redação final do Projeto de Resolução do Se-nado n9 209, de 1981.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1983. -José Lins.

Sala das Sessões, 6 de abril de 1983. -José Lins.
n~

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolls.
Estado de Mato Grosso, a elevar em CrS
73. 169.9{]0,00 (setenta e três 11Jilhões. cento e sessenta
e iidJ:e--mil e novecentos cruzeiros} o montantl! de sua
dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. JY t ·a Prefeitura Municipal de Rondonópolis,
Estado 'de Mato Grosso, nos termos do art. 2Y da Reso~
'tução-nY 93. de II de outubro de 1976, do Senado Federal, ·.autoriz:~_dâ a elevar em CrS _73.f69.96o,oo (setenta e
três m'ilhões, cento e sessenta e nove mil e novecentos
-cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fiin
dC que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Eco~ômiCa Federal, mediante a utilização-·
de recursos--do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento sOcial - FAS, de~tinado à. implantaç-ão de ·gateria'S de água~ pluviàis, g~ias_ ·e_ meios-fiç)_S, ilaqúele M-u~içípio, o!Jedecidas as' condíções a~mitidas-p~lo ~anca Central do
'Brasil no respecti_vo pro~esso.
Art..'2Y .ESta. ResolUção entra em Vigor nà.dat<Í de sUa
p_ubl~caçào.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- As reda~õe$

F~ço

RESOLUÇÃO Ni

Redação final do Projeto de Resolução

1982.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina
Grande, Estado da Paraíba, a elevar em Cri

Redação final do Projeto de Resolução
19&2.

PARECER N• 102, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
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finaís· lid:is vão á publicação._ .. . , .
Sobre a mesa, .requerimentOs Qu~ vãO Ser lidos pelo
JY-Secretário.
Sãõ-/ídos e aprf!vado_s~_os seguintes

S_r.

REQ.UERIMENTO N• 507, DE 1983
Nos \ermos do art, 356 do Regimento Inil':rno, req~ei
ro diSpensa de publicação," para· imediata discussão e va;taçà'o, da redação final d(! Projeto cie. Resol~ção d~ Senado.n~' 195, de 1981. ·
S.iiã d.as Sessões, 6 de abril de 1983~ - J-osé Lins.

REQUERIMENTÔ N• 508." DE 1983 .
Nos termOs do arl:~ 3-56 do Regimento Interno, r~quei
rô diSpensa dC publicação, para imediata discussão e vo-

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei~
ro díspensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução de Sena~
do nY 271, de 1981.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1983. - José Lins:

REQUERIMENTO N• 512, 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 do Senado nY 272, de 1981.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1983. - José Lins.

REQUERIMENTO N• 513, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação. da re~.ação final do Projeto de Resolução do Senado n9 274, de 1981.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1983. - José Lins.

REQUERIMENTO N• 514, DE 1983
Nos termos do art. 356.do Regimento Interno, requeiro dÍspensa de. publicação, para imediata di~ussão e votação; da redação fínal do Projeto de Resolução do Se-nado n~ 275,-de 1981.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1983. - José Lins.

REQUERIMENTO N• 515, DE !983
Nos termos dO art, 356 do Regimento Intern·o, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redacão final. do_ Projeto. de Resolução ·do Se~
nâdo n<? 279, de 1981.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1983. -

los~

Uns.

REQUERIMENTO N• 516, DE 1983
Nos ~ermos do art~ 356 dci Regimento Interno, r~quei
ro dÍspensa de publicação, para imediatà diScu~ãO e votaçãO,' da redaçào fma_l do Pi-ojeto de Resolução do Se~
nado rl~' 50, de 1982:
Sa!a das S~ssõe.s, .6 de· abril de 1983 . ..:... Jos~ ~ins.

·REQUERIMENTO N• 517, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Intemo,.requeiro dispensa de publicação, para imediata diSc;ussão e vot~çào, da redaçãO final do Projeto de Resolução do Senado n9 125, de 1982.
Sala _das SessõCs, 6 de itbril de 1983. -

José Lins:

REQUERIMENTO N• 518, DE 1983
Nos._termos do art. 356 do RegimentO InternO, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussãp e votação, da redação fmal do Projeto âe Resolução do Senado n~ 145, de 19S2.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1983~- Josê Litts.

tação", da- redaçào firial do Projeto de Redação do Senado nY7Q3, de 1981.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1983. -

REQUERIMENTO N• 519, DE 1983
Josê Lins.

REQUERIMENTO N• 509, DE 1983
- Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispeilsa de publicação, para imediata discussão e vo-

-· Nos termos do art. 356 do Regímen to Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,. da 'redação final do Projeto de Resolução do Senado n~' 158, de 1982.
Sala das Sessões, é de abril de 1983. -José Li'ns.
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~DIÁRIO

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Aprovados
os requerimentos, passa-se à ímediata apreciação das redações finais anteriormente !idas.
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução
n'? 195, de 1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.

Em votação.
Os Srs. Senadores _que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à apreciação da redaçào final do Projeto de Resolução n~'
203, de 1981. (Pausa.)
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n'~' 209, de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moac~r Dalla) -

Em disc_ull~

são a redaçào final do Projeto de Resolução n'~' 219, de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
o-s Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Pass_a-se à apreciação da redação final do Projeto de Resolução n9
271, de 1981.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n'~ 272, de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgáÇão.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n'~ 274, de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.

DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Os Srs, Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
---Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se à
apreciaçãO da redaçào final do Projeto de Resolução n"'
275, de 1981.
Em discussão a redaçào final. (Pausa.)
Não havendo quem queira- discUti-IS., declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la)- Em d_iscussão a redação final do Projeto de Resolução n9 279, de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. ( Pau.sa.j
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Em discussão a redaçào final do Projeto de Resolução n'~' 50, de
1982. (Pausa. J
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentado_s_~ (Pausa.)
Aprovada.
A matéria v~i à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em discus- ·são ã redação final do Projeto de Resolução n"' 125, de
1982. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. SenadoreS que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação,
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n" 145, de
1982. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
-sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgaçãO.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação fi!lal do Projeto de Resolução n'>' 158, de
1982. (Pausa.}
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
AproVada.
- A matéria vai à promulgação.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Eunice Michiles - Raimundo Pa·
rente- Odacir Soares- Gabriel Hermes -João Castelo - Carlos Alberto- Marco Maciel- Nilo Coelho
- Carlos Lyra - Albano Franco - Passos Pôrto Lomanto Júnior - José lgnácio - Amaral Peixoto Roberto Saturnino - Alfredo Campos- Amaral Furlam - Fernando Henrique Cardoso - Benedito Canelas -José Fragelli - Eneas Faria - Jaison BarretoLenoir Vargas - Carlos Chiarelli.

Abril de 1983

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a
Hora ·ao- EXpediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu<;ão n'~' 245, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Finanças como conclusão de seu Parecer n'>'
1.386, 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)
destinado ao programa de obras viárias e lígações
troncais daquele Estado, tendo
PARECER, sob n'~' 1.387, de 1981, da Comissão
-de Constitulçao e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. f Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 245, DE 1981
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), destinado ao Programa de
Obras Viárias e Ligações Troncais daquele Estado.

O Senado Federal resolve:
Art. i"' É o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo, no valor de USS
110,000,000.00 (cento e dez 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 utilizado no Programa de Obras Viárias e
Ligações Trancais naquele Estado.
Art. 2"' A operação realizar-se-á nos termos aprova·
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministéiío da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do art. l'~', 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' 7.507, de 5 dejunhode 1981,
autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal1a)- Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 42, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n• 279, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar em Cr$ 180.975.100,00 (cento e
oitenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil e
cem cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'~'s 280 e 281, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munic{pios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
11 o seguinte o projeto aprovado.

Al>ril de !983

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4Z, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados
(MS} a elevar em CrS 180.975.100,00 (cento e oitenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~>

DIÃJUÇl DO CONíJR.ESSO NACIONAL(~eç~H)

veemente desejo da maturidade, nesta noite memorável,
com que me agraciais, abrindo-me, generosamente, de
par em par, as portas do vosso átrio augusto.
Grato, eternamente grato vos serei pelo consagrador
galardão__com_que premiais o coestaduano obscuro, que
outro mérito não possui senão o de haver dedicado toda
a Su-<(vidá- ã .Se-1-ViçÕ de Minas e do BrasiL

É a Prefeitura Municipal de bciur-ados, Esta-

A Glória de Minas

do de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2Y da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 180.975.100,00 (cento
e oitenta milhõe_s, novecentOs e setenta e cinco mil e cem
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que possa contratar um _emp~êstimo de igual
valor junto à Caixa Econômica Fe_de~ai; m~?diãn_te a utilização de r_ecursos do Fundo--de~Apoio ao DC:senvolvimeoto Social, destinadQ_à corisirução de galerias pluviais
e colocação de guias e_sargetas, n-aquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~' Esta ResoluçãO- eiúni em vigor na data de
sua publicação.

Minas nasceu da aventura bandeirante que, em se
adentrando pelo nosso interior, rasgando caminhos,
abrindo picadas por entre os mistérios da selva e do desconhecido, plantou no solo pátrio os germens de uma
imponerite CiVilização, que tem na fé o seu sustentáculo
mais sólido, no amor à terra a sua _definitiva fixação históiica e -no- c-Ulto_ da .liberdade a sua raz~:o de ser.
Quando Minas se forma, jã existiam dois longos sécu:_
los de brasilidacle~ _dois sofridos séculos a testemunharem
-a heróica tenacidade dos que se opõem à insistência fran- cesa no Rio e no Maranhão, ou daqueles.que.est:revem
~-com siingue- a epopêla da intrépida defesa do Nordeste,
eYitaildo õ cisma, repelindo, com os seus próprios e minguados recursos, abandonados por Portugal, o domínio
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 3:
batavo.
Votação, em turno único, dei Requerimento n9
ViVíamos os -esplendores do renascimento, dentro da
216, de 1983, de autoria dos Senadores João Calincerteza do futuro ou da efervescência da Reforma e é,
moo e Murilo Badaró, solicitariâO -a i.ianSCr!ÇãO, nos
exatamente, sob estas condições, agravadas pelas dispuAnais do Senado Federal, do discurso proferido
tas dos mares e dos vazios geográficos, que_se transplanpelo Senador Tancredo Neves, por ocasião de sua
ta para a América portuguesa a cultura ocidental.
posse na Academia Mineira de Letras e da saudação
Constatou o fenômeno histórico, de maneira clara e
feita pelo escrítor Afonso Arinos de Melo Franco
arguta, a observação sempre lúcida de Joaquim Nabuco,
em nome da Academia.
precisando~o numa. de suas frases singulares;, "A civili__zação brasileira pegou de galho" - ou_s_eja- a adoção
Em votação o requerimento.
-putã
e simples da cultura européia.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam ·senta---Duzentos anos de vida e de lutas estratificam a alma
dos. (Pausa.)
nacional com Úma sólida noção de patriotismo, certo orAprovado.
8ulho nacional, que um intimorato sentimento nativista
Será feita a transcrição solicitada. alimentava e delineava.
E a seguinte a matél'fa(:ii]a triinsáfção é solicitaNa atmosfera sócio-política da Colônia, quando uma
da:
sociedade, já com a sua formação nitidamente definida,
DISCURSO DO SENADOR TANCREDO NEVES:
expressava os traços marcantes de uma jovem nacionalidade, emerge para o Brasil, ao longo do século XVIII, a
Senhor Presidente, Senhores AcadêmicosA
Capitania das Gerais, fascinando os homens com as lenPertencer à Academia Mineira de Letras foi sempre
das de suas montanhas recheadas de ouro, diamantes e
uma aspiração da minha vida.
pedras preciosas.
Já nos anos distantes de minha adolescência, acompa~ No episódio dos Emboabas, de uma diáfana transcennhava, com o maior interesse, as suas atividades, o seu
-dência naciónal, recebe Minas o seu batismo de sangue.
zelo na preservação do noss_o patrimônio espiritual, e o
Os
povoados se formam ao lado dos garimpos e das miseu infatigável devotamerito- na defesa de nossa históiia,
nerações. Crescem os arraiais, que se transformam em
tradições e valores.
vHas, na antevisão das cidades imponentes, com seus
Contemplava os seus integrantes com um misto d~ es- _
templos grandiosos, as suas ruas estreitas e curvas, os
tima e admiração, vendo neles os obreiros abnegados de
Seus
sobrados majestosos, os seus magníficos chafar~es,
nossa cultura, os guardiães indormidos da pureza de
as
suas-pontes, romanas na beleza de suas pedras trabanossas letras, os continuadores impávidos da obra eterna
lhadas e dominando o cenário austero e belo- o. Senado nosso aprimoramento intelectual.
do da Câmara -vigilante e altivo, expressão da inflexíBento Ernesto, no passado um dos vossos, poeta lírico
vel consciência de com_uriidades simples, pobres, operodos mais festejados no seu tempo, foi quem primeiro dessas, màs, também, intangívei~ !la sua ho~ra ~jmpo!utas
pertou a minha afeição para coto o vossó venerando so- _
no
seu patriotismo.
dalicio.._ Falava-me, con;:z entusiasmo, das suas origens e
O sêculo fazia reboar, por todos os recantos da terra,
dos seus homens, da sua importância e- projf:ção.
Mais tarde, jâ universitário, na- convivência com - --os"apero·s do ideáriO eterno da Revolução Francesa e o
seu túfão re"novador varr.ia_todos os-fincões com as suas
Franklin de Magalhães, meu conterrâneo de São João
mensagens redentoras.
del Rei, que fundia os seus versos límpidos e sonoros nos
. E o espírito de Minas, jovem ainda, mas inquieto e relapsos de tempo que lhe deixavam a sua cátedra e a irreceptiVo, sqfre, então-, Os -influxos decisivoS de sua confi:sistível boemia, aquele afeto se_ transformou: em respeito
-guração humanística.
_
_ _____ _
e admiração. ~que Frankliri db MagalhãeS p.ão transigia
~JrrésiStivermente~3trãída pelo Humanismo, nele s_e
com fáceis concessões. Espírito irreverente, "íaiüi- do sar~
corppleta, numa aliança defmitiva e perene, porque é
casmo o seu maior prazei', escarnecia de tOdos e de tudo,
dentro de suas dimensões ilimitadas que Minas se enconera, nã_o obstante, todo ternura paracom_a-Cãsã de Altra e se reaiiza.'
fonsus de Guimil.rães; que ele veneriva co-m Omelhor inE tão profundas são as raízes mineiras do Humanismo
censo do seu louvor.
que a irreverência dos temp~s não conseguiu err~.dicá-Ias
No curso da vida, o relacionamento amigo com outros
de nossa _cOns.ciência.. Trisião de Atayde cqn~tata, com
acadêmicos: Wilson Melo, Mário Matos, Moacir e OjalPenetra"nte sensibilida,~e q~e, ã desPeito de desdenhado
ma Andrade, Paulo Pinheiro Chagas, Vivaldi e Edson
-pelos jovens, "aind_ã é_ no Humanismo .clássico, que se
Moreira, Cândido Martins de Oliveira, Oscar Dias Coraliiiicnta. mesmo sem querer, '?_rrqprio ModerniSJ1?0 l!liR
rêa e Edgard Mata Machado, acicatava, no meu Jntimo,
neiro". E acentua: "No cerne da inteligência m)neira eno velado propósito de um dia poder assentar-me na voscontro !iempre e~se Humanismo clássico, de tradição casa grei,
ra.~ense, que vem da C~lónia e fez do_ar:cadism~, desde o
Hoje realizo, com enternecida emoç_ão, o sonho da _
--século XV.III~ não um simples mimetísmo artificial e pasadolescência, vivo o ideal da juventude -e concretizo o
c
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sageiro, mas um traço típico e permanente do mineirismo intelectual. Da tradição como alma da dicção. O
eterno como fase do moderno."
A cultura se expande e_ se aprimora. O Latim, que chegou a ser batizado pejorativamente de mineiro, por décadas e décadas, é a ponte por onde o passado escoa no
presente.
_
Aiflda _não expir~ o sêculo XVIII e _Minas já ê uma flã.mã-ViVa e incãiidt!scente de independência: de suas penhas e canhadas, de suas catas sangrando, parte para o
patíbulo e para a eternidade, intrépido e sereno, o Alferes Co-nJurado.
Nesse século Minas se afirma em toda a pujança de
~sua alma: ressoa.m··atê hoje, comó ainda serão oUvidos
-amanhã, as liras, as serestas e os madrigals d_e todos os
Ârcades, numa iinperecíveLantologja de opulenta beleza.
Pode-se dlzer, sem temor ou eiva de regionalismo que,
naqueles tempos, assiste-se na Capitania do O~:ü·C!ao ~e
s~nvolvlmento de rara·e-feCunda fei-mentação artística,
sem exagero, na êpoca, a mais importan~e de toda a
América.
Não são, apenas, as letras que cintilam com inexcedível fulgor. A vocação para o divino, o belo e a verdade,
se- df:súica na arquitetura, na escultura e na pintura, na
melodia sacra e barroca, que encontram formas, traços,
cores e ritmoS -de estOnteante e requintada beleza.
O risco sempre nobre e fascinante de nossas igrejas coloniais; o buril e o camartelo desse genial Aleíjãdinho;
portas, tetos e altares apainelados nos tons mirífícos de
Manoel da Costa Attayde: os acordes de Lobo Mesquita, Marcos Coelho Neto, Parreira Neves e do não menos
notável- o sanjoanense Padre iosé Maria Xavier- são
expressões un-iversais de uma cultura imperecível.
Minas vai deixando de ser a província circunscrita aos
egoísmos de suas fronteiras geogrãficas e vai ~e cfesvinculando dos estreitos parâmetros dos seus interesses i:rp.ed_i_?tos. Suas atitudes são _na_cionais: o dobre do lente dos
seus campanários joga por terra uma coroa, enquanto o
estridor de suas câmaras municipais prenumcia, com segurança, uma nova era.
O nosso humanismo no campo político haveria de modelar a nossa formação liberal, que, entre nós, é uma
conseqüência da tradição, mas um destino iluminadô e
__
imperioso.
Esse destino nos deu e ao Brasil condutores, líderes e
estadistas que forjaram a Nação, fundiram as suas estruturas fundamentaTs e rasgaram nos horizontes infinitos
da esperança a trajetóriã ffiiraculosa de um povo fadado
a construir, no amor, na tolerância e na compreensão,
uma radiosa civi1lzação inspirada no Direito, na Justiça
e na Liberdade.
Com Bernardo de Vasconcelos, em meio ao catactisma
desintegrante de imensa subversão, salvamos a ordem e,
-eom ela, a integridade da Pátria.
Com Paraná, restauramos as instituições combaHdas,
implantamos a conciliação, recuperamos os partidos
exauridos, fazendo emergir a Nação, prostrada na inércia, para os dias de um glorioso fastígio.
Com o Conselheiro Lafayete, mestre incomparável da
ciênciajurídíca, humanista do melhor e mais puro quilate, estilista consumado, ficOu-nos a lição da honra, servida por poderosa inteligência e a defes_a intransigente dos
pÕstul<i.dos do· Direito, ún{cos e insubstitUÍveis alicerces
no relacioname"niÕ entre os homens e as nações.
Teófilo Otoni alça as cumieiras mais altas d3. dignidade política, o papel da Oposição nas democracias lívres,
quando exercida _com bravura, coragem e talento. Grava, para sempre, nas páginas de_nossa história, o ensinamento às gerações que se sucederão que sevir_ao povo,
sem trai-lo, é a mais sublime benemerência- no serviço da
Pátria.
Antonio Carlos faz a Revolução de 30, o mais amplo e
profundo dos nossos movimentos liberais. Rompe com o
Brasil arcaico, joga por terra âs súas estruturas envelhecidas, renova a mentalidade nacional e -abre as imensas
avt:rifdas de uma nova e portentosa comunidade hUmana, modernizando-a para enfrentar os gra_ndes desafios
do nosso século e preparando-a para decifrar as esfinges
aterradoras dos nossos dias.
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E, por derradeiro, mas não por último, surge esse surpreendente Juscelino Kubitschek, muito nosso, pelo afetuoso convívio e· a sua miraCulosa atuãção, slD.tese de humanismo e dinamismo. Governou na ordem com democracia e deu ao Brasil, num poema de ousada beleza, essa
Brasília, majestosa e irradiadora, atestando ao mundo a
capacidade de construir de um povo, habitualmente
substimado na sua energia e caluniado na sua operosidade, mas que se mostrou estupendo de força criadora ao
plantar, no coração dos nossos ermos sertões, mais empolgante das realizações urbanísticas de nossa era.
Como se vê, carradas de razões tinha João Camilo de
OliVeira Torres, nosSo historiador mór, que honrou nossa Academia com a força do seu talento e sua esmerada
cultura, quando escrveu; "Podemos assinalar sempre nas
agitações em torriO da independência até nossos dias
uma presença de Minas, ora como fator de estímulo e arrancadas mais ou menos audazes, ora como freio a conduzir o País ao caminho da ordem e do bom senso, sempre atuantes., mas, seja como for, dificilmente se poderá
escrever a História do Brasil, nos momentos culminantes, sem subir as montanhas".
Compreende-se, assim, a alma mineira, generosa, pioneira, abrangente, que nos une a tOdos, através dos tempos e das gerações, sempre a se reno_var, refletindo nesse
santuário de espirifualidade, que é a Academia Mineira
de Letras, o que possui de mais belo, nobre e autêntico.

Alberto Deodato -

O Mineiro

Alberto Deodato é um caso exemplar de perfeita mineiridade, pela assimilação do seu espírito e mentalidade
ao ambiente moral e físico das nossas Gerais.
Sergipafto -de nascimento, numca deixou de amar apaixonadamente as caatingas, os engenhos e os cenários das
vaquejadas do seu céspede natal, mas a sua alma e o seu
caráter se tornaram mineiros sob a influência de seguidos e ininterruptas -decênios de vida em nossos altiplanos. A sua fé em a nossa. Os seus hâbitos, costumes e até
o linguajar se amineiraram. Os__ amigos~ os mesmos.
ldentificõU-=-se de tal forma com os nossos valores espirituais que acabou por defendê-los, renhidamente, com a
sua participação erri--nossas·-parnas·cívlcas, a"o mesmo
tempo que levava ao extremo o seu devotamento aos
ideais da gente mineira.
No forO, advogava no melhor estilo dos juristas mineiros da escola de Mendes Pimentel, Orciziritbo Nonato,
Milton Campos e Pedro Aleixo.
Na cátedra, prelecionava, mineira_mente, com amo_r,
entusiasmo e competência, como se a sua vocação de
mestre de nossa juventude houvesse sido funQida naSc
mesmas matrizes que modelaram as fortes personalidades de Tito Fulgéncio, Estêvão Pinto, Gastão da Cunha
e José Eduardo da Fonseca.
Na imprensa refletia, nas suas colunas diárias, o sentimento, a ironia e a bondade, profundamente mineiros,
ao registrar, nos entretens de suave melancolia.,_ "o trágico cotidiano" do nosso povo, nos seus sofrimentos e nos
seus sonhos, nos seus triunfos e- fracassos, tão sintonizado com ele, como se fosse dele oriundo.
Na política, foi dos mais exaltados entre os lib~rais mineiros. Evocava uma reencarnação de Teófilo Otoni, no
seu entusiasmo sem pausas, na sua combatividade sem
tréguas, e no vigor permanente do seu idealismo, que os
anos não conseguiram arrefecer.
Nele o nordestino cedeu, totalmente, ao mineiro.
Emocionava-se com as manifestações da inteligência,
das virtudes e de heroísmo da nossa gente. Era um crente, de crença inabalável na força imanente de nossa destinação histórica. Ele a considerava o que de mais importante havia na brasilidade, pela sua inata capacidade de
aglutinação na construção unitâria da Pátria, pela sua
clarividência no identificar os rumos ·certos em meio aos
temporais da históiia e pela sua vocação telúrica para
conter e apaziguar, contem_porizar e conciliar, r~sistir e
subjugar os elementos da desordem e da desagregação,
sempre presentes e atuantes, ao longo de nossa formação
política e social.

Só um mineiro e mineiro da melhor cepa, com a alma
abrasada pelos eflúvios miríficoS de nossas montanhas,
seria capaz de nos proporcionar o êxtase desta página:
"Fez ano sábado Belo Horizonte. Tem a mesma
idade que eu. Um homem com meio século está velho; uma cidade com cinqUenta anos é menina. E se
a cidade é como essa, bonita assim, com tanto verde, com tanto sol, com tanto azul, com tanto encanto, é broto ...
Uma cidade vive mais na gente que sua moldura.
A paisagem não são as ruas, as praças, as avenidas.
A cidade é uma cousa subjetiva.
O que permanece é a emoção. A alma da cidade é
que penetra e não sai nunca mais da retina e do coração. As ruas, as casas, as montanhas, tudo isso é
moldura e cenário. A cidade, para cada um de nós, é
uma paisagem interior. ~o pedaço da vida interior
que se viveu nela. Uma rua, uma casa, um café, tudo
é, apenas, motivo emocional. A beleza de uma cousa imaterial está na recordação do que aquilo representa na nossa vida ou na dos outros. ~ nossa história ou a história dos outros homens.
A rUa da Bahia não é, para mim, uma rua qualquer; é o caminho da minha Faculdade de Direito,
por onde subo trinta anos para dar aulas, por onde
desço com os alunos, contagiado do calor de nossa
mocidade. O Trianon não é um bar onde, apenas, se
vai beber. Foi aí que senti, na explosão incontrolável do meu temperamento, o quanto amo a Liberdade, quando os Aliados retomaram Paris.
Depois de cOmpletarmos vinte anos, eu e Belo
Horizonte, começamos a viver juntos, Os seus_ dias
são oS meus. Fomos festivos juntos. Tivemos as
mesmas emoções. Não perdi as suas comemorações.
Partilhei das suas homenagens. Acompanhei ao
Bonfim os seus homens itustres. Comunguei dos
seus sentimentos cívicos. Colaborei nas suas leis e
dirigi os seus jornais. E mais que isso: de janelas
abertas na minha casa ou vagabundo nas ruas,
- amei, em êxtase, as suas noites e as suas madrugadas. Embriaguei-me de seu silênci_o, sob os ficas, no
cheiro doce das magnólias e na transparência dessas
manhãs de cristal que despontam nas serras mansas
que cercam a cidade."
Nesse inexaurível filão de mineiridade em que se transformou o seu coração, extraia, para seu_ deleite e o encantamento dos demais, algumas ricas e vistoSas pepítas, de
altíssimo teor, como a sua emocionarite interpretação
dos nossos grandes rios.
Só um_ mineiro, verdadeiramente mineiro, possui o
-condão para senti-los e amá-los na beleza de s_ua significação humana e social, expressando a sua grandeza na
enternecida magia de frases comoventes e canoras.
--oiçamo-lo:
"Se temos razão de amar o rio SãO Francisco pela
brasilidade, o rio Doce nos comove pela mineiridade. O São FranCisco nasce e corre etri Minas, mas
reparte, perdulariamente, as águas por maís- quatro
Estados.
O D_oce deixa tudo em Minas e, quando serve ao
Espírito Santo, é em rãzão de Minas, continuando
-aS florestas que, sendo capixabas, são nossas também, numa absoluta unidade de selvas.
O rio São Francisca é indomável e rude. Vive em
luta perpétua com o homem. Na estiagem, vinga-se
pela seca. Nas águas, destrói pelas enchen-tes. Escachoa nas barrancas. Carrega nas ãguas vermelhas o
trabalho penoso do homem. Bárbaro, destroça, furioso, a casa e a malhada, o terreiro e a roça. E
quando parece tranqüilo, conspira contra o homem,
na instabilidade dos canais e na& "coroas" movediças do leito. É, na realidade, um poema de beleza.
É a_ natur~ do Brasil no permanente e selvagem
anseio àe liberdade. Não tolera a disciplina. Rõffipe
os diques, invãde as iagoas drenadas. Desmorona os
canais-marginais. Lá estão, na Paulo Afonso, milhares de homens domando esse bárbaro rebelde para
iluminar e dar e~ergia à metade do Brasil.
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O Rio Doce é humano. Não luta contra o homem. Nem enchentes nem secas. Alia-se. Junto ao
seu leito correm os trilhos da estrada de ferro. As
suas águas ainda não destruíram uma só obra hu~
mana. Trilhos, pontes, casas, roças, o rio passa tranqüilo e fertilizante. O homem ê quem o agride, pondo ao chão as suas florestas, desnudando, impiedosamente as curvas discretas do seu Jeito. O homem
do São Francisco é um caldeado pelo sofrimento.
Ama o seu rio apesar de tudo. Ali nasceu, ali há de
morrer. Envolve-lhe a existência de uma fatalidade
lírica. A sua vida é uma ternura resignada. Ama as
águas, a lua, a canção e a dor.
O homem do rio Doce vive em permanente aventura. Vai radicar-se à terra pelo amor à riqueza.
Tem muito do nlínerador do século XVII. Com a diferença: os filhos ficarão ali, onde se derrubou a
mata a onde nascerá, pujante, a nova cidade. E ficarão ricos. E serão doutores e fazendeiros. E amarão
a terra fêrtil e abundante... "

A Cadeira n' 12
Honro-me da responsabilidade que a vossa indulgência me outorgou: a de ser, a partir de hoje, o guardião da
cadeira n~ 12 da nossa já vetusta Academia.
Ela tem um patrono, alvarenga Peixoto, cujo nome a
nossa história recolheu, no martiriológico da Inconfidência e as nossas letras ainda o mantêm em destaque
como um dos mais expressivos expoentes da Arcádia Mineira.
Nos seus poemas, êclogas e sonetos perenizou a fina e
sutil sensibilídade de uma natureza feita para o culto do
belo; nos estros do seu lirismo de cativante fascinação.
O seu fundador fç.i Carlindo Le\ls, humanista, jornalista e poeta. Dava-se ao luxo de falar e escrever em grego e latim. Tradutor de Heine, Heredia e Gautier, recebeu deles as marcantes influênCias com que-esculpiu em
lindos versos parnasianos os sonetos impecáveis de
"Brumas e Sol". Lamentavelmente, a sua obra opulenta,
ainda quase inédita, está reclamando dos estudiosos paciente pesquisa para a sua recuperação e o estudo crítico,
a que tem direito, pela sua notável presença na história
do parnasianismo brasileiro.
João Domas lhe sucedeu. Historiador, sociólogo e ensais ta, a sua obra multifária ocupa amplo espaço nas
nossas letras, que enriqueceu com a contribuição talentosa, profunda e original dos seus estudos percucientes e
de suas elucidadoras interpretações, hauridas arduamente nos arquivos impenetráveis e na tenaz elaboração de
sua cfítica honesta e imparcial. Reconstituiu fatOs do
nosso passado, retificou conceitos errôneos de nossa história-, abriu novas perspectivas para a anâliS-e de importantes acontecimentos de nossa vida pretêrita, alterando,
não raro, os rumos que a rotina medíocre e mistificadora
havia imposto à repetição de enormes falsidades históricas.
Dotado de_atilado espírito crítico, pesquisador probo
e infatigável, revolucionou, renovando-os, os estudos
dos aspectos fundamentais de nossa formação. Personalidade rica de contrastes, é uma das figuras de maior expressão nas letras mineiras. Deixando vaga a sua cadeira, coube a Alberto Deodato substituí-lo.

Alberto Deodato - o homem de letras
·A sua obra é das mais variadas. Transitou, com raro
brilho; por quase to~as as províncias da atividade literária. Para o T'?ltro, escreveu e exibiu~ ao -públiCo a
aplaudida opereta "Flor Tapuia" e as festejadas comédias, .. Pensão de Nicota" c:- "Bacharel em Apuros", que
alcançaram ruidoso sucesso.
Como jurista, consagraram o seu renome, as suas
obras de repercussão internacionat "Da Doutrína âo
Monroe" e .. Da Nacionalização dos Bancos Estrangeiros". O seu substancioso livro didático - Manual de
Ciências das Finanças - é, ainda hoje, manuseado e estudado, com real proveito, por quantos se interessam
pela matéria.
Mas foi na" prosa que Alberto Deodato se realizou, em
toda a sua plenitude, como homem de letras.
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Em "A Cruz da Estrada" c "Senzalas" já se entievia o
escritor e novelista de estupenda inspiração de "Canaviais" e "A Doce Filha do Juiz", os seus trabalhos de
maior densidade, em que se revela, em toda a sua exuberância, o estilista 'exlmio, retratando, com arguta penetração psicológica, os dramas de amor, as tragédias,
frustrações des.esperadas, e as violentas explosões sentimentais de nossa gente.
Em ''Canaviais'', uma primorosa coletânea de contos,
é todo o nosso Nordeste, castigado, sofrido e injustiçado, que se apresenta, na sua pungente realidade física e
humana. São os sítios da su·a infãncia e adolescência em
Moroiin, no·:s-eu amado Sergipe, cujas record'aÇões povoavam a sua alma, impregnando-lhe o espírito de uma
indelével saudade.
Realmente, em "Canaviais", o que se vê e sente é a natureza do sertão nordestino, adusto e calcinado, e sua
vida dura e medíocre, mas intensa, introspecth_'a e profunda. Usineíros abastados, donos da vida e liberdade
dos seus dependentes, comerciantes pobres de haveres e
de ambições, vaqueiros bravos e destemidos, mulheres
fatais, com os seus amores_viÕJentos, todos tangidos pela
força ineXorável do destino, em meio aos azares e percalços de um cotidiano ttiste, iotineiro e viL
Em "A Doce Filha do Juiz" é o Alberto Deodato mineiro, já perféitam·ente aé11matacio à-nossa mCTit3.l.idade e
costumes e já conquistado pela psicologia -~e nossa gente. Gurutuba, a cidadezinha, onde se desellrola·m todas
as cenas do romance, _é qualquer dos nossos pequenos
burgos, no começo do século, perdídos na amplidão da
terra, longe da lei e da civHização, com os seus instantes
de grandeza e .de miséria, os seus conflitos mesquinhos, a
monotonia de sua existência enervante, com as suas dç:dicações emodonantes e os seus ódios implacáveis.
Nos contos de Canaviais," AlbertO- Deodato mostra
toda a força do seu estHo vivo, vibrante e colorido. São
páginas que emergem do seu meio natiVo, do seu nordeste com os seus homens fortes, fatalistas e decididos e as
suas fazendas indigentes de todo, mas riéas de criaturas
humanas, em cujos corações a sotídariedade heróica, capaz de todas as bravuras e sacrifícios se entrecruza com
sua incrível vocação para a vingança e o ódio, cultivados
com todos os requintes dos ritos sádicos.
Esses contos, perfeitos na sua estrutura, irrepreensí~
veis na sua técnica, são de uma beleza que arrebata ecomove.
"Mágoa de Vaqueiro" abre esse corijunto de ricas gemas, que na obra se contêm.~ a descrição movimentada,
feita com graça arte, do viver alegre e penoso das va"
quejadas. Todo o entrecho do conto, raro exemplar no
gênero, se desenrola em torno de um boi, Q "Pintadi"
nho", cuja fama de desabusar e desmoralizar vaqueiros
renomados corria de quebrada em quebrada.
Dizia-se dele que era endemoninhado. Quando perse"
guido e cercado, desaparecia "fedendo a enxofre, que
nem Barrabás nas profundezas dos Infernos".

e

Dá gosto acompanhar o relato das expedições que se
organizavam para segurá-lo e que voltavam tristes e derrotadas de sua missão. São descrições, em linguagem
típica da região, que nos prendem à sua leitura. Os riscos
da empresa, as cenas surpreendentes de coragem e bravura, o emocíonante das proezas são páginas de inigualável elaboração artística. As peripécias se sucedem e o
boi enfetiçado destroçava, furando os ce:rcos_ mais espessos, ludibriava todas as espertezas, quando não derrubava, ridicularizando-os, os mais destros cavaleiros.
Certo dia, surgiu na te:rra Antônio Sara vã, um valente
e desassombrado vaqueiro, que, arrostando riscos sem
conta e enfrentando toda sorte de perigos, consegue, afinal, dominar o_ boi tinhoso.
Perdido no mato, os companheiros saem ao seu encalço. Encontram-no "à sombra densa de uma aroeira.
em pé, cabeça sobre os braços cruzados no cabeçote do
lombilho do cavalo". Soluçava amargamente. Junto,
amarrado ao tronco da árvore, o ''Pintadinho" ronronava exausto, com os olhos mansos, parados.
Despertado do seu êxtase, pelos companheiros, não se
vangloria de sua façanha, que deixava boquiab_ertos os

circunstantes, esquecido dela, como se nada houvesse
acoO.tecido. De repente, volta-se desoladoramente para o
cavalo que o servira na árdua peleja, "engasgando na
garganta um lamento doloroso:
---Ah cavalo!
E, enxugando os olhos no punho, acrescentou comes~
forço~

- Vortá pra minha terra, sem levar esse castanho! Ter
que dá ele ao do_no! E o que me: roe!"
O feito que o celebrizava em toda a vasta região nordestina, uma vez Consumado, perdera para ele toda a sig~
niflcação, mas ter de se privar do pfodigioso animal a
que se afeiçoara, naquela: arriscada contenda, arrasava"
lhe o coração.
:t: assim, ainda hoje, a vida sofrida dos nossos irmãos
nordestinos. Importante, para eles, não é o sucesso, mas
o amor às mais humildes criaturas do Senhor.
~::-~somhras AgeStes" é o cõnto qUe se segue na arde"
nação de Canaviais. O enredo é banal e sem originalidade,
Um casal de fazendeiros, sem filhos, identificados no
amor recíproco, era um só coração na alegria e na des·
ventura. Ele era todo trabalho, ela, dedicada à labuta ca·
seira.
De repente, muda o ambiente na Fazenda. A mulher
--dá para ficar triste, não mais- freqUenta o arr:iíal, nem
mesmo para as festas religiosas, que eram a sua alegria.
Abandonava-:.se pelos cantos da casa e nada lhe agradava. Apaixonara-se pelo "moço do Coronel" e, com ele,
fugira.
No seu encalço, seguiu o esposo traído. Depois de
uma longa busca pelos matos e caminhos da redondeza,
chega esfalfado à choupana do velho Né:o.
A novela, até esse ponto, é pobre de imaginação, vulgar de tanto repetido o seu tema, a despeito das frases de
cintilante- efeito com que são revestidos os lugares comuns.
Parece- que o autor- assim o" ft!z, ·deliberaôaineflte,
-como que se deleitando na urdidura de um pano de fundo, artisticamente trabalhado, para que, no centro dos
áCbn-teclmenú)S D_l-onói.oi1os e sem Srandeza, surgisse, de
repente, essa estranha e satânica personagem do velho
Néo.
Daí para frente o conto ganha as dimensões surpreendentes de uma obra de singular relevo.
Néo é Um maconheiro contumaz. O vício já havia destniído o seu fíSiCO- e o tornara aparvalhadO;-redllzíndo-o
a uma melancólica ruina de sua an~iga dignidade humana.
Esse tipo vale todo o conto. Depravado nos seus sentimentos, cínico e debochado, ao encontrar o esposo alou- cada, estropiado no rnourão de sua roça, cruel e desapiedado, tripudia, insano,_ sobre o desespero do amigo. -

O chocante desse encontro, a perversidade inconsciente do velho imbecil, cujos complexos a maconha requintava, é, na simplicidade da narrativa, de uma trãgica e
torturante impiedade.
- Sofre-Se com O marido traído, cuja dor, em meio à
maior aflição, ao invés do consolo das paiavras affiigas,
recebe, de chofre, o achincalhe contundente de um ébrio
desalmado pela degradação moral.
A cena que se segue, na sua sala pobre, é impressionante pelo seu realismo caboclo.
O velhO Néo e outros amigos, como ele viciados,
abrem um ritual coletivo de maconha. Vão iniciar, na
horripilante confraria, mais um irmão, aquele desditoso
marido, com a alma carcomida de ôdio e o coração dilacerado de humilhação. Sorvem desesperadamente o chá
- d~moníaco. Saltam, dançam, gritam e cantam estribilhos
ir~itantes de uma antiga canção. Gesticulam, agitadamente, saracoteiam numa dança desengonçada e se entregam aos esgares de um orgíaco festival.
No desespero da traição de sua Rosa, o infortunado
Ignácio, que abUsai-a do líquido aluciÕ.ógeno, se mata,
gritando, em desespero, o nome de sua amada.
Os episódios finais desse conto, de inicio insosso, ganham uma tão forte intensidade emocional, qu_e só um
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mestre na arte, como foi Alberto Deodato, nos agraciaria com a estupenda tessitura de uma ficção de rara e trágica beleza.
Em "Suave Milagre", o contista se revela no pleno
domínio da sua arte, no aprimorado da expressão e na
tranqUila desenvoltura de tema seco e rigido, mas que,
não obstante, por isso mesmo, permitiu-se exibir todas
as virtualidades do seu esp1rito.
São, apenas, três os elementos desse _conto: o vaqueiro
Salvador, um carro de bois e a mulher Margarida,
Salvador, um carreiro experimentado, fracassa no desempenho de uma temerária operação. Colocara o seu
carro, estravasando cana, quase perpendicular ao grotão, onde, despreocupada, cantarolando, achava-se a sua
amásia Margarida.
O carro e os bois não resistem ao peso e ao esforço que
têm_ de suportar e despencam despenhadeiro abaixo. A
mesa do carro tombava para um lado, as juntas desvencilhadas estouravam, arrastando em disparada as cangas
e ãs correntes, ·~!;':nquanto as rodas rolavam pela ladeira
lisa, vertical, vertiginosamente, indo despencar~se na
grata por cima dos galhos dos ingazeiros, com um fragor
de trovoada ... "
Por milagre, salvam-se Margarida e o filho recêm~
nascido.
Nesse trabalho, o que causa admiração é como Alberto Deodato, de um tema tão apoucado e estéril, pôde tirar a excelente trama, opulenta de detalhes, que só o seu
pleno conhecimento da. vida, nas fazendas do Sergipe,
lhe poderia fornecer. São páginas de comovente ternura
humana, à mostra, na simplicidade de almas sem reserva, conduzidas pela natureza e cumprindo, humildemente, o seu fadário. No caso, protegidas e abençoadas por
Deus.
Em "Maria do Sertão", os personagens que centralizam os acontecimentos são: Maria do Sertão, mulher
forte e estranha, que, por amor, conhece todas as recompensas e misérias da vida. O cabo Roseira, que a tíra do
pantanal de uma degradante prostituição e lhe dá anos
de paz--e de abastada pobreza, até ser brutalmente assassinado por Mané do Claudino. Este, por sua vez, era um
saveirista de maus bafes, que por ela se apaixona e dela
faz sua mulher, para lhe dar uma vida de humilhações,
sofrimentos e pancadaria.
Até que um dia, Maria o abandona. Vai dar com os
-- -costados no Rio de Janeiro. Ali a felicidade bafejou-a.
Tornou"se novamente linda e respeitada. Vivia com os
recursos postos à -sua disposição por um novo amante. A
saudade, porém, leva-a de volta a Moroim e para a desgraça de um cruel destino.
A notícia da c)legada de Maria do Sertão encontrou
Claudino sobre o catre fético de um imundo laZareto,
acometido de varíola, epidemia que graça va na cidade.
Ao saber da presença de Maria do Sertão, reanima-se,
estimulado pelo ódio velho ressurgido. Levanta-se, deixa
o leito tosco, aguarda a noite para a (ria ex_ecução do plano (rue ul-dira, diabolicamente, durant_e todo o dia. Vai
ao seu encontro, no hotel em que se hospedara. Chama-a
pelo nome- e,_ ao· vê~la,- atira-se aloucado sobre ela,
matando-a furiosamente.
Esse conto não nos dá a impressão de uma ficção.
Tudo indica tratar-se de fato de vida real, passado na terra nital de -Alberto Deodato, a sua bucólica Moroim,
que essa tragédia abalara na sua tranqüila existência.
Nele se vê a reprodução da vida dos pequenos lugarejos
do nosso rude nordeste, com os seus tipos marcantes. A
mulher bonita e livre, despertando paixões violentas em
homens rudes e ri) os. O amor e o ódio se sucedendo em
lances de nobreza ou de extremo aviltamento. O contraste dos costumes e o entreChoque dos sentimentos. A fé
mais pura que se mistura, ii. uma mesma alma, com os crimes mais hediQJldos. Os estigmas de um melancólico estágio de cultura, que se afirma, tanto _nos gestos de_ elevação morafque o digniti"ca,- como em meio às mais toi'pes infâmias, para cobri-lo de ignomínia.
A "Sentinela da Terra" ... é o trabalho que encerra
Canaviais. É a estória da de_cadéncia moral, física e eco-
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nômica de uma família: a dos Esteves, que se retratava
ao vivo na casa senhoril, outrora bela e imponente, reduzida pelo abandono, a uma deplorãvel mína, com todas
as suas paredes e dependências destroçadas, __eJ;ibindo,
por todos os lados, o quadro de uma chocante miséria.
Esse conto Jaz lembrar, em tudo, os melhores-de Eça de

Queiroz, que o inflUencia: em todo o desenvolvimento de
sua temática. A sua urdidura, a inspiração, a sucessão
das cenas, os personagens, tudo revela nele marca osten~
siva do grande mestre lusitallo, no Seu conto de todas as
antologias ..Os t'i-ês Irmãos", Ê o castigo da ambição
desvairada e a condenação dos que se deixam fascinar
pela desmedida avareza. Todo o arranjo é perfeito na sua
contextura. OS seus tipos são ricoS de interesse humãno,
estão cercados por uma densa atmosfera de sentimentos
os mais diversos e contraditórios,_em se revestindÓ de autênticas caracteríSticas.
O talento e a criatividade de Alberto Deodato, ainda
uma vez, se ostetam nesse bem concedido conto, montado na anãlise percuciente da psicologia humana. ManOe!
Maroto, o seu principal personagem, é um exemplar,
sem falhas, do ambicioso vulgar, com todas as seqüelas e
saliências que caracterizam os de sua espécie. A exploração de sua mórbida personalidade, através da façanha
a que se propõe, é tarefa qUe nos atrai ·e empolg<i..
Sebastião Esteves, o último de uma estirpe, renega as
tradições do_s seus antepasSados, Para tornar-se na mais
repugnante das criaturas humanas. Era o flagelo dos escravos .... Eram dele as primícias da virgindade em toda a
sua redondeza". Todas as torpezas, ele as praticava, so"rrindo, e não houve crime _que não cometesse, sem que o
remorso o ferisse. A sua alma patológica é dissecada,
com perícia, e posta em destaque as suas mazelas lgnóbeis, esmerando-se_Alberto Deodato, com a sua pena,
em escalpelâ-la na plena realização dos seus depravados
~
instintos.
Esse tipo se fixa em nossO espírito com o seu indelév"el
perfil. Nunca mais se esqUeCe de caráter tão degenerado.
Em suma: Canaviais é, sem favor, das mais belas e
completas coletâneas de contos de nossas letras. Bem
mereceu os aplausos com que foi receb.ido -e 6 encim-iamento de quantos, ainda hoje, o lêem. A sua matériaprima é o homem na perenidade de sua alma de grandezas, ódios e paixões. O ·cenârio é o nosSO Brasil nordestino, na dureza de suas paisagens âsperas e secas e do seu
homem sofrido e resignado, herói e vitào, mas sempre
digno na ventura ou na desdita.
Em '"A Doce Filha do Juiz", o romance se passa, todo
ele, numa pequena cidade do interior mineiro. Gorutuba
é o seu nome. Todo o enredo- é uma torpe iniriga pOlítica, que termina nu-ma cena -de- chocante ViOlênda.Gorutuba, ainda beije, nos faz lembrar, no seu desnudo realismo humano e social, muitas das nossas abandonadas e desoladas comunas.
Nele, como florCi nõ- PãntanO, salVaffi-se M3.ri"ã"He:Iena e a pureza do seu amor, o velho Wencestau, líder patriarCal, que todos ouviam e acatavam e eurico de Castro, o jovem Promotor que, assediado por todos os lados, consegue atravessar o lamaçal, sem se -deixar enlamear, conservando a sua integridade.
Os demais personagens são a expressão do que existe
de mais deplorável na formação da personalidade humana. Wenceslau é .a tipo perfeito e acabado do chefe de
clã. Sábio na sua incultura, justo na rusticidade de seu
espírito, nobre na rigidez do caráter e generoso n.o coração.
Na adversidade ou na alegria, só fazia somar amigos.
A sua maior virtude era saber absorver, com resignação,
afrontas e ingratidões.
O Juiz Mouraria, .. ventrudo e pletór\cO", é um excelente espécime de mediocridade e velhacaria. De Rosa
Júnior, redator e iriii)ressor de ..Ó Lido-" exPreSsa uma
figura, ainda hoje, muito em vaSa nas taciõhãs socíeda~
des do nosso interior. É o jornalista ignorante, louvaminheiro, emérito na bajulação aos poderos-o-s=-e- -expedito
na injúria aos que se encontram no ostn{êism_o:-_
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Dona Nica realiza, à perfeição, a criatura maligna,
que fazia da intriga e da maledíscência a sua alegria de
viver. Língua ensopada de veneno, possuía o dom perverso de empeçonhar e destruir os lares mais dignos. O
seu perfil de mulher mâ se resume nessa frase_do romancista: "Diziam os de-GorU.tuba que era na casa de Dona
Nica onde se geravam todas as desgraças sociais que infelicitavam o Município".
E, por fim, esse incrível Florindo Zorobadel, rábula
militante, mulato, alto, de fonte espaçosa, animado de
insopitâvel ambição política. Chefe, sem efeítores e sem
respeitabilidade, supria todas as suas deficiências, de caráter e liderança, com uma capacidade inigualável para
mentir e mistificar.
Imaginação ardilosa, imune a qualquer sentimento
nobre, de uma audácia sem escrúpulos, não havia expediente de que não se utilizasse para realizar a sua mórbida obstinação de exercer o mando absoluto em Gorutuba.
Derrubou o prestígio do bom e honrado Wenceslau,
ludibriando, com lábias irresistíveis e diabólicas ãrtimanhas, a_bo_a fé do Governador e Secretârios, na sede do
Governo, obtendo-lhes o apoio para os seus desatinos.
Desde a coletoria local, inescrupulosamente- manejada,
passando pelo Grupo Escolar, onde professoras analfabetas substituíam normalistas formadas, até chegar ao
destacamento policial, sempre pronto a todas as violências e tropelias, estavam a serviço de sua desvairada ambição. A cidadezinha vivia um clima de violência e arbitrariedades, Todas as infâmias e humilhações eram in1postas aos adversários de Zorobadel por sua orientação
e instigação.
Às vésperas da eleição, que consagraria a vitória doestimado adversário, não hesitou em tramar a sua morte.
Só llào conseguiu o seu sinistro intento, graças à atuação
Càiajosa de Maria Helena, que vaÍ ao encontro dos cOndenados e os obriga a abandonarem a cidade.
Não podendo eliminâ~los, o -destacamento invade a
sua casa e a destrói, joga os seus móve_is na Pfaça, armando com eles, para execração do seu inimigo político,
uma imensa fogueira.
Diante de tantas infâmias, Wenceslau perde a paciência, se descontrola e vai a forra. Prepara monstruosa vindita. Ã frente de um bando de jagunços, ocupa a cidade.
A sua população estava reunida na Igreja, que é invadida
para caça odienta de Zorobadel, que, identificado, teve
-morte horrível.
Era o epilogo inevitável das sucessivas desmoralizações e indignidades a que vinha s_endo submetido o
chefe leal e o cidadão honrado.
Tristão de Athayde, que, quando do advento de "A
Doce Filha do Juiz", exercia o pontificado de nossa crítica literâria, não o recebeu com louvores.
Crittcando, severamente, o romance nacional, pela sua
superficialidade, por se detei, tão-somente, no plano da
"realidade exterior", faltando-lhe os planos do "espírito" e das "essências", conclui, em se referindo ao livro
de Alberto Deodato:
"E desse mal é que sofre o romance mineirO de Alberto Deodato. Para falar, portanto, com a franqueza que
merece um talento tão belo como o seu e que se revelou
tão fortemente nos seus dois livros regionalistas anteriores, neste seu romance não nos diz nada de novo em sua
carreira literária".
O mestre que nos tolere a audácia do reparo, mas o
seu julgamento foi rigoroso e injusto. Nunca foi intenção
do romancista descer à profundidade das coisas e dos seres, mas, tão-somente, fixar instantâneos psicOfógíCoS,
flágrantes de nossas rcillidãdes sociais e, esSe objetivo,
ele o alcançou em toda a sua extensão.
Rams vezes, o regionalismo, em nossas letras, ter-se-á
revestido de.taritas e tão autênticas revelações como em
"A Doceo Filha do Juiz''. Tudo nesse romance é expressão da vida de uma sociedade rústica, ainda em formação, com mentalidade primária dos seus personagens,
a sua política, com as suas trkas e fuxicos, os seus instan-
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tes de resível ridículo e de dramática emoção, tudo fielmente reproduzido de sua pobre e acanhada realidade.
Nada falta ao romance para ser considerado, entre os
seus afins, como dos melhores. É, sem favor, uma notável participação no enriquecimento do nosso património
literário.
Se não tem, ao tratar os temas nordestinos, a força trágica de um José Américo de Almeida e nem do domínio
abrangente da região e de suas criaturas de um José Uns
do Rego, soube, no entanto, fixá-los, sem pretensões
maiores; em trasladações inesquecíveis do cenário e dos
seus vultos.
Se ·a -sua obra mineira não tem a grandiosidade do
"Pelo Sertão'', de Afonso Arinos, realizações de imensas
proporções, um monumento insuperável de beleza, estilo, análise psicológica e interpretação da paisagem e do
homem do sertão mineiro, sobram-lhe a graça, a leveza e
o pitoresco com que descreve tipos e situações.
Se não pode ser posto em confronto com "Vila do~
ConfinS" e "Chapadão de Bugre", de Mário Palmério,
obras mais concentradas, estupendas no pormenor, vivas
no estudo das figuras humanas, perfeitas na penetração
das almas e de suas reações, notá veis no espelhar os ambientes e as pessoas que neles transitam, não seria jUsto
negar à obra de Alberto Deodato a fidelidade aos cenârios vizualizados através de sua ótica genero-s-a e lírica,
nem tampouco acusá-lo de demasiadamente caricatural,
ao fixar nos-tipos, exemplares huamanos desbordados
dos parâmetros normais. Há neles, é verdade, quando o
desdobrar do romance exige algumas conotações de ridículo, mas, no geral, são como vivem na vida real, movidos pela mediocridade do meio e acionados pelos imputosas dos seus sentimentos.
E, por último, querer colocá-lo em paralelo com o inacessível Guimarães Rosa, mais único do que raro, com a
sUa telúrica potencialidade verbal. seria pretender o ab-surdo de um símile, sem o mínimo de correlação. São
obras, estilos, temas, técnicas e objetivos totalmente diferentes. A aproximação entre eles teria que ser buscada
não no confronto, pela impossibilidade de fazê-lo, mas
no que ambos têm de comum, guardadas as notórias,!!
profundas disparidades, ou seja, a mineiridade, o calor.humano, o amor à terra e ao homem das nossas montanhas, que ambos, aquele com seu gênio e este com o seu
talento, souberam enaltecer e sublimar.
A criação literária de Alberto Deodato tem um lugar
assegurado nas letras mineiras. Nelas permanecerá como
marco luminoso de uma época e de uma escola e pelas
galas do s.eu estilo escorreito, vibrante e fascinante na sedução de suas_c?mbíantes. Quando se fizer o estudo histórico_ e o levantamento sociológico de nossa literatura
r~gional, o que jã tarda, os que se entregarem a essa tarefa ter-se-ão que se deter, respeitosos, diante da sua notável contribuição, para louvã-la e dar-lhe a significação
merecida pelo seu valor e as excepcionais qualidades do
seu excelente trabalho. Ele foi dos maiores entre os seus
congêneres e nos deixou inestimável legado, que não sucumbirá no -esquecimento do tempo, ao contrário, valo~izado e decantado pelo crivo das perspectivas pretéritas,
ganhará em dimensão e profundidade, iluminado pel~s
faróis da apreciação histórica e da crítica literária. A sua
obra viverá, enquan{o houver quem cultive e ame as nossas letras.

Alberto Deodato --O Homem Público
Afb-erto Deodato, tão logo se incorporou à vida mineira, pasSou a vivê-la cOm a maior intensidade. Entregol!-_sé de corpo e alma, a Minas Gerais-, Inspirando-se naS
suas tradições e convivendo, intimamente, com os vultos
mais emínentes de nossa sociedade. Sofria os nossos
problemas e se angustiava com as nossas desavenças, delas participando. As incoercíveis manifestações do seu
espfrito público acabaram por_ conduzi-lo às regiões turbulentas das competiçõeS ·aa -_Vida pública, com as- suas
surpresas, os seus conflitoS e paixõesL
Vereador à Câmara Municipal de Belo Hori:z:onte,
constit!linte e Deputado à nossa Assembléia Legislativa
e parlamentar na Câmara dos DepUtados, toda- a sua
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vida de homem público foi um .sucessivo desdobrar de
inquebnmtável fidelidade aos seus princípios e convicções. Democrata de formação liberal, o seu ar-dente
temperamento nunca lhe permitiu ser

c~tico

ou um frio

diante dos acontecimentos. Amava a polêmica, a discus~
são o exaltava. Valia-se de sua pena culta e irónica para
se defender e, também, para agredir e ferir os contendo·
res. DominaYa a tribuna com elegância, mas, sempre, de
lança em riste, para se resguardar ou atacar. Os seus pronunciamentos, quase sempre de improviso, eram perfeitos na forma, austeros no elogio, ríspidos e contundentes
na crítica. As suas frases _sonoras davam mais ressonância aos seus conceitos, que nunca desciam à vulgaridade.
A sua eloqilência era simples e desatavíada. Contagiava
o auditório com o Calor de sua sinceridade. Não espera~
va oportunidade para falar. Festejando 5 de julho de
1922, ou a data da fundação da ONU, protestando con~
tra os abusos de autoridades arbitrárias, ou reclamando
providências do Governo-. os seus discursos sempre serevestiam do encanto de um estilo lfmpido c calorosa, im~
primindo uma elevada conotação de dignidade ao assunto tratado.
Se o tema versado era grave c complexo, tais como a
crítica à proposta orçamentária, ou o exame da situação
política e económica do país, nele se revelava o homem
de saber e cultura. Os estudos e reflexões, que amealhara
no curso de sua vida de jurista e professor, se extravasavam em observações agudas, citações oportunas, dando
às suas análises o respaldo de um trabalhu sério, culto e
profundo. Quase sempre na oposição, raras vezes se
aproximou dos governos. Bem se lhe pode aplicar o conceito de João Pinheiro, no famoso neêrõiógio de- Cesário
Alvim: "a sua tenda de luta raras vezes alvejou nos arraiais dos governos, que não bajulou e esteve, quase sem~
pre, nos arraiais da oposição, que nunca traiu." Esse o
seu maior elogio
O Paraninfo

Senhor Presidente.
Houveste por bem, em consonância com as tradições
desta nobre Casa, convocar Afonso Arinos de Mello
Franco para receberMmc nos seus umbrais.
Honra maior não podía ambicionar do que a -de ver
essa solenidade engrandecida com a presença prestigiosa
e a palavra fluente do preclaro coestaduano, em cujo
pensamento Minas se revê nõ 'iriã."is rico do seu ouro espiritual.
Nào se pode escrever a história de nossa província sem
se topar, a cada pusso, com um Mello Franco. Conspirando ou ensinando, liderando ou discursando, lutando
ou apaziguando, eles estão sempre ampliando as dimensões do nosso heroísmo, das nossa cultura e da nossa
dignidade cívica.
Seria longo evocar todos eles, desde o valoroso Francisco de Mello Franco, com o s-eu "Reino da Estupidez",
até o impávido Virgílio de Mcllo Franco, com o seu incontida idealismo e, de permeio, toda uma notável plêiade a es_crever uma epopéia que eleva, honra e consagra
no respeito de toda a Nação, não apenas a estirpe ilustre,
mas toda nossa comunidade que, dela, se desvanece.
De Afonso Arinos de Mello Franco, não há mais o
que dizer, tão enaltecidos têm sfdo o seu talento, a pro~
fundidade de sua obra onímoda e os assinalados serviços
a Minas e ao BraSil. Na sua atraente personalidade, não
se sabe o que mais se destacar. Se o homem de l~tras,
poeta, ensaísta e memorialista nos surpreende com a beleza, a extensão e a solidez dos seus trabalhos, o profesM
sor nos fascina com o brilho e a segurança dos seus ensinamentos. Se o jurista insigne sabe dominar, com mes~
tria, os mais intrincados problemas de DireitO: o sociólogo divisa e elucida, convincentemente, -Os indecifráveis
enigmas da alma nacional. Se o histÕri:ador, lastreado na
sua cultura e na sua intuição divínatór_ía, não encontra
dificuldades para recompor o tecido gasto e roto do nosso passado, o estadista, como poucos O-têm sído entre
nós, se impõe ao reconhecimento de toda a Nação, pela
sua visão iluminada, inexcedível competência e o 1nsupe~

rável patriotisino com que tem cumprido as difíceis missões que o destin.o lhe tem confíado.
Esse o guia que a vossa benevolência foi buscar para
iniciar o nove! acadêmico nos ritos desta veneranda insti~

ruição.
Com esse gesto, estou certo, quisestes, tão-somente.
frisar as responsabildades que, hoje, assumo, ao colocar
diante de rnim, como paradigma, o porte excelso do in~
_§igne paraninfo.
A Academia Mineira de Letras

Senhor Presidente, Senhores Acadêmicos.
Muito se tem escrito sobre as academias, para louválas ou denegriMias. Os c_ons_ervadores consideram-nas
centro de apoio e sustentação da cultura e da civilizaçãO.
--Os modernos cobrem~nas de agravos e apodos,
classificando-as de instituições arcaicas e superadas, barreiras que se erguem às inovações, às mudanças e trans~
-formações.
Voltaire dizia delas que "abafam sempre o gênio em
vez de _o exitarem".
Ramalho de Ortigão, numa de suas .. farpas", depois
de consignar que "as academias não exercem perante os
descnvolvimento_s do espírito humano senão uma função
exclusivamente moderadora", acrescentou:
"As academias são, em especial, encarregadas, em
toda a parte, de conter na obra revolucionária os arrojos
do pensamento renovador e independente. Ê ao seu ascendente moral que está confiada a guarda dos princí~
pios consagrados dos velhos dogmas, das tradições em
gue se baseia a continuidade indispensável a todas as civilizações."
Se outras missões não lhes coubessem, bastaria a de
assegurar .. a continuidade das civilizaçõés" para que elas
se justificassem plenamente.
Arcas sagradas dos valores incorruptíveis do passado,
sacrários onde se aninham os pensamentos perenes, elas
são o vínculo a unir, com liames invisíveis e eternos, asabedoria e a beleza de ontem, com as suas nuanças de hoje, C"d.ldeando, corn vagar e prudência os iétdestrutíveis
alicerces espirituais do porvir. Este não existiria, ou seria
o- fruto seco de uma árvore seca, senão houvesse para
impregná-lo de seiva vivificante o solo fecundo das academias, onde penetram, fundo, as raizes do bem, da beleZ<' e da verdade.
Da nossa Academia Mineira de Letras, só a miopia
passional dos seus gratuitos desafetos ousa11_1 negar-lhe a
sua nunca a_ssaz louvada benemeréncia. CercamMna, às
vezes, o vozerio impotente e a algazarra ruidosa dos iconoclastus, mas não conseguem, sequer, trincar os seus
fundamentos. Ela se mantém imperturbável, cumprindo,
galhardamente~ a sua eterna vocação, ufana de sua missão- e--orgulhQ~a do seu alcandorado destino.
T-a-bernáculo inviolável da tradição mineira, também,
centro da preservação dos padrões de nossa civilização.
Templo improfanáve_l_ r?ra o culto de nossa língua, nele
estão, contritos, os devotos da poesia da terra, os crentes
dos seus numes tutelares, de ouvidos sempre atentos aos
apelos da liberdade. Lareira de fogo imperecível, nela se
retempera, constantemente, a nossa fé humanista a inspirar O nosso espír'ito e a ofientar a nossa lição pela urlidade e grandeza da Pátria.
Esta a cidadela que nos abriga e protege e que nos
cumpre defender, denodadamente, do alto de suas
ameiaS, da" agressão dos bárbaros, dos petardos da mediocridade e das injúrias malignas de quantos investem
C.6Jftt<I ela os s-eus preconceitos e os seus gratuitos ranco-

res.
- Pertencer à Academia Mineira de Letras é, como se vê,
um compromisso e um desafio. Juro pelo compromisso e
aceíto o desafio. Não vos decepcionarei, faltando ao
·cómpromfsso e nem me deixarei abater, fugindo ao desafio_,
SAUDAÇÃO FElT A PELO
SR. AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO:
"S. João dei-Rei é uma das indicações de que o espírito mineiro se define historicamente pela junção da políti-
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ca com a cultura, ou seja, nele, a buSca pelo poder não se
separa da atração pelo mundo das idéias e pelo esmero
de sua expressão formal. Esta é a marcha de nosso processo histórico, que nunca se desviou, desde a Inconfi~
dência, que constitui a primeira expressão da consciência
coletiva em Minas Gerais.
Esta convergência entre formação cultural e açào polí·
tica provou uma espécie de curiosidade sobre a maneira
de ser dos mineiros, que assume diversos matizes, desde
o afetuosamente interpretativo, até o caçoísta, o critico e
o cáustico demolidor. O feitio mineiro é discutível, pode
ser apreciado ou denegrido, pouco importa. Mas não ê:
indeciso nem misterioso. Decorre, repito, da confluência
entre o desejo do poder e o gosto das letras, na formação
das élites mineiras.
Proponho a análise do conjunto partindo de uma cate·
goria geral, que chamarei a mineiridade, e da individualização dos elementos componentes dessa categoria, aos
quais chamarei mineirismo e mineirice. Dizem os filósofos que o conhecimento racional parte do raciocínio categórico, ou seja, da ordenação dos conceítos básicos, seguida de sua determinação específica. Dessa forma, a
apreensão da realidade múltipla ê levada à unidade globaJ, ou generalidade, por meio da ordenação e da determinação de seus elementos. (Aqui um parêntese: saibam
os leitores ou ouvintes que se rirem deste inesperado
aranzel, que o orador também não o leva muito a sério.)
Mas volto ao ponto de partida: o conceito da mineiridade se subdivide em mineirismo cultural e mineirice política. Aí tendes a minha proposta de interpretação do
espírito mineiro.
Nós, mineiros, temos provocado a curiosidade benévola e o desgosto irritadiço, desde os primeiros tempos
da Capitania das Minas Gerais.
Mattinho de Meio e Castro, o ministro português,
chamou a atenção do Governador da Capitania, Visconde de Barbacena, sobre a delicada tarefa que era governar os mineiros. O erro do Visconde talvez tenha sido
confundir mineirismo com mineirice, ou seja, supor que
os devaneios intelectuais dos poetas inconfidentes (!Jlineirismo) eram perigosas manobras políticas (mineirice).
O Visconde. de Barbacena cometeu esse erro trágico.
Depois da Independência, José Bonifácio de Andrada
e Silva usou expressões contundentes para com os mineiros. O sábio Patriarca tambêm car-regava na nota da mineirice, sem atentar no mineirismo. Não vou discutir
aqui o assunto para não melindrar o meu querido Zezinho Bonifácio, urn dos nossos craques de mineirice.
Q sábio francês Saint-Hilaíre destaca, principalmente,
os aspectos do mineirismo. O que ele_diz, por exemplo,
sobre a conversa que entreteve com o Ermitão do Caraça, é prova da cultura deste último. E o Caraça foi uma
das últimas chocadeiras da mineiridade. No Primeiro
Reinado e na Regência, o mineirismo cultural e polítícO
encontra a sua expressão estelar e simbólica em Bernardo Pereira de Vasconcelos. Ninguém mais do que ele1 em
toda a História de Minas, equilibrou de maneira t~o possante a amplid~o da cultura com a paixão do poder.
Sucessivamente, no Império e na Repóblica, o mineirismo cultural ê proclamado por homens como FrancisM
co Otaviano, Pedro Moacir, Alceu Amoroso Lima ou
Sílvio Vasconcelos, enquanto a mineirice política é denunciada por Pinheiro Machado, Washington Luís, Rubem Braga, Otto Lara Resertde, Fernando Sabino, Carlos Castello Branco, Sebastião Nery e vários outros.
Não há muito em minha casa, no Rio, um jovem gaúcho, repórter de televisão, querendo arranC<J.r decla~
rações peremptórias de Francisco Pereira e de mim mesmo, e não conseguindo (jue nós disséssemos o que ele
queria ouvir, explodiu: ·~Governador, professor, medes~
culpem, mas eu não agUento conversa de mineiro"! Ccversar, para o gaúcho, era ir na conversa dele.
O faro é que o mineirismo cultural e a mineirice políti~
C'd. confluem para síntese hisLótica da mineiridade, e isto
se aplica mesmo àqueles mineiros que não vivem nem no
mundo da cultura nem no da política, mas ~uja forM
mação seja acentuadamente mineira. Certo é que existem

0756

Quinta-feira 7

grandes diferenças de dosagens-, no conjunto das persa~
nalidades consideradas.
Em alguns mineiros, sempre houve mais minciridadc
do que mineiríce. Em outros dá-se o contrário. Raro é
que mineirismo e mineirice se equilibrem, como acontece
nos casos de Antônio Carlos, Afonso Pena Jr., Afrânio
de Melo Franco, Juscelino Kubitschek, Gustavo C::~pa
nerna ou José Monteiro de Castro. Em Teôtilo Otoni,
Cesário Alv"ím, João Pinheiro, Virgílio de Melo Franco,
Mat:o~ Machado, Carlos
Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos e Pedro
Nava o mineirismo prevalece' largamente, quase não há
mineirice-a não SCr Jmfã-õ gaSto. Em Na va, Drummond,
Alfhonsus Guimaraens filho, Austen Amaro dá-se, o
mesmo, o caso rartssimo de falta completa de mineirice.
Em Kubitschek, José Maria Alkmim, Magalhães Pinto,
José Aparecido é a mineirice que predomina, Caso esüanho é o de Guilherme Mach<Jdo: ele finge que só tem mineirice, mas não é verdade; Guilherme tem só!id<J caderneta de poupança de mineirismo. Uma de suas mineirices é esconder-lhe o saldo.
De vós não falarei, neste ponto, sr. acadêmico Ta-ncredo Neves.
Estais demasiado próximo do Palácio da Libcrda,de,
que espero volte a ser, depois de restaurado, tanto Palácio quanto da Liberdade. Estais muito perto deste templo de cautelosas esperanças e abafados temores, para
que o orad_or seja por mineirismo seja por míneirice, se
aventure a entrar nas insidias de tão delicado tema.
A minha geração foi pródiga em mineirismo cult!Jral,
dentro da mineiridade histórica. Nela incluo, sob esse a~
pecto, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Milton Carr:tpos, Euria[o Canabrava, Guimarães Rosa, João Alfhonsus, João Gomes Teixeira, Abgar Renault, Pedro Nava,
Gustavo Capancma, Carlos Drummond de Andrade,
Cyro dos Anjos, Daríó de A_lmcida Magalbã_e_s, Paulo Pinheiro Chagas_. Eis uma galeria imponente, a que falta,
talvez, um ou outro retrato. Bem gostaria que fosse o
meu próprio. Nela, as tentativ<Js de mineirice política de
Milton, Abgar, Dario, Cyro, Chagas, Afonso não_ convenceram. Recolhamo-nos à nossa histórica insignificância. DeiX-emos livre -o -campo da mineirice vitoriosa para
Arthur Bernardes, Raul Soares, Bueno Brandão, Antô~
nio Carlos, Mello Viana, os quais tanto vi na infância ou
juventude, ou Juscelino, Alkmim, Magalhães Pinto, José
Bonifácio Filho, da minha geração, ou este endiabrado
Jos_é Aparecido, da geração mais no_va.

Milton Campos, Edgard da

O ponto sobre o qual desejo insistir, no fecho desta
anãlise, é aquele inlciillmente referido, ou seja, o enlace
da cultura com a política, do mineirismo com a mineirice, paru chegar à síntese da mineiridade.
Sr. acadêmico Tancredo Neves, pelas vossas origens
familiares, pela vossa formação- pessoal, pela vossa experiência política, representais exemplarmente a mineiridade, o espírito da terra e do povo de Mi nas Geiliis.
Somos nós dois; sr. acadêmico, velhos e antigos minei-

ros.
Velhos pela idade, antigos pelo sangue e pela naturalidade da obediência àqueles padrões históricos que çvoluem na forma sem se alterar na substância. Como modesto estudioso da História de Milias, em suas diversas
manifistações poHticas, económicas, literárias e artísticas, creio poder assegurar que_soís, hoje, para os minei~
ros, um homem cujo passado, cujo presente e cujo o futuro inspiram confi<Jnça e credibilidade à maioria ·do
povo montanhês. E, na medida que a credibilidade nos
mineirõs é iffij)ortan-Te para os brasileiros de outros Estados, nestes tristes dias de decepcionado espanto, levareis
aos meios federais a úül mensagem de nossas advertências. A credibilidade e a confiança são as fontes da esperança. A hora que vivemos, neste Brasil confuso, temeroso e descrente, é austera e grave, prenhe de angústia, in~
certezas e receios. f::, sem dúvida, uma hora de desesperança, mas não, ainda, de desespero.
Na po!Ltica, o desespero das massas é o instrumento
para a ação do _rad_icalismo ideológico. Mas a observação desprevenida do presente ensina que todo tipo de
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radicalismo ideológico se mostra mcapaz de promover
uma ação política eficaz. Neste terreno de observação, a
década dos oitenta jã pode identificar oS indubitáv_eis sinais do impasse da açãQ ideológica radical, em todo o
mundo, irilpasse que marcou o século XX, desde a vitória soviética em 1917, passando pela vitória fascista em
1922, pela vitória nazista de I 933, até o fim da h.ecatombe em 1945. Hoje, assistimos no Oriente Próximo, entre
muçulmanos e israelitas, ao fragor dessa confrontação
ideológica, revestida de uma aura religiosa como as outras todas, a religião marxista, a religião pseudo-romana,
a_ religião germânica. Além dela, a festa do sangue serestringe aos choques da guerrilha centro-americana, aos
estertores das brigadas vermelhas, aos assassinos cruzados do Líbano, no pipocar de esparsos explosivos aqui e
ali. As hecatombes de Stalin e Hitler não são m~s possíveis. O tremendo sacrifício de povos inteiros, o massacre
de milhões, vai-se rarefazendo, se particularizando em
crueldades individuais. Não carece mais discutir doutamente nas universidades o fim da ídeologia radical como
instrumento político de transformação de grandes sociedades. Não se discute o que a vida prova.
No âmbito brasileiro, esta lição da realidade do mundo vem ao encontro de tudo o que Minas representa, se·- --gundo tentei canhestramente indicar. Nunca houve, na
República, concordância maior, entre a escuta do Brasil
e a voz de Minas, do que neste ano em que subis à repre-sentação oficial daquela voz, sr. acadêmico Tancredo
Neves.
"Em entrevista concedida à revista Veja, Já eleito governador, vós apresentais uma interpretação muita aguda e plausível, não cultural mas política, do feitio mineiro, ao afirmar: .. Não existe ffiineiro radical. Nós vivemos
onde termina a riqueza do Sul e começa a pobrt::Za do
Norte". Outras afirmativas se contêm naquela espécie de
plataforma coloquial do governo, como esta, por exemplo, que é uma definição extremamente feliz do verdadeiro realismo político: "Projetas faraónicos, reSpaldados
em empréstimos externos, estão totalmente banidos d<J
concepção de gOvernos realistaS". Isto é uma verdade.
Ainda que bi:tseada em fatoreS puramente materiais a impetuosa escalada do desenvolvimento, a cujo desabamento- aSsistimos, era, em grU:nde parte, -irreal, p-Ois em
política, nem sempre a realidade é materiaL Nunca houve maior acumulação material de elementos de êxito do
qUe na ir"real aventura do naZfsmo. A realidade de uma
pOlítiCa-é finalística: repousa na exeqüibilidade da intenção e nãO nos ffieioS de persegui~la.
Como efeito _a acumulação de elementos materiais,
como se vê nas siderúrgicas e usinas nucleares inacabadas, nas ferrovias interrqmpidas, nos desmatamentos inconc\usos eram sonhos irreais, infelizmente tornados pesadelos. Não discutimos o patriotismo das intenções governamentais oníricas; mas faltou-lhes o realismo que se
situa _fora_d_a realidade material, que se situa em dois valores imateriais de fecundo realismo; a presença da liber- _9.ade e a ausência da arrogãncla.
Outro ponto desejo enfatizar, acadêmico Tancredo
Neves, na vossa mineira página. Afirmais a certa altura:
pen::;amos encerrar a vida públic;:~ empregando a experiência na moldagem de instituições sólidas, de uma
nova Constituição que nos ajude a superar esta crise profunda que atravessamos".
Creio ser escudado insistir em até que ponto estamos
de acordo neste tópico. Toda a minha ação de velho professor se concentra, desde algum tempo, em concorrer
para que a opinião nacional se certifique desta necessidade. Os processos divergem, mas o objetivo é .o mesmo.
Nossa posição convergente de mineiros velhos e antigos
.é uma expressão lídima de mineiridade: não há poder de~
mocrático sem estrutura jurídica. Parece cada vez mais
evidente que o caminho da recuperação brasileira é o da
composição e nunca o da confrontação, o livremente
consensual e não o autoritariamente imPositivo; o jurídico e não o tecnocrático.
Este caminho seria, como ensinam mestres da política,
a marcha da concórdia para o consenso. Por concórdia
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deve entender-se o que diz a pala \tia, oU seja, encontro
de corações, disposição multilateralmente ativa para se
aceitar ·as divergências. Só este estado de espírito pode
facilitar o furidon.ilmento das inteligências, do senSo.
Aí é que vem a segunda fase, ou seja, criada a atmosfera de aceitação das divergências d_eve-se atingir à confluência dos pensamentos, das mentes, objetivo final do
consenso, que é o empenho em atenuar contrastes e confrontt;J.ções, retirando do entrechoque entre as forças
uma resultante que sem satisfazer a todos, possa atender
a cada um, de modo <l abranger, na medida do possível,
ao interesse geral.
As decisões fechadas em círculos tecnocráticos, sem
participação nem conhecimento da sociedade, sem uma
moldura jurídica estável, tornam-se cada vez mais difíc~s no- Brasil, porque mais sujeitas a erros, e os erros
mais sujeitos à crítica, à resistência, ao combate.
A concórdia como instrumento e o c_ollsenSo como fim
constituem a marcha de nosso tempo. Por enquanto, isto
parece caminho difícil, talvez irreal, masjã vímos que valor pode ter o irrealismo realista. Ainda aqui, sr. acadêmico Tancredo Neves, vossa posição é bem mineira. Discretamente, sem alardes, marcais o rumo contrário ao
radicalismo reinante, tanto nas vossas hostes quanto nas
nossas, isto é, nas dos vossos adversáríos.
Nascido em São João dei Rei, ali fizestes o curso primáriÕ no Grupo Escolar João dos Santos e o secundãrio
no Ginásio Santo Antônio.
Meu pai, que cumpriu também seu perlodo ginasial
em São João, no· ainda hoje lembrado Colégio Padre
Machado, fazia referências saudosas à excelência do ens-írio min-iStrádO ao_s adolesc~ntcS na velha cidade, à qual
nos ligam, também, ramos familiares.
Creio possuir, ainda, uma foto daqueles distantes dias,
em que o menino sertanejo de Paracatu aparece no grupo de companheiros, discípulos do Padre Machado. O
curso superior o fizeste na Faculdade de Direito de Belo
Horizonte. Cyro dos Anjos, vosso colega de turma,
transmitiu-me a lembrança do rapaz afável, discreto, talvez um pouco arredio, e coisa curiosa, aparentemente
desligado da política.. Cyro e eu debatemos o assunto e
concluímos que isso era só aparência. Talvez a atitude
mais política fosse essa mesma, do desligamento. A politica estudantil é, não raras vezes, desligada da política
''tout court". Envolver-se em uma significa dis.tanciar~se
da outra.
A prova é que, apenas formado em direito, a política
vos atraiu. É, mesmo, interessante, observar como a vossa vida particular e o vosso destino político se ajustaram,
desde logo, como ·se uma constituísse a preparação ·e a
motivação do outro. Vejamos a escalada política de
quem não fazia política na Faculdade. Fostes vereador e
presidente da Câmara Municipal da vossa cidade. Daí
passastes a Constituinte Estadual e relator da Constituição Mineira de 1947. Fostes líder de vosso partido, se-cretário da Fazenda, deputado federal, ministro da Justiça, primeiro-ministro da República no regime parla~
mentar, senador da República, e, hoje governador eleito
de Minas Gentis. Aí está a carreira política de quem não
fez polftica estudantil. Quem fez recentemente uma espê-cie de política estudantil foram outros, que não se saíram
muito bem ...
Em carta a mim dirigida, Otto Lara Resende, que nela
se esmera em deixar bem claro que é muito mais moço
do que nós ambos, lembra os tempos em que vossos pais,
o comerciante Francisco Neves e sua boníssima esposa
D. Sinhá, viviam com numerosa prole, em frente ao Colégio do professor Lara Resende, pai do certificadamente
jovem Otto .
Daí é que vossa família se transferiu para o conhecido
sobrado dos Neves, no largo do Rosário, uma das mais
belas mansões particulares de Minas. Permite que relembre aqui, com minha pouca reconhecida modéstia, o
n50- tãO- belo - longe disso - mas também secular
sobrado do meu trisavô Pinto da Fonseca, no largo de
São Francisco, que ainda conheci e:m menino, em sua
pureza setecentista, hoje, infelizmente, descaracterizado
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pelos que promovem o progresso-com sacrifício da cultu-

ra.
Tom Maia, em seu belo livro de desenhos sobre S.
João e Tiradentes, que tive a alegria de prefaciar, dedica
uma das estampas ao solar dos Neves, enquanto o maior
historiador de São João dei Rei, o saudoso Augusto Viegas, nos conta a vida da belíssima Igreja do Rosário, desde a instituição da irmandade, em 1708, templo atual, de

meados dos setecentos.
Que a audiência me peririifa nova digressão desta vez
sobre Augusto Viegas. Ele foi a primeira e deslumbradora impressão de eloqUência que recebi na vida. Andava
pelos treze anos quando meu pai, ministro da Viação em
1919, levou-me consigo em uma excurSão pela E. F. Oeste de Minas. Desde Belo Horizonte, eu vinha entusiasmado com as composições especiais, os carros com varanda na frente da máquina e as poltronas de palhinha.
O prisideriti:: Berriardes, de pince-nez, conversou a sério
comigo coisas estupendas. Chegamos de noite a São
João e Viegas embasbacou-me com ~-~ discurso na estação. Confesso que fiquei" acanhado com a incolor resposta paterna, que eu, por admirativo ~mar, esperava se
despejasse coruscante de troVões e raios.

Em vez disso, pareceu-me fala peca e· mofina.. Eu ansiava para que ele esmagasse o contendor com uma tormenta de fogo, era meu secreto anseio, não de orgulho,
mas de amor.
Não entendi por que meu pai, bom orador que sempre
foi, preferia deixar as glórias da cena ao moço advogado
local e, seguindo a lição de Camões, ••falou humHde, b<li~
xo e rudo ... ". Mistérios para então, que hoje desabro~
cham como fiares.
Senhor acadêmico Tancredo Neves, é com tantos títulos e responsabilidades que batestes às portas da nossa
Academia, a nobre e ilustre Casa de Alphonsus de Guimaraens, embora, como disse Milton Campos, ..modesta
como é do gosto dos mineiros". A nossa tradição nos engrandece a todos., tradição, hoje, entregue à dedicação
ciumenta, suspicaz e- recriminatória do_ nosso querido
presidente Vivaldi Moreira, escritor ilustre, cujo nome
deixei propositadamente para exemplo conspícuo e final
do mais requintado milleirisino e da mais persu~siva _mineirice.
A modéstia genuína que manift!stias em vosso primorosso discurso é a meSllla que sentem os vossos companheiros. Somos todos pequenos diante da obra comum
da Academia.
Desejaria- i!Xprlinir sincera e- profunda gratidão pelo
que dissestes de minha gente e do companheiro que vos
recebe, em nome da Casa, mas também com o seu mais
vero sentir. Próximos nunca foiriOS;- chegamos, mesmo,
como adversários, a trocar vivas palavras, mas sempre tivemos a nos unir a inviSível pOOte da miJldfidade, invisível, mas de confiança, para trânsito constante--:<Ias--S:er~ções.

Desejaria salientar, tambêin, o quanto me interessa:~
ram vossas lembranças sobre Alberto Deodato, que conheci em 1927, quando aqui cheguei como Procurador
da Justiça, e a ele me liguei por amizade estreita que nun.
ca se turvou, até o seu fim.
_
Eu já Conhecia Deodato de nome, por Ribeiro Couto,
meu fraternal amigo, que foi seu companheiro de quarto
no bairro da Lapa, no Rio, por volta de 1920.
Couto e Deodato viveram a Lapa daquele tempo, a
Lapa desaparecida, porto de desembarque dos navegantes da noite.
Vosso discurso conta páginas memoráveis sobre o
espírito de Minas, tanto no âmbito cultural quanto no
político. Sois um filho e uma expressão desse espírito,
dessa tradição da nossa gente, que não é negação do futuro, mas, muito ao contrário, em muitas ocasiões, como
agora, a afirmação exuberante e - digamo-lo sem jactância, sem falsa mbdéstia- uma das mais seguras esperanças desse futuro. Sem a cOlaboração de Minas unidas,
muito mais dura, penosa e difícil será a marcha da recuperação brasileira.

Senhor acadêmico Tancredo Neves: tendo tido a honra de suceder, nesta Casa, a Juscelino Kubitschek, cabeme a nova honra de receber-vos. Sede bem-vindo.
Como fecho desta insignificante fala, repito a quadrinha popular recolhida no livro de meu saudoso amigo
Miran de Barros Latif: "Minha gente, vou~ me emborajMineiro está me chamando/Mineiro lem essejeito/Cha~
ma a gente e vai andando" ...
O_.Si:JiRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
284, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicítan~
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
110, de 1982, de sua autoria, que submete ã apreciação do Congresso Nacional a exportação, rexportação ou trânsito pelo território nacional de
equipamento bêlico de qualquer natureza.
Em votação.
Os SrS.- Selladores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n"'li0/82 serádesarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
28S, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitan~
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de L~i do Senado n9
lll;Oe 1982, de sua autoria, que assegura aos passa- geíros-ae-.leronave ressarcimento integral dos danos
decorrentes de acidente quando decorrer de culpa
grave do transportes.
Em votação o reqUerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conse·rvarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei constante do requeri!Jlento que vem de
--ser flpÍ'ovado contlnUarâ a tramitar normalmente.
O SR. PR.ESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 6:
Votação, em turno único,-do Requerimento n'~
286, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi~e_nto Interno, o
desarquivamento do_ Projeto de Lei .do Senado n9
115, d~_l982, de sua autoria, que institui o seguro
obrigatório para cobrir os riscos decorrentes da atividade industrial poluente.
Em votação.
ás Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
O projeto de Id Constante do requerimento voltará a
tramitar norm<ilmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 7:
Votação, em turno único, do Requúimento n'~
287, de 1983, d9 Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos -do- art. 367 dO Regimento Interno, o
--::. desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'~
147, de !982, de sua autoria, que isenta de qualquer
tributação os proventos da aposentadoria e dá outras providênciaS.
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 Dal!!J} -:- Item 8_:
Votação, em turno úJlico, do :Requerimento n9
iSS~--de 1983, do Senãdor Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'~
15-9, de !982, de sua aut-oria, que proíbe a cobrança.
de taxa~ emolumento ou remuneração, por parte
dos agentes do Sistema Financeiro de Habitação,
nas c;essões de direito oriundas de financiamento.
Em votação o requerimento.
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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 (Milton Cabral) -

Item 9:

Votação, em turno ónico, do Requerimento n9
289, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
161, de 1982, de sua autoria, que determina o pagamento em dobro da parcela salarial impugnada sem
relevante fundamento jurídico.
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 que
acabã de ser aprovado serã desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 10:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
290, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
!64, de 1982, de sua autoria, que assegura ao contribuinte do Imposto sobre a Renda o direito de abater
a integralidade das despesas com a saúde, educação,
habitação e juros provenientes de dívidas pessoais.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéría coitstante do requerimento que vem de ser
aprovado voltarã à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 11:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
291, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
185, de 1982, de sua autoria, que submete à prévia
aprovação legislativa toda transação ou acordo vi~
sando solucionar Jitigio entre a administração públi~
ca e pessoa física ou jurídica estrangeira.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria -será desaiquivada e prosseguirão seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 12:
Votação, em turno único, do Requerimento n'~
292, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento In~erno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9
191, de 19-84 de sua autoria, que inclui, entre os crimes contra a economia popular, a evasão de divisas.
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 (Milton Cabral) - Item 13:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
293, de 1983, dõ SC:nador Itamar Franco, solicitandO, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nt
192, de 1982, de sua autoria, que disciplina a venda
das reservas de ouro do país no mercado internacional, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
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O ProjetO de Lei a que se refere o_ requerimenlo que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Item 14:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
294, de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Pr_ojeto de Resolução n9 71, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz (SP) a elevar em Cr$
30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Em votaçilo.
Os Srs. _Senadores que o a-provam- permaneÇam comO

se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 15o
Votação, ~m turno único, do Requerimento n9
304, de I983, do Senador João Calmon, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Sena-do -n9 230,

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL·(Seção li)

quérito, foi possfvel desvendar o véu de mistéri.o que cercava o acordo Brasil-Alemanha, no campo nuclear.
A nossa esperança e a nossa especta ti v a é ã. de que o
Congresso, ao aprovar, particularmente o Senado daRepública, a sua redação final, ele tenha aprovado todo o
texto desse acordo. (Muito bem!)

n9 14, de 1981, de autoria do Senador Hugo Ramos,
alterando o Decreto Legislativo n9 96, de 1975, que
dispõe sobre o pecúlio parlamentar, tendo
- PARECER, sob n9 21, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça (ouvido o Instituto de
Previdência dos Congressistas) pela injuridicidade,

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Continua
em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira discuti-la,_ declaro-a
encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final" é dada como
definitivamente aprovada, nos -termos do art. 359; do
Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

Em discussão o projeto, quanto àjuridicidade, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. senadores que aprovam o projeto, quanto àjuridicidade, permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.

t

a .seguinte a redação final aprovada.

ANEXO AO PARECER N' 32, DE 1983
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente do S_enado Federª!, promulgo
o seguinte

Em votação o requerimento.
Os Srs~ Senadores que o aprovam permanecain sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.

DECRETO LEGISLATIVO
N'
• DE 1983
Aprova o texto do Acordo sobre os Usos Pacíficos
da Energia Nuclear, assinado entre os Governos da
República Federativa do Brasil e da República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981.
O Congresso Naciorlãl decreta:
Art. [9 É aprovado o texto do Acordo sobre os Usos
Pacificas da Energia Nuclear, assinado entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República da
Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981.
Art. 29 Este Decreto LegislativO entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 16:

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 18:

de 1981, de _sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a instituir um adicional sobre a carga tributária das pessoas fisicas e jurídicas, revertendo o
produto de sua arrecadação para o ensino de primeiro e segundo graus.

Votação em turno único, do Requerimento n9
305, de 1983, do S.enadar_ João Calmon, solicitando,
nos termos do arl 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 231,
de 1981, de sua autoria, que permite deduções no
imposto de renda das pessoas jurídicas para fins de
aplicação em programas de ensino de primeiro e segundo graus.

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n9 86, de
1981 (n9 609/79, na Casa de origem), que dá nova
redação ào capUt do art. 899 da Consoiidação dUs
Leis do Trabalho, e determina outras providênciaS,
tendo
PARECER, sob n9 I, de 1983, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação c:Io vencido.

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,

Em discussão o su~_stitutivo, em ttuno suplementar.
(Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
~!lcerrac:!_a esta, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos termos do art. 318, do Regimento
Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 17:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissào_de Redaçào em seu Parecer n9 32, de
1983), do Projeto do Decreto Legislativo n9 15, de
1981 (n9 94/81, na Câmara dos Deputados), que: aprova o texto de acordo sobre os usos pacíficos da energia
nuclear, assinado_ entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República da Colômbia, em
Bogotá,_ a 12 de março de 1981.
Em discussão a redação final, em turno único.
Tem a palavra o nobre Senador ltamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Para dlscutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. SenadOres:
Seria inusitado pedir a palavra para examinar a redaçào final. Mas ausente do Senado, por alguns dias,
não pude discutir o texto de a_cordo sobre os usos pacíficos da energia nuclear, assinado entre o Brasil e a República da Colômbia,
Eu apenas quero deixar consignado, nesta oportunidade, o meu desejo de que o Congresso Nacional tenha recebido toda a documentação deste acordo, para que não
aconteça, exatamente, aquilo que se passou com o Acordo Brasil-Alemanha, quando nós do Congresso Nacional e particularmente do Sen-ado da República só aprovamos a letra fria do acordo. Só p-ostedormeilte, com o
estabelecimento de uma Comissão Parlamentar de ln-
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E o .seguinte o .substitutivo !!provado
SUBSTITUTIVO
Redação do vencido para o turno suplementar do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n9 86, de 1981 (n9609f79, na Casa de origem), quedá
nova redacão ao caput do art. 899 da Consolidação

- das· -rei-s--do

T-rab&fliO~--e

-determiriã--outras- proViil~n:

cias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 899 da Consolidaçào_das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de !9 de maiCI
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação,
convertendo-se em § I 9 a redação do caput,
renumerando-se os demais parágrafos:
"Art. 899. Das decisões proferidas pelos Tribunaís Regionais e por suas Turmas, serão notificadas
as partes, ou seus procuradores, por via postaL"
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Item 19:
OiSç_u~são, em turno único (apreciação preliminar Qajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regi~
menta Interno), do Projeto de Decreto Legislativo

E o seguinte o projeto rejeitado.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 14, de 1981
Altera o Decreto Legislativo n9 96, de 1975, que
"'dispõe sobre o pecúlio parlamentar".
O Congresso Nacional_ decreta:
Art. 19 Para efeito de perceber proventos de sua
aposentadoria, ferá o Parlamentar o direito de somar o
tempo dos mandatos eletivos, municipais e estaduais-:
Art. 29 O parlamentar que não for reeleito, inclusive
por desistência da vida parlamentar, poderá permanecer
no quadro de contribuintes do InstitutO de Previdência
dos Congressistas na qualidade de associado pensionista,
até-completar o tempo máximo previsto em lei e necessário à percepção dos proventos de maior padrão.
Parágrafo únlco. Nesse pedodo de afastamento da
vida parlamentar, voluntário ou não, a contribuição do
beneficiado será igual ao desconto dos deputados ou senadores no pleno exercício de seus respectivos mandatos.
Art. 39 O presente Decreto Legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Item 20:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 27, de 1982 (apresentado pela ComissãO de
Economia como conclusão de seu Parecer nY 169, de
1982), que autoriza a Prefeitura Mur1icipal de Patu
(RN) a elevar CrS 12.458.000,00 (doze milhões, qua~
trocentos e cinqüenta e oito mil cruzeitos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nYs 170 e f71, de 1982, das
_ C o missões:
-de Constituição e Justiça, pela coiistitUCionalidil.dc c juridicídadc; c
-de Mu_nidpio.s! favorável.
Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar fazer us_o
da palavra, vou encerrá~la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Apr_o_v_ad_o.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E-o

seguini"e O projeto aprovado

PROJETO DE RESÓLÚCÃO N' 27, de 1982
- A-ul0r1ii a-Prefeiturã 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 interna.
O Senado Federal resolve:
Art. JY Ê a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do
Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n 9 93, de II de outubro de 1976, ·da Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 12.458.000,00 (doze milhões, quatrocentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros) o
montante de s_ua divida consolidada interna, 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;deS-tinado à contrução de escolas de 19e 29 graus
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E o seguinte o projeto aprovado

nas zonas rural e urbana, daqu6Ie Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banc-o Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 54. DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bataiporã
(MS) a elevar em CrS 5.221.500,00 (cinco milhões,
duzentos e vinte e um mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Item 21:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n11 32, de 1982 (apreseriladO pela Comissão deEconomia com conclusão de seu Parecer n'~ 184, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Olho
d'Água dos Borges (RN) a elev;:tr Cr$ 4.397.200,00
(quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 185 e 186, de 1982, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; e
-de Munidpios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

-

O Senado Federal resolve:
A_~t. 11' ta Prefeitura Municipal de Bataiporà, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2~' da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe_deral, autorizada a elevar em Cr$ 5.221.500,00 (cinco ml_lhões, duzentos e vinte 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
~Caixa Econômica Federal, esta Qq_qua]!dade de agente
financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à construção de nove escolas de
f9c'gfau-, ria iona rural daqUele 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.
~-~0

DisCussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 93, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nl' 494, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guru~
pi (GO) a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 14.422.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos
e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 495 e 496, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciánalidadc e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 32, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olho D'Água
dos Borges (RN) a elevar em Cr$ 4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil e duzentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter-

O Senado Fedem] resolve:
Art. (9 É a Prefeitura Municipal de Olho D'Águados Borges, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos
do art. 2~' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a eJevar em Crl
4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e s_ete
mil e duzentos 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 qualídade de agente financeiro do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
aquisição de equipamento para limpeza púbUca, daquele
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.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -

Item 22:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 54, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nl' 317, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bataiporã (MS) a elevar em CrS 5.221.500,00 (cinco niilhões, duzentos e vinte e um mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívláa consolidada, tendo
PARECERES, sob nl's 318 e 319, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso_, e
-de Munic!pios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
declaro~a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane-cer
sentados. ( Pau.sa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 23:

Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dOs Srs. Senadores desejar fazer uso da pa~
lavra, vou encerrã-la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
~

o seguinte o projeto aprovado

PROJETO -DE RESOLUÇÃO No 93, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Munic_ipal de Gurupi (GO) a contratar operação de crédito no valor de CrS
14.422.000,00 (catorze milhões, quatrocentos e vinte
e dois mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Gurupi, &tado
de GoíáS;nos termos do art. 21' da Resolução n"' 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
I4.422.000,00 (catorze milhões, quatrocentos e vinte e
dois mil cruzeiro.s), junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
construção de creche, naquele município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art~ 2~' Esta ResotuCão entra em vigor na data de
· -sua--publicação.

·o

SR. PR:EsffiENTE (Milton Cabral)- Item 24:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 94, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~> 497, 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
- de sua dívida consolidada, tendo
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PARECERES, sob n9s 498 e 499, de 1982, das
_comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciáade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso; e
-de A!unidpios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno (mico, (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada,
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.}
Aprovado.
A maléria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 94. DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino
(RN) a ele,- ar em Cr$ 11.620.000,00 (onze milhões,

seiscentos e ~·inte mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve.
ArL I 9 t a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino,
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29
da Resolução nl' 93, de li de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 11.620.000,00 (onze
milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna_, a fim de que possa contratar um empréstimo de i_gual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à construção de unidade escolar, 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.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 25:
Discussão em- turnO único, do Projeto de Resolução n_"' 109. de 1982 (apresentado pela Comissão
de EcoflOmia como conclusão de s~u Parecer n~' ~54,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Per~
nambuco a elevar em Cr$ 1.046.450.500,00 (um bilhão, quarenta e seis milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e quinhentos cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo PARECER, sob n9
-555, de 1982, da Comissão:

--de ConStituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto \'encido do Senador Dirceu Cardoso.
- Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
c}edaro-a encerraçla.
Em votação.
Os Srs. Senad-ores que a aprovam queiram pernanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
~

o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 109, DE 1982
Autoriza o Governador do Estado de Pernambuco a elevar em CrS 1.046.450.500,00 (um bilhão, quarenta e seis
milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e quinhentos cruzeirosj o IDQntJ:~.nt~ de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal Resolve:
Art. I~' É o GoVerno do Estado de Pernambuco nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11- de out~bro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
l.046.4.50.500,00 (um bilhão, quarenta e seis milhões,
quatroc~nt<?S e cinq~enta_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, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
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- FAS, destinado à construção, reforma, ampliação e aM
quisição de equipamentos de unidades de saúde da rede
bãsica e de apoio daquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.

Art 29 Esta Resoluçã_o entra_ em vigor na data de_ s_u_a
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 26:
Discussão, em turno ú"nico, do Projeto de Resolução n~' 1~6, de 1982 (apresentado pela ComiSsão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 797,
de; 1982), que autoriza o Governo do Estado da
Bahia a elevar em Cr$ 602.516.000,00 (seiscentos e
dois milhões, quinhentos e dezesseis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~' _798, de 1982, da Comissão

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da p<l~
lavra, vou encerrã~la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Sefladores que o aprovam queiram conservar~
se como estão. (Pausa./
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado.
PROJElu OE RESOLUÇÃO N• 136, OE 1982

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar
em Cr$ 602.516.000,00 (seiscentos e dois milhões,
quinhentos e dezesscis mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. Jl' É o Governo do Estado da Bahia, nos ter_mos do art. 29 da Resolução n9 93, de t 1 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
602.516.000,00 (seiscentos e dois milhões, quinhentos e
dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida canso~
lidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Económica Federal,
mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento SQcial- F AS, destinado à construção
e equipamento de complexos policia-is em "municípios do
interior do Estado, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIOENTE (Milton Cabral)- Item 27:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 150, de 1982 (apresentado pela ComfSsão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 845,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Salvador (BA) a elevar em Crl48.365.100,00 (quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco iriil
e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consoli~
dada, tendo
PARECERES, sob n9s 846 e 847, de 1982y das
Comissões:
de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade; e
de Munidpios, favoi'ãvel.
Em discussão o projefo, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o· aprova-m-qU-eiram conservarse 'corno se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A mã.téria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

PROJETO OE RESOLUÇÃO N• ISO, OE !982

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 c cem cruzeiros) o montante de Sua dívida- consoUdada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. li' Ê a Prefeitura Municipal de Salvador, Esta~
do da Bahia, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de
11 de outUbrO de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em Cri 48.365.100,00 (quarenta e oito milhões,
trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) o mootarife--de sUa "dívida cánsolidada interna, a fim de contra~
tar empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de agente finaceirO do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado
·ao financiamento das obras de reforma e equipamentos
do Mercado Municipal, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Es_ta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Item 28:
Discussão, em turno único, do PrOjeto de Resolução n9 151, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer nt? 853,
.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 d1vída consolidada, tendo
PARECf:RES, sob n9s 854 e 855, de !982, das
Comissões:
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, TavoráVel.
Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrá-la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação:
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguitue o projeto aprovado
PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 151, OE 1982"

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 interna.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Bela Vista de
Goiãs, Estado de Goiâs, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93; de l1 de outubro de 1976, do Senado Federal, al,ltoriz---ª_d_a a elevªr Q montante da sua dívida consolidada interna em Cr$ 43.095.116,56 (quai:enta e-três mi~
lhões, noventa e cinco mil, cento e dezesseis cruzeiros e
cinqüenta e seis centavOs), correspondente a 25.604
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cri
_1.683,14, vigent~ _e_f!J- abr_il de 1982, a fim de que possa
ço_ntra"tar um empréstimo de igual valor, juilto à Caixa
Económica Federal, mediante ·utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -- F AS,
destinado ao financiamento das obras de construção de
_galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, bem como a aquisição de equipamentos para coleta de líxo, Obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
_resp-ectivo processo.
Art.. 29 Esta Resolu~;ào entra em vigor na data de
sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Item 29:
Discussão, em turno único, ·do Projeto de Reso~
lução n9 !52, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer nt? 856,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Leopoldo de Bulhões (GO) a elev~u em Cri
3.2.953.558,47 (trinta e dois milhões_, novecentos e
cinqUenta e três mil, quinhentos e cinqUenta e oito
cruzeiros e quarenta e sete centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 857 e 858, 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. Senadores soHcitaõ.do a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~
se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Ê o ,s~uinle o projeto aprm•ado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 152. OE 1982

.Autoriza a Prefeitura Municipal de Leopoldo de
Bulhões (GO) a elevar em Cr$ 32.9S3.SS8,47 (trinta
e dois milhões, novecentos c cinqüenta e três mil, quiw
nhentos e cinqüenta e oito cruzeiros e quarenta e sete
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. ]9 t a Prefeitura Municipal de Leopoldo de
Bulhões, Estado de Goiâs, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dfvida consolidada interna em Cri 32.953.558,47 (trinta e dois milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e
cinqüenta e oito cruzeiros e_ quarenta e sete centavos),
correspondentes a 19.578,62 ORTN, considerado o valor·
nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14, vigente em abril de
1982, 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 ampliação do sistema de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas e a construção de uma lavanderia pública na sede do 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 (Milton Cabral)- Item 30:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 157, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 871,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
São Miguel do Araguaia (GO) a elevar em CrS
33.150.000,00 (trinta e três milhões, cento e cinqUenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida cpns.olidada, tendo
PARECERES, sob n9s 872 _e-873, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa~
lavra, vou encerrá-la. (Pausa.)
Encerrada.
Em Votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
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E o seguinte o projetO aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 157, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do

Araguaia '(GO) a elevar em Cr$ 33. 150.000,00 (trin·
ta e três milhões c cento e cinqüenta mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. }Q ~a Prefeitura Municipal de São Miguel do
Araguaia, Estado de Goíãs; nos termos do art. 2Q daResolução n9 93, de 11 de outubro de [976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 33.150.000,00 (trinta
três milhões e cento e cinqüenta mil cruzeiros) o montan~
te de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa
Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS. destinado à implantação de galerias Pluviais, na
sede do Município, obedecidã:S- ãs c6il"díções admitidas
pelo Bunco Central do Brasl'l, no respectivo processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data _de
sua publicação.

e-

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia

O Sr. Nelson Carneiro - Sr, Presidente, peço a palavra, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Concedo a
palavra, como Líder, ao nobre Senador Nelson CarneiO SR. NELSON CARNEIRO (ComO Lfder, sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:.
Para não interromper o curso das votações desta sessão de hoje, não pedi a palavra, quando V. Ex• pôs em
discussão a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"' 15, de 1981, que aprova os termos do acOrdo
sobre os usos pacíficos da energia nuclear, assinado entre
os Governos da República Federativa do Brasil e da República da Colômbia, em Bogotá, a 12-demarço de 1981.
Sr. Presidente, não o fiz, mas desejo registrar: neste
instante, o pesar da sociedade brasileira pelo doloroso acontecimento que vitimou tantos colombianos na cidade
de Popayan. Todos os que acompanham o esforço que__o
Presidente Belisário Betancotirt realiza em seu pafs paia
traçar rumos novos e mais claros ao desenvolvimento
nacional, percebem o quanto é doloroso e o quanto representa de sacrilicio a hecatoinbe que destruiu praticamente uma das suas cidades tradicionãís e levou para o
túmulo, ou para o desamparo milhares <!-e colombLan9s.
· Este é o registro que faço, Sr. Presidente, em nome de
todos aqueles que, na América Latina, acompanham o
drama e sofrem com a República irmã, as conseqUências
daquele doloroso desastre.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Seguindo a
pauta dos nossos trabalhos, concedo a palavra ao nobre
Senador Jorge Kalume, por cessão do nobre Senador
Guilherme Palmeira.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte dis__
curso.)__ - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicialmente quero agradecer ao nobre colega Guilherme Palmeira pela cessão da sua vez, para que eu tiM
vesse oportunidade de falar nesta Casa.
Com a honrosa presença, sob todos os aspectos, de D.
João VI no Brasit, dentre os lnumerâveis benefícios que
seu reinado ofereceu ao nosso País gostaria de salientar,
nesta oportunidade , a criação do Conselho Supremo
Miii ta r e de Justiça, hoje Superior Tribunal Militar, no
dia (\'>de abril de 1808, completando portanto, na última
sexta-feira, 175 anos de existência.
Ao longo de sua história, pois conSiderado o píoneiro da Justiça brasileira, vem cumprindo, sem exorbitar,
seus deveres constitucionais. E não poderia ser outra a
sua conduta, como têm sido a dos outros Tribunais,

e

considerando-se a indoneidade moral e intelectual de
seus componentes.
O Superior Tribunal Militar é composto por 15 Ministros, sendo 3 oficiais Generais da ativa da Marinha, 4
Oficiais Gerierais do Exército, 3 Oficiais Generais da Aeronáutiéi e 5 civis.
Nesta oportunidade, quero falar um pouco da história
desse Tribunal, pois, como disse Erasmo de Rotterdam
"o tempo corre mais para o passado do que para o futu-ro. t:: preciso segurar o passado, porque de suas luzes dependemos todos, em todos os tempos"'.
Pode-se dizer, segundo depoimento de José Feliciano
Vianna, que o STM se originou do Conselho de Guerra,
criado em Lisboa eru li de dezembro de 1640. E ao longo desses anos, vem prestando os mais assinalados ser~
viços dentro da sua finalidade.
E neste ensejo vale salientar, como homenagem, a sua
primeira composição, cujos membros souberam exercitar com especial desvelo e patriotismo a missão a eles cometida, de instalar a Corte. São eles:
Conselheiros de Guerra:
Marechal José Xavier de Noronha Camões de
Albuquerque Souza Moniz- (Marquês de Angeja)
Almirante ManUel da Cunha Souto Maior (Visconde de Cezimbra)
Almirante D. Francisco de Souza Coutinho
Almirante Rodrigo pinto Guedes - (Barão do
Rio da Prata)
Vogais:
Marechal D._ Nuno da Silva Tela de Menezes(Marquês de Vagos)
Marechal Gaspar José de Mattos Pereira e Luce·
na
fenenteMGeneral Carlos Antonio Napion
Tenente-General João Baptista de Azevedo C outinho Montauri
Brigadeiro José Ribeiro da Costa
Marechal Francisco Antonio da Veiga Cabral
Camara- (Visconde de Mirandela)
Juiz Relator:
Desembargador do Paço Luiz José de Carvalho e
Mello- (Visc_onde de Cachoeira)
Ministros Adjuntos:
Desembargador do Paço Francisco Lopes de
Sousa Faria Lemos
Desembargador do Paço Joaquim de Amorim e
Castro
-Ê com agrado que citamos a sua atual composição Presidente: Almirante-de-Esquadra Otávio José Sampaio Fernandes; V ice-Presidente: Dr. Gualter Godinho.
Membros: Dr. Jacy Guimarães Pinheiro; TenenteBrigadeiro-do-Ar Faber Cintra; General-de-Exército
Reynaldo Mello de Ameida; T enenete- Brigadeiro-do-Ar
Deoclésio Lima de Siqueira;- Almirante-de-Esquadra
Júlio de Sá Bierrenback; General-de-Exército Carlos Alberto Cabral Ribeiro; General-deMEx.ército Dilermando
-GOmes-- Monteiro; Tenente-Brigadeiro-do-Ar Antônio
Geraldo Peixoto; Dr. Jorge Alberto Romeiro; General-.
de-Exército José Fragomeni; Dr. Antônio Carlos de Seixas Telles; Almirante-de-Esquadra Roberto Andersen
Cavalcãilti; Dr. Rui de Lima Pessoa.
Ao correr da sua história, o Superior Tribunal Militar
teve as seguintes denominações: Conselho Supremo Militar e de Justiça em 1808; Supremo Tribunal Militar, em
1893; e Superior Tribunal Militar, em 1946.
Em fins de 1973, foi transferido pafa Brasília, depois
de existir por 165 anos no ~io de Janeiro.
Desde a sua fundação, em 1808, nossa principal corte
castrens_e teve a presidHa as seguifltes personalidades: D.

João VI (1808 - !82!); O. Pedro I (!821 -

1831); O.

Pedro Jl (1831 - 1889); Marechal Deodoro da Fonseca
( 1889 - !891 ); Marechal Floriano Peixoto ( 1892 1893), Barão da Passagem A !mirante Delfim Carlos de
CarvalhO (1893-- 1896); Almirante Francisco Pereira
Pinto (1896- 1911); Marechal Francisco de Paula Argollo (1911- l920J ;-Marechal Josê Caetano de Faria
(1920 - 1934); Almirante Pedro Max Fernando de

Frontím (1934- 1938); General-de-divisão Francisco
Ramos de Andrade Neves (1938- 1941); General-dedivisão Ãlvaro Guilherme Mariante (1941- 1942); Almirante Raul ta vares (1942- 1944); Genera!Mde-Divisão
Francisco Josê da Silva Júnior (1944 -1948); Almirante
João Francisco Azevedo Milanez (1948 1952);
General-de-Exército Mário Ary Pires (1950- 1952);
General-de-Exército Francisco Gil Castello Branco
(1952- 1956); Alni.írãõ.ic>de-Esquadra Octávio Figueredo -de Medeiros (1956 - 1960); GeneralMde-Exército
Tristão de Alencar Araripe (1960 - 1962); Tenente1965); Dr.
Brigadeiro Álvaro Hecksher (1962 Washington Vaz de mello (10-5-1965/6-8-1965);
AlmniranteMde-Esquadra Diogo Borges Fortes (19651967); General.:d-e-Exêrcito Olymplo Mour~o Filho
(1967- 1969); Tenente-Brigadeiro Arruando Perdigão
(1969- 1971), Almirante-de-Esquadra Waldemar de Figueiredo Costa (1971 - 1973); General-de-Exército
Adalberto Pereira dos Santos ( 19-3-1973/30-10-1973);
GeneralMde-Exército Jurandyr de Bizarria Mamede
(1973- 1975);-Tenente-Brigadeiro Carlos Alberto Huet
de Oliveira Sampaio (1975 1977); Almirante-deM
Esquadra_ Silvio Monteiro -.f\1outin?.o_ 07-3-1977/27-51977); Almirante-de-Esquadra Hélio Râmos dç Azevedo
Leite (1977 - 1979); General-de-Exército Reynaldo
Mello de Almeida (1979- 1981).
Após a Revolução de 1964, o Superior Tribunal Militar passou a processar e julgar os civis acusados de delitos que atentassem- contra a Segurança Nacional, acrescendo., assim, às suas atribuições, uma missão das mais
difíceis e árduas.
-ServimoMnos, para elaborar este discurso, dos dados
constantes no livro "Superior Tribunal Militar- 173
anos de história", publicado em 1981 por Paulo César
Bastos, Diretor de Documentação do Superior Tribunal
Militar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao registrar, com o orgulho natural de brasileiro, o
aniversário de ~riação do Superior Tribunal Militar,
queremos deixar assinalados os incalculáveís serviços
prestados por aquela corte ao longo de sua preciosa e
alentada existência. O Superior Tribunal Militar tamb6nl -reflete o patriotjsmo dos que abraçaram a vida militar. Basta atentar para a nsta de personalidades que o
presidiram e compuseram, para ver-se como foram bem
escolhidos.
Saudando, nesta data, o Superior Tribunal Militar,
quero dirígli' ao seu atual presidente, AlmiranteMdeEsquadra Otávio José Sampaio Fernandes, meus sinceros votos para que continue, ao longo dos anos, sua brilhante trajétória e qUe seUs membros desfrutem, cada vez
mais, os bCneficiOS d-a hOnradez, da prudencia e da justiça com que têm realizado seus julgamentos nestes 175
anos de sua existêitcia.
Sr. Presidente, eu. pediria a V. Ex• que fizesse constar
do meu pronunciamento, os discursos feitos na tarde de
hoje, naquela egrégia Corte castrense. Muito obrigado.
(Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
JORGE KALVME EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Discurso da solenidade comemorativa do 175' artiM
versário do STM e entrega das condecorações da ordem do mérito Judiciário Militar.

Incumbiram-se, generosamente, meus pares, de, hoje,
quando este Tribunal comemora o centésimo septuagésimo quinto ano da sua criação, pronunciar algumas palavras alusivas a esta efeméride tão significativa para a história judiciária do país e, com particularidade, para nós
outros, seus integrantes.
Sua fundação deve-se ao Alvarâ de l"' de abril de 1808,
decretado pelo então Príncipe Regente, D. João VI, e assinado pelo Príncipe D. Fernando José de Portugal, Ministro Assistente ao Despacho do Gabinete e Presidente
do Real Erârio, MinistrO e Secretário de Estado e Negócios do Brasil e da Fazenda.
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Duas eram as suas funções: uma de carâter administrativo e outra de caráter judiciário. Quanto à primeira,
cabia-lhe apreciar as questões referentes a requerimen-

tos, cartas-patentes,__ promoçõ'es, soldos, reformas, nomeações, Iavraturas de patentes e insígnias, sobre as
quais manifestava seu parecer, se consultado; quanto à
segunda, puramente judiciária.
O Conselho Supremo Militar era composto pelos
Conselheiros de Guerra e do Almirantado e julgava, em
última instância, os processos criminais dos réus sujeitos
ao foro militar.
E o Conselho de Justiça, composto dos Conselheiros
de Guerra, dos Conselheiros do Almirantado, Vogais e
três Ministros Togados, nomeados pelo Príncipe Regente, sendo_um o Relator e os_ outros dois, Adjuntos, funciona v~!" como instância inferior, "para conhecimento e
decis_ão dos processos criminais" que deveriam ser apreciados, "ainda sem apelação da parte ou por meio dela".
Segundo pesquisa elaborada pelo Dr. Paulo César
Bastos, ex-Diretor de Documentação e Divulgação dQ
Superior Tribunal Militar, em seu interessante trabalho,
..Superior Tribunal Militar, 173 anos de histórias", presidiam ao Conselho Supremo Militar os Chefes de Estado, tendo-o feito Sua Majestade o lmperador e diversos
Presidentes da República.
Dentre as disposições legais punitivas, aPlicavam-se o~
famigeradas Artigos de Guerra do Conde de Lippe, Fre·
derico Guilherme Lippe Schonberger, .. estabelecidos
para o Serviço e Disciplina da Armada Real", já incorporados ao Regulamento de Infantaria e Artilharia, desde 1763.
O Conselho Supremo Militar extinguiu-se com a República, sendo, então, criado o Supremo Tribunal Militar, na conformidade do Decreto Legislativo n~> 149, de
18 de julho de 1893, denominação, aliás, que conservou
até a Constituição de 1964, quando passou a denominarse Superior Tribunal Militar.
No Império ou na República, integraram esta Corte as
maiores expressões militares, políticas Ou culturais do
Brasil, como sejam, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Lufs Alves de Lima e SiJva (Duque de Caxias), Joaquim Marques Lisboa (Marquês de Tamandaré), João
Pessoa Cavalcante de Albuquerque, Artur Pinto da Rocha, João Paulo Barbosa Lima, Joaquim Pedro_Salgado
Filho (1~' Ministro da Aeronáutica), desembargadores,
juristas ilustres e tantos outros, inclusive oriundos da
magistratura castrense comO Cardoso de Castro, Bulcão
Viana Murgel de Resende e Washington Vaz de Melo, a
quem coube presidir a própria CCirte, em reconhecimento aos seus relevantes serviços, prestados como juiz do
Conselho_Supremo da Justiça Militar da Forca E~pedi
cionária Brasileira, na Itália, na última Guerra Mundial.
Nos Congressos Internacionais de Direito Penal_~ilí
tar, tem causado espécie a formação mista _deste Tribunal, isto é, militares e civis. Todavia, em verdade, essa
formação tem sido útil e proveitosa, havendo perfeita
compreensão, entre seus membros, especialmente quan~
do a matéria é pertinente, com especialidade, à área técnica ou jurídica.
Aliás, a meu ver, aí está mais uma- das inegáveis e sã~
bias iniciativas de D. Joã:o VI, cuja personalidade simplória, mas prudente, não foi PoUPada pela crítica severa
de OliVeifa Lima e Euclides da Cunha.
Esta Casa de Justiça- força é dizê-lo- tem registrado, nos seus anais, fatos iniCfu-Oriiis na- vida histórica da
Nação, cujas descrições não vêm, à baila, enumerar, tantos foram.
Um deles_, porém, não se pode esquecer: a aplicação da
Lei de Segurança Nacional.
Infelizmente, diplomas desta natureza têm sido, por
motivos óbvios, elaborados, por quem não tem convivência diuturna com o procedimento das lides m~s_te foro
especial, ou por quem, apressadamente, não pôde
dcbruçar~se na técnica cuidadosa dos textos e contextos
da norma penal, criando, para as partes e para o juiz,
sérios embaraços na sua exegese e justeza.
Ao juiz- sabido é - não assiste o. "munus legisf~ran
di", mas lhe assiste, por experiência e dever, ajustar a lei
à realidade do fato, contornando-lhe a rigidez,
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quebrando-lhe as arestas, brunindo-lhe_ a forma,
ínterprctando~a, afinaL
Em trabalho recente do. lavro. do Prof. Heleno FragoSO, acerca da aplicação da Lei de Segurança Nacional, o
ilustre penalista transcreve o seguinte trecho de Recaséns
Síches, que a propósito se adapta ao papel de juiz, no
que tange ao bom sentido do emprego da lei para se fazer
a boa justiça:
"Recaséns Siches formulou certa época uma metáfora segundo a qual o juiz estaria prisioneiro dentro do si_s_tema da orde_rn jurídica positiva, que lhe
impede de contemplar o sol da justiça face a face.
"Mas no_ edifício do direito vigente- prosseguia o
mestre - há muitas festas e janelas, através das
quais o juiz pode ter conta to direto com a justiça
ideal". Mais tarde (ob. cit., 244), o grande filósofo
do direito observava que sua metáfora é inadequada, porque o juiz .sempre terá necessariamente que
fazer valorações para determinar uma série de pontos que não estão predeterminados na lei, sendo assim mais ampla do que se supunha a sua liberdade,''
Foi o que se fez.
As leis são como os organismos vivos: nascem, vivem,
trarisformam-se óU desaparecem. Não são eternas. Eternas só as de Deus.
No entanto, se deve alterar, reformar_ ou substituir
uma lei de protecão do Estado, ninguém de bom senso
opinaria pela sua exclusão simplesmente.
Nenhuma organização político-democrática deverá
prescindir de um estatuto penal que lhe preserve a estrutura, o respeito dos seus representantes, a garantia e o
propósito dos seus destinos, a paz, o trabalho, a liberdade, as tradições do seu povo, e, sobretudo, a ordem
pública, sem o que nenhum regime sobreviverá.
A finalidade indeclinável da democracia é manter e
proteger o império das (eis, menos as que se propõem a
suicidá-la, com excusas à impropriedade sintâtica do verbo "suicidar".
- Aqui - permitam--me dizê~lo - os srs. advogados,
mesmo nos momentos mais delicados da nacionalidade,
têm encontrado a mais absoluta acolhida no direito amplo de sua defesa, sagrado atributo no exercício pleno e
nobre do seu ofício, tendo mesmo um deles, pelo que me
consta, da tribuna do mais alto Pretória da República,
pronunciado estas palavras que nos envaidecem:
"Quando se escrever a história da justiça, neste
Brasil, há de se reservar um capítulo todo especial
para o Superior Tribunal Militar pela maneira elogiável por-que se houve na condução dos seus processos e na justa- e humana aplicação da sua lei."
Oxalá, continui este Tribunal a merecer o respeito e
admiração dos que o conheçam e lhe honrem com a sua
presença na defesa dos seus constituintes, pedindo e recebendo justiça,
- Brasília, 6 de abril de 1983, - Jacy Guimarães Piilheiro

Discurso pronunciado pelo Procurador (_f_o SuperiOr
Jribunal Militar em 6-4-83, Dr. Milton Menezes da
Costa Filho.
Mais uma vez, o vicejar de honrosas oportunidades
para o Ministério Público Militar o conduz à envaidecida akgria dt= poder, p~rante toda uma comunidade reverente, associar-se a tantos quantos __comungam, em voz
uníssona, com o merecido enaltecimento a esta Corte
Castrense, no momento em que 175 anos são passados
de sua criação.
Como certos homens, órgãos públicos nascem que se
predestinam ao assédio permanente da admiração, do
respeito e da credibilidade, impostos, acima de tudo, pelos val_ores humanos, que os guarnecem, os quais, em
todo curso de sua história, foram e são os pilares sustentadore~ d_esta ~dificação que enobrece o próprio povo
que a acolhe, como repositório sagrado de seus direitos.
Lá se vão quase dois sé_culos do dia em que, nas depen~
déncias provisórias do Quartel General, no Campo da
Ãclamação, na cidade do Rio de Jãneiro, se realizo-u a
primeira reunião do então Conselho Supremo Militar.

Abril de 1983

Ligados por natural vibração interior, re!letindo a
emoção da estréia, treze dos mais notáveis da época, presididos pelo Marechal José Xavier de Noronha Camões
de Albuquerque Souza Moniz, escreviam a primeira página de um livro, cujo título poderia e poderá s_er; "Respeito ao Direito e Veneração à Justiça."
Como Conselho Supremo Militar do Império, Como
Supremo Tribunal Militar da República e, finalmente,
como Superior Tribunal Militar de nossos dias, este Colegtado- abrigou, na sua composição, civis e militares,
dentre tantos imortais ilustres imortais porque ilustres
pelo_ saber, honradez e amor à causa pública, três Chefes
de Estado- Floriano Peixoto, Hermes da Fonseca e Ernesto Geisel, não sendo demais recordar que, nele, também pontificaram os patronos da Marinha e do Exército
- Marquês de Tamandaré e Duque de Caxias.
Este caudal de valores, cuja nascente é Deus absoluto,
onde militares e civis doutos pontilham, se irmanam e se
curvam, apenas, perante a majestade da Justiça, jorra
t9da _sua vertente num oceano, cujas águas,-Salg-adas pelo
suo_r do embate de tantas conjunturas, refletem, como
límpido espelho, a serenidade da magistratura consciente, que, por consciente, ceder não cede, transigir não
transige, recuar nã_o recua, temer não teme, porque c-on:ia, persiste, assegura e quer.
Talvez porque tanto tenha sedimentado, por suas idas,
sua estrada de vinda, com a solidez palpável de seus arestos, é que fora escolhido para abrigar, na suajurisdictio,
as iliceidades contra a Segurança Nacional.
É nesta cidadela poHtica conturbada, onde paixões
afloram, conflitos estiolam seus contendores, rugas ficam, precocemente, as faces dos que se polemizam; em
que a opinião pública, como cinzel, esculpe, às vezes, ou
tantas vezes, estátuas de falsos fdolos, idolatrando. "deuses" de nada, que adentra este Tribunal sereno e imparcial, sem ser desumano, hermético, sem ser distante, para
auscultar, sentir, e, obstinadamente, bem julgar, dando a
cada um - Estado e cidadão, seu verdadeiro direito.
Que missão tão sublime quanto difícil; tão desvanece~
dora quanto complexa; tão apoteótica, quahto minuciosa; tão divina quanto verdadeiramente humana, pois, do
plano de Deus, é executada pelo homem!
Num simbolismo, poder-se-ia dizer, descrevendo a
paisagem que tal cidadela encerra, como que lembrando
o inigualável Ruy: despenham os conflitos nesta paragem, batendo de fraguedo em fraguedo, estrugindo de
quebrada em quebrada, chispando de aresta em aresta,
~t~.espraiar-se, estuando na imensa bacia da tranqUilidade, da confiança segura, que tanto caracterizam as atividades deste Tribunal.
Meus senhores, presenciamos dias em que se avolumam e_xpressões contrárias à vigência da lei, que tipifica
as condUtas atentatórias à SCgur<i.nça NaciOiial.
censores- muitos e legisladores, de fato, -tantos!
Talvez, nós, impulsionados pela coragem que infunde
o desconhecimento pleno "da verdade, ou pela audácia
que tanto encoraja os que ignoram, pudéssemos arfíscarnos a dizer que a maioria dos que c_ombatem se insurge
contra ef~ítos, sem IJ.m rigoroso _es_tudo d_e sua causa e repele o diploma legal, embalada pelo empacto das poucas
vezes· que veio a ser acionado.
Poucas vezes, sim, bastando se diga que, atualmente,
vinte e quatro ações penais envolvendo delitos contra a
Segurança Nacional estão em curso na Justiça de nosso
País, pendentes de decisão final, com trânsito em julgado.
E por que, nesta hora em que se reverencia mais um
ano de transcurso da criação- deste Tribunal, se realçar
esta passagem, nas letras jurídicas de nosso País?
Justamente porque, pela sua importância, as atas de
suas sessões, e esta é uma sessão solene, são espelhos vivos -e- permanentes da história de nossa Pátria.
E estas palavras, agora, lá reproduzidas, servirão de
memento, sempre presente, para os que, a posteriori, pesquizarem a conjuntura por que passamos.
Doutos Ministros, cremos, com sinceridade, que
não é somente a reserva legal que deve ser modificada.
MOdificada, sim, deverá ser, acima de tudo, a mentalidade do_s_que sustentam que aos governantes ê- que cabe
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se amoldar à liberdade conseqUente da abs_oluta vivência
do regime democrático, vale dizer, às turbulências im-

postas pela própria democracia.
De real, devem, sim, e eis o cerne da questão, se posicionarem os cidadões conscientes, não como participes
de um liberalismo delirante dos idos do século XIX, porém, como membros de uma sociedade cívica, que marginaliza os irrCsponsáveis que denigrem a honra alh~ia,
semeiam ódios, rancores e lutas de classe e vergastam,
através das manifestações múltiplas de pensamento, a
credibilidade e a confiança de que devem gozar os órgãos

que compõem a máquina administrativa da Nação.
Isto ocorrendo, poderá sempre coexistir, de um Ia~o,
diplomas legais, que, óbvio, in abstracto, descrevem ilicitudes penaiS e, de outro, uma coletividade despreocupada e livre, cujos cidadões .se agrilhoam, tão:-somente, à
sua consciência sadia de homens responsáveis, acima de
tudo, diante do glorioso destino que lhes foi reservado,
como membros de uma grande nação.
Ao findar este pronunciamento, cujo lampejo pálido
de luz é compensada pelo sol irradi~nte da oração _do
Emínente Míi:tis"iro Jacy Guimarães Pinheiro, que nos
antecedeu, é oportuno dizer que esta solenidade é concluída com um fecho áureo: o julgamento e a consagraçã_o pública dos que serão agradecidos com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário Militar.
Se, nas solenidades militares, o clarim e o canhão retumbam tradicioriais sons de reverência, na Justiça, as
palavras são os acordes reverentes, que exteriorizam o
sussuro íntimo que homenageia.
A esta Corte; pois, a homenagem do Míni_stê-rio Póbli~
co Militar, neste dia engalanado.
E aos agraciados com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário Militar, a reverência que se dá aos que merecem, e porque merecem, posto que Julgados por este
TribUnal, 6 louvor dá gfóCia que exemplifica.
-

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Álvaro Días.
O SR. ÁLVARO DIAS (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O tema do momento é sem dúvida o desemprego. Não
é sobre o desemprego propriamente que falarei, mas sei
que falarei de uma política que, Coln sua.s distorções, tem
provocado desemprego de maneira extraordinária,
sobretudo no meu Estado, o Paraná.
Falo da política do café, sobretudo. porque fomos in~
formados que o governo pretende, talvez já na próxima
semana, promover alterações em relação à política agrícola do País. E acho oportuno fazer aqui algumas propostas, algumas sugestões, para, quem sabe, o Governo
aproveitá-las nas medida.s que pretende adotar a partir
·da próxima semana.

3...,... queda da pressão sobre "o orçamento monetário
da União, já que os produtores e o comércio carregavam
estoques, diminuindo a necessidade de compra de café
por parte do I BC na execução da política do preço de garantia;
4 .,._obtenção pelo Pais da receita de USS
2,090,000,000.00 em divisas líquidas, em 1982.
Inexplicavelmente, essa filosofia da política cafeeira,
que vinha proplclando relativo estímulo à produção e esM
tabilidade à comercialização até o mês de dezemb~o de
1982 foi radicalmente" alterada, em seus princípios básicos, pelo governo, com a adoção das s~guintes medidas
baixadas -no início do mês de janci:ro:
1 -término do mecanismo de reajuste mensal do
preço de garantia - que era indexado à correção cambial - e que se acha congelado no preço referência de
Cr$ 24.540,00 de }9 de dezembro de 1982;
2- descongelamento do confisco cambial através de
sua indexação à correçào cambial, e em seguida;
3- colocação de cate nos estoques do IBC, através de
leilões da Bolsa, no mercado (plano de colocação de 2,8
milhões de sacas);

4- aumento do confisco cambial ao nível da maxidCsvalorização caml>i8.1 do cruzeiro. Ainda ontem o confisco cambial foi elevado mais uma vez.
AC~~~c~nte-se, ainda, a esses gravames impostos à cafeicultura nacional, a medida onerosa que atingiu, em
passado recente, o universo da agricultura brasileira,
qual seja a redução do subsídio do crédito, item esse
cOnsta-nte, inclusive, da Carta de Intenções dirigida ao
FMI.

As conseqUências danosas advindas dessas medidas
drac_onianas, e que passaram a ser suportadas pelo cafeicultor, podem _ser resumidas assim:
1- na defas;:tgem do preço do café a nível de produt()r nacional;

_2- na paralisação do mercado a nível de produtor,
permanecendo suspensos os negócios em praças tradicionais, como Londrina e Santos;
3 --no monopólio do mercado pelo IBC, que o vem
abastecendo com café de boa qualidade para a exportação, conilon para o solúvel e café fraco para o consumo interno - esse Instituto já praticou a venda de
1.600.000 Sacas, neSsas operações.
Desnecessário seria afirmar que as medidas tomadas
pelo IBC, ao arrepio da consulta aos cafeicultores, causaram um efeito desestimulante no setor de produção, exatamente no momento em que toda a nação está conveM
cada para um esforço produtivo no sentido da superação
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da grave crise económica, financeira e social que se abate
sobre nosso País.
As medidas governamentais acarretam ao produtor
nacional, de um lado, a queda do preço real do café, via
brutal aumento do confisco cambial e, de outro, aumento do custo de produção, via correçào cambial, a ponto
de o custo superar o preço de forma esmagadora.
Custo de Produçdo

Para evitar a longa exposição de planilhas dos custos
de produção Obtidas pelo CNC junto às Cooperativas de
cafeicultores dos quatro Estados maiores produtores do
Páís, apresentamos o resultado desse levantamento, realizado no mês da janeiro dç._corrente ano (anterior à maxidesvalorização do cruzeiro), desatualizado, portanto.
Mesmo assim, se presta, ainda, como significativo ponto
de referência. Vide ••Resumo dos Custos de Produção" ...
Confisco Cambial

O confisco cambial, se fixado a um nível suportávelcomo no ano passado, em 50 dólares por saca de café beneficiada -, pode ser entendido como um instrumento
hábH a serviço, também, da sustentação de preço no
mercado mundial, com seu descongelamento e a sua inM
dexação à correção cambial, ele se transformou num Ô·
nus insuportável ao cafeicultor nacional. b a própria negação da filosofia (retórica) do governo expressa na prioridade à atividade agrícola, com o aumento, inclusive, do
intervencionismo na atividade privada.
Vejamos, através do quadro abaixo, a situação atual
de mercado gerada pelo gigantismo do confisco cambial:
Registro mínimo IBC USS 1,30 pjlibra peso x 132 ==-1/sUS$ 171,60

Confisco Cambial ............
USJ 88,60
Resultado bruto FOB Porto .•..••..... • · USS 83,00
Deste resultado são deduzidos:
H

13,00%
2,50%
0,50%
0,75%

........

de !CM
de IAPAS
de FINSOCIAL

de PIS

16.75%

Deduzem-se daí as despesas de transporte, preparç, sacarias e lucro do exportador, o Resto é do cafeicultor.
Não se olvide que o confisco colocado num patamar
tão elevado possa servir de estímulo ao recrudescimento
do contrabando do café tão nefasto aos interesses nacionais, pois quanto mais se distancia o preço do mercado
interno da realidade da exportação, mais grave torna-se
esse crônico problema.

Politica do Café ---

O Setor de produção e de comercializ.ação de café, atravessa uma fase de grande apreensão e incerteza diante
da ruptura parcial da política adotada ria safra passada,
·provocada pelo MICJIBC e que se consubstanciava nas
seguintes diretrizes:
I - correção mensal do preço de garantia do café, a
partir de junho/82 (De julhof8I a junho/82) o reajuste
era trimestral;
2- congelamento do confisco cambibal em 50 dólares por saca beneficiada;
3- concessão de quotas ao sistema cooperativo e aumento gradual da participação das cooperativas no volume das exportações brasileiras de caf'e;
4- término dos subsídios a quaisquer segmentos do
mercado de cate.
Os resultados oriundos da adoção dessas medidas foram positivos e assiin se resumem:
1 - a relativa estabilidade do preço do café no mercado internacional, contrastando com a queda dos _outros
produtos primários;
2 - fluxo ininterrupto na comercialização interna;

.CONSELHO NACIONAL DO CAFÊ
Resumo dos Custos de Produção Obtidos pelo CNC

-_E!11

C!~)saca

beneficiadaProdutividade em sacas beneficiadas/h a

Estados

-Categoria
Produtor

Paraná

pequeno
médio
grande
pequeno
médio
grande
pequeno
médio
grande
pequeno
médio
grande

Minas Gerais

-São Paulo

Espírito Santo

0~63

10
32.639
35.440
40.270
36.562
32.930
. 41.839
30500
32.400
40.780
26.557

15

20

29.200
32.600
33.350
26.171
-27.430
30.277
28.653
27.430
31.870

27.300
28.200
30.450
22.040
23.070
23.757
20.240
25.300
27.230
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Nota: As planilhas anexas são resultados de pesquisas
feitas pelas cooperativas nas regiões citadas, sintetizadas
em uma única planilha sob a responsabilidade da coope-rativa signatária._
Sr. Presidente:

De declaração do Presidente do IBC, em 4 de janeiro
do corrente ano, ao Jornal O Globo, infere-se que o Brasil arrecadou, em 1982, atraVés do confisco cambial, cerca de USS 850,000,000, tendo devolvido aos importadores a quantia de USS 775,000,000, obtendo um resllltado
líquido, \;iii.- Coilfisco, de, USS 75,000,000. A referida de-

volução seria umã operação de rolagem com objetivo de
viabilizar o preço de comerciafização do produto. Tal
declaração causou aos cafeicultores certas dúvidas ...
Om, existe um Acordo Internacional do Café, bem negocilldo, que estipula limites quantitativos; geográficos e financeiros à exportação, com mecanismos de controle de
preço. Paralelamente, o IBC pratica negóclos especiais
com os torrefadores estrangeiros e com países não alinhados na OIC oferecendO-lhe rebates dos preços reais
transacionados.
Quem é o fiscal desses rebates?
Não chegou o momento de reestudar e reformular essa
polltica?
Na verdade, tal polftica tem ocasionado uma redução
real na receita externa, conforme se pode verificar da tabela "Exportação Brasileira de Café": ----- -Ano

1976 ....
1977 .. :.
1978.
1979 ...
1980 ...
1981
1982.

Volume
(milhões de sacas)

Valor
(USS milhões)

15,6

2.398
2.613
2.294
'2.326
2.771
1.761
- 2.090*

!O, I
12,6
12,0
15,2
15,7
17,0* ..

Abril de 1983

A redução se torna mais gritante ao se considerar que
a moeda norte-americana sofreu forte desvalorização ao
longo do período.
Ademais, releva notar que, na Carta de Intenções do
Brasíl ao FMI - e apesar de a entendermos como uma
capiiuJaÇãõ, ela aí está como documento básico do -acordo -, as autoridades brasileiras afirmam, em seu item

se ao produtor um preço de garantia compatfvel com o
aomentô do custo de produção, via correções cambiais,
com destaques para a maxidesvalorização do cruzeiro e
via elevação das taxas de juros.
Não é de <~gora que as autoridades governamentais dispensam um tratamento (jescriminatório à cafeicultura
em relãçho a Outros setores de exportação.

26:

Enquanto, por exemplo, os subsldios à indústria têm
gerado centenas de bilhões de _cruzeiros a fundo perdido
no Orçamento da União, não- nos consta que, em qualquer tempo, o café tenha gerado um cruzeiro sequer a
fundo perdido.
Um dos argumentos que o Governo tem lançado
como barreira às pretensões dos cafeicultores quanto à
volta da sistemática da correção mensal do preço de garantia é o da inexistência de recursos suficientes para a execução do esquema de financiamento do decorrer da safra, mais aqueles necessáriOs às eventuais compras pelo
IBC.
Tal argumento é inaceitável, pois esses recursos mereceriam destacada prioridade, já que, por uma questão de
justiça e eqilidade, há que se distribuir os recursos subsidiados proporcionalmente ao desempenho de cada setor
de exportação, seja industrial ou agrícola.

"Durante o primeiro ano do acordo com o Fundo, as autorid<1des pretendem também eliminar um
número de restrições cambiais de menor impacto,
num esforço para facilitar os pa:gametüOs e transações exteriores e substituí-los, Sempre que necessário-; por medidas de natureza não cambi<1l."
Em resposta a essa afirmação do Governo brasileiro, o
FMI, em seu "MEMORANDO TECNICO DE ENTENDIMENTO", interpreta _esse compromisso na forma seguinte:
"6. As pequenas restrições cambiais referidas no
parágrafo 26 da carta são:
~

1-

II - Cotas de contribuição de café, cacau, exportação de sucos de laranja e tangerina, farelo de milho e couro de gado.'' {0 grifo é nosso.)
Infere-se, cristalinamente, daí que o compromisso firmado pelo Brasil com o FMI propugna, segundo o ponto de vis la da entidade financeira internacional,- pela extinção do confisco cambial imposto ao café e a outros
produtos.
Trata-se de um compromisso bilateral, Governo brasileiro e FMI, CJ.Ijo impedimento pelo primeiro lhe acarretaria a perda de aval do segundo.
Verificada a realidade atual do confisco cambial,
depreende-se que o pacto foi violado. Ao invés da extinção do confisco cambi<1l, as autoridades governamentais o aumentaram de forma leonina.
Impôs-se, destarte, ao produtor duplo gravame agigantam o confisco cambial de uni lado e_, de outro, nega-

P<1ra exemplificar o tratamento desigual que se dá aos
setores, comercial, Industrial e agrícola, apresentamos ~
tabela abaixei, que mostra os parâmetros utilizados para
enquadrar as empresas como beneficiárias de financiamentos a juros subsidiados para capital de giro.
Vide Tabela 4

Por esse quadro, fica flagrante o desestimulo à produção agrícola.
Não bastasse isso a justificar o apelo do agricultor ao
principio da isonomia, apresentamos outro fato que traduz a discriminação económica do agricultor face aos
outros setores se deduz da Tabela abaixo, que analisa a
relação de troca entre a agricultura e a indústria:
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A única cultura inferiorizada em relação ao cale ê o
cacau que enfrenta a adversidade no mercado internado·

E, dentro do universo agrícola, podemos verificar a
descapitalização do seta r cafeeiro acentuar-se se comparados forem os índices de preçoS recebidos pelo cafeicul-

na!.

A aferição dessa realidade pode-se fazer através das
TABELAS 2.1 e 2.2.
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O Sr. José Uns- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ÁLVARO DIAS- Pois não, nobre Senador.

O Sr. Jo.sé Uns - Nobre Senador Álvaro Dias, o discurso de V. Ex~ versa sobre .utn dos temais importantes
deste País, já que o café não só construiu grande parte da
riqueza nacional, como ainda hoje pesa muito na nossa
bal:.mça comercial e mesmo na economia interna. Esse
assunto tem sido mui tu ventilado aqui no Congresso, inclusive o atual Governador do Paraná. o nobre Senador
José Rich<L muitas vezes fe:t. referências expressas, atra-

v(!s de importantes Pronunciamentos nesta Casa. Gostaria. Ct!rtamente,__de comentar o discurso de V. Ex~. dis-.t-no substancioso. mas não o farei agora. Proril.cfo

cur~o

<' \'. Ex' que, numa cooperação com o seu Estado e com

o ~dor. apreciarei o texto do seu pronunciamento e trarei alguns esclarecimentos para debater a questão. Muito
obrigado a V. E.x~
O SR. rÜ.VARO DIAS- Agradeço o interesse de V.
Ex:~ por essa matéria, jâ que ela é de fundamental irilpor-

tância não apenas para o meu Estado, o Paraná, mas
sobretudo para o País, já que contribui de maneira com
as exportações nacionais.
Ê conhecida a forte transferência de cafeicultores tradicionais para culturas mais atrativas financeiramente.E
as opções tem-se resumido, além da soja, em cana-e boi:
justamente, atividades que não utilizam, da forma como
a cafeicultura, grande volume de mão-de-obra.
Daí a manutenção do atual parque cafeeiro, através da
sustentação do preço interno do café a nivcis que estimulem empregos, é_ a solução prioritária para o problema
da fixação do homem do campo.
Atividades que não gera lucro não pode manter cmpregos. Ademais, a cafeicultura é a atividade que mais
socializa os resultados que gera.
No último censo Agropecuário realizado pelo IBGE
em 1980- (vlo. 2 tomo I, pág. 3).....,. verifica-se que, dá
ãrea total das empresas agropccuárias existentes no Brasil, 10,5 milhões de hectares são utilizados com cultUras
permanentes~ Desse total, o café ocupa 27 ,9%, ofereccn~
do 5 milhões de empregos dos 21 milhões existentes em
toda a agropecuária nacional.
Além da geração de divisas, a contribuição mais importante do setor cafeeiro para o pafs é sua capacidade
de oferta de mercado de trabalho no setor rural.
Segundo levantamentos provisórios do IBC, estima-se
em mais de 700 milhões de cafeeiros abandonados, -após
as geadas de 1981.
Só no Paraná, erri 1982, se deu a erradicação de 123
milhões de cafeeiros, causando a dispensa de cerca de
35-.000 fainJlias do interior paranaense. Estas Passaram a
engrossar a corrente migratórtã, Cv-adindo~se para Rondônia, Mato Grosso, Acre ou, é de pasmar, para o Paraguai, quando não aumentando o contingente de favelados na periferias das grandes e médias cidades. t relevante notar que só o Paraná já conta, hoje, com 800 mil
bóias-frias que, na verdade são também desempregados.
A tendência--de abandono da cultura deve ser detida, sob
pena de se colocar um excedente de mão-de-obra sem
qualificação específica a inchar os bolsões de pobreza
absoluta, com to_das as seqüelas que lhe são inerentes_.
Atente-se para o fato de que o abandono da cafeicultura penaliza não só pela transferência de atividade,
pode-se dar, mas também pelo aceno irresistível da ociosidade voluntária da usura que oferece o meicado fi-nanceiro.
É necessãrio, em suma, que se estabilize o parque cafeeiro, através da doação de uma política de justa renumeração para o seio r.
-Após a geada de 1975, o Governo investiU ponderáyeis
recursos na renovac;ão do parque cafeeiro nacional. ó
Plano governamental objetivava uma produção média de
30 milhões de sacas anuais, volume esse que só foi alcançado na safra 80/81.
Agora, usando como argumeflto contrãrio à justa reivindicação da cafeicultura, qual seja, um preço de gãrantia atua! e justo, os órgãos oficiais ·alegam que -a próxíma ·
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safra deverá ser de 29,4 milhões de sacas- em desacordo com a estimativa dos cafeicultores que é de 25 milhÕC$ -, abundante, a seu ver, penalizando aqueles que
geraram essa produção, inicialmente objetiv::Jda pelo
próprio governo.
Contraditória, ilógica tal posição.
Irritante tal argumento! ...
Quando deveria ver riessa: produção o atingir de uma
po~ição estatística favorável pam a manutenção de nossa
quota de exportação, para o suprimento do mer..::ado interno e para a formação de um pequeno estoque regulador para cobrir nccessid:1des evcn:,1ais acarretadas por
ft!nônemos dimâlicos, as autoridades governamentais
dela usam como argumento para negar ao produtor a fi.
xa~ào de um pr 'O que o renumere com- justiça.
Essa contradição da po!íticã cafecira nos traz à memória o cenário pós-geada, quando o Br::Jsil. colocado
ern posiç~1o estatístku fnJgil no mercado internacional.
descapitalizou o produtor interno. enfraquecendo-o,
portanto. e eStimulou o crescimcnt;.1 dos nm;sos atuaís
concorrentes, fortalecendo-os.
E só com denodo do cafeicultor é que foi possível a retomada pelo Brasil da hegemonia na t!xportação mundial do café, com a reconquista de mercadOs perdidos
____ para nosSO$ cpncorrentes.
N5o será sem enorme prejuízo para o País que esse sofrido cafeicultor nacional deixará de ser atendido em
suas justas reivindicações, através de uma política cafeeira ~tável, pois, calejado pela traição, ele saberá dar resposta à política confiscatória de seus direitos.
Pode-se afirmar que a próxima safra ca(ee_ira_ele.\'.aráo
valQr da produção agrícola do país em aproxímadamen=te 30%. Esse aumento poderá significar um crescimento
do PIB em 1%.
Como se prevê que o Produto Interno Bruto do País
cres-cerá, em 1983, cerca de 2%, conclui-se que só o café
será responsável por 50% desse crescimento.
É. com esse nível de granaeza que as noss-as autoridades deveriam enfocar a questão do volume de safra, tão
contestado.
Saibamos admininstrar a abundância, se ela ocorrer,
para não termos de lamentar a carência, num futuro próximo.
Tendo em vista o_ quadro delineado, impõe-se uma
política adequada nortear o setor da _cafeicultura nacional.
-EsSa pOlítica há de ser consubstanciada nas seguintes
diretrizes - são as propostas e sugestões que apresentamos_ ao Governo:
l - Retorno à sistemática do reajuste mensal do
preço de garantia, com a sua correção a partir de I 'I de
dezembro de 1982, aplicando sobre o valor referência de
-então a correção cambial verificada no período. O preço
obtido através desse cálculo, daqui para frente seria indexado ou:

a

à variação do INPC, ou
ao índice de cariação de preços de uma cesta de lnsumos agrícolas, utilizada na produção cafeeir3.;
2 - redução do confisco cambial com o seu congelamento em um patamar em que o mesmo possa ser um intrumento de suporte para o setor;
a)
b)

3- paralisação imediata dos leilões de cafe do IBC,
com a reten_ção de seu a tua! ~toque, dando, assim, oportimidade a que o setor privãdo possa escoar o reinanescente de safra, cuja comercialização se encontra paralisada a partir da colocação de café do Instituto no mercado;
4 - Aumento de quotas de exporação das Cooperativas proporcional ao volume exportado e aos respectivos
estoques.
Para finalizar, Sr. Presidente.
É lógico acreditar que tais medidas teriam como conseqüência o suporte adequado ao mercado externo, a garantia de uma-receita razoóvel ao produtor e de divisas
Para o País.
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A cafeicufturà;..nofteada por uma política de preço atua!, prosseguiria em seu escopo de maximizar a receita
cambial do país, manter o atual nível de empregos, redistribuir rendas, aumentando a massa de consumidores,
numa contribuição ponderável e imprescindível para que
o país poss<J arrostar e vencer a grave crise económica, financeira e social que o ameaça subjugar.
Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelhu. f Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.
O SR. JOSE UNS PRONl'NCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDEl\TE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR..PEDRO Sll\10l'í (Pr\munda o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ouvi, com muita atenção, o pronunciamento do Senador José Lins, mas sinceramente eu não sei se essas referências feitas pelo Senador Severo Gomes estão fora da
realidade da nossa Constituição.
É Vt!rdade que o Congresso Nacional e um Poder esva~
ziado nas suas preri'ogativ<Js, já que da Emenda Constitucional, da Reforma Constitucional de 67 para cá, aos
poucos, foram-se retirando deste Congresso muitas e
muitas das suas atribuições. Mas, na verdade, nós temos
que ir além. A par da falta das atribuições que o Congresso deveria possuir- este Congresso não pode legislar sobre matéria financeira, este Congresso não pode Ie~
gislar sobre o funcionalismo público. A par de tudo isto,
há uma série çle exageros cometidos pelo Poder Executivo que vão além do exagero de atribuições que a Constituição lhe oferece. ~ o caso típico desse decreto-lei salarial. A própria norma constitucional que permite ao Governo legislar por decreto· lei, absolutamente lhe dá autorização de legislar sobre política salariaL No entanto,
veio o GOverno e legislou sobre política salarial, violentando o texto constitucional.
Temos aqui a Constituição. O que sobrou da competência privativa do Senado Federal?
Art. 42 item IV:

IV - autorizar empréstimos, operações ou aCOrdos externos, de qualquer natureza, de interesse dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, Ouvido o Poder Executivo Federal;
Então, Sr. Presidente, o que acontece? Os empréstimos
para os municípios passam por esta Casa; os empréstimos para os Estados passam por esta Casa;- os emprestimos federais não passam por esta Casa. O Brasil foí ao
Fundo Monetário Internacional, fez um acordo _de intenções e um empréstimo externo. O acordo de intenções
é altamente alternativo da política interna do País. Modificações como a própria alteração da Lei Salarial são
conseqüência da carta de intenções pois essa carta de intenções que nada mais é _do que um acordo externo; o
máximo que o Senado pode ter conhecimento é com a
vinda de um Ministro a esta Casa para prestar depoimento.
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON -

Pois não.

O Sr. José Lins- A impressão que tenho é que V. Ex•
comenta o texto constitucional achando que ele delega
ou tira algumas atribuições do Senado, ou seja, que algumas atribuições do Executivo deveriam ser melhor controladas pelo Legislativo. Nesse ponto, V. Ex• tem o dir_eito de criticar a Constituição, mas ê um problema diferente. O que eu mostrei é que há um acordo que foi aprovado pelo Congresso e que o Governo simplesmente deu
curso a esse acordo com a autorização do Congresso.
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Quando V. Ex• cita o problema dos empréstimo; v_. Ex•
bem vê que ali trata apenas dos Estados emunicíp~os. A
Constituição está errada? t um problema diferente. Não
fala em empréstimos federais.

O SR. PEDRO SIMON --Não há dúvida nenhuma,
mas o que eu quero atuLlísar, o que quero caracterizar ê
que me parece lógica a passagem pelo Senado Federal.
Parece~me que um acordo externo, que uma carta de intenção entre o GO\i'erno brasileiro e.O fundO Monetário
Internacional, que afha -a -Nãçã<i muitÕ mais do qu~ opedido de empréstTffio q-ue uffiffiUnicípio, perdido do
Rio Grande do Sul faz deve passar pelo Congresso Nacional. Parece-me que é--da lógica do bom senso que acordos que envolvam a absoluta totalidade da po!ítica económica deste País, que fazem cÕm que ã dívida externa
deste País vá a cem bilhões de dólares; que fazem com
que os juros que estão sendo cobrados por esta dívida
aumentem de forma galopante, parece-me que o Sena~o
Federal tem a obrigação de exjgir manifestação sobre
esta matéria.
Agora, um parecer do Procurador-ÇJeral da República
dizendo,- Não! Nessa matéria não precisa ser ouvido o
Senado da República -parece-me, com todo o respeito
ao nobre Procumdor-Geral da República que a matéria
é mais profunda, a matér'i<i é ·mais séria. S. Ex• nada mais
é do que um homem da confiança do Presidente da República.

e

O Sr. José Uns- Permite V.

Ex~

um aparte'!

O SR. PEDRO SIMON - Acho que nesta matéria
deverí<IJTlos estar juntos - PDS e Oposição- no sentido do fortalecimento deste Poder como tal, já que nós
não temos a ação,jã que esteCoOgresso não tem o poder
da iniciativa de agir, de ser um Poder Legislativo, delegislar. Pelo amor de Deus, em qual Congresso, em qual
Parlamento do mundo democrático que iniciãtivas dessa
natureu são feitas sem que O Parlamento tome decisão,
-fale e decida sobre a matéria?
Verificamos que, em muitãs das matérias sobre o FUndo Monetário Internacional e sobre o empréstimo que
nós tomamos junto ao Fundo Monetário Internacional,
tomamos conhecimento pelo debate que foi feito no ,Senado americano. Lá, quando o Presidente Reagan solicitou um aumento de participação do governo americano
junto ao Fundo Monetário Internacional, lá no Co"ngres·
so americano foi que se debateram clâusulas do empréstimo dado ao Brasil. E inú~réssante é que lá, no Congresso americano, embora os estabelecimentos bancários
fossem americanos, na sua maioria, os congressistas americanos afirmaram que este era um problema que deveri-a interessar, não ao gOverilO americano, mas aos
banqueiros internacionais, que estavam usando-de uma
verdadeira agiotagem, aproveitando-se da situação internacional, levando os juros a absurdos escorchantes, e
ainda diziam os Srs. parlamentares norte-americanos
que quem devia correr o risco--do pãgamento ou do não
pagamento deveriam ser os bancos, e não o governo americano. Então, reparem que o debate que nos interessa
foi travado no parlamento americano.
O Sr. José Lins- Permite-V, Ex~ um aparte?

O SR. PEDRO SIMON- Com todo prazer permito
o aparte ao nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Nobre Senador, eu distingo dois aspectos no pronunciamento de V. Ex~: o primeiro é qua-n:
to ao desejo de que a Constituição ceda mais atrib_uições
ao Congresso. Nesse. ponto eu estOu de -acordo com V.
Ex•, quando diz que devíamos nos unir em torno do
prestígio desta Instituição. Agora, o que eu discuti, e V.
Ex.• há de compreender, foi o tex.to atual da Constituição. O Congresso autorízou, o Governo não fez nada
sem autorização do Congresso, inclusive os empréstimos. Se o Congresso americano discutiu o empréstimo,
não aprovou o_empréstímo, porque o empréstimo foi fei~

E,

to pelo Fundo.
o -Fundo tem a sua própria carta. E o
B"raSfl faz parte do Fundo, assinou com autorização do
Cong-resso tudo o que faz parte dos direitos e dos devç;es
dos ~embros daquela instituição. De modo que, apenas
o que eu disse a V. Ex~ é que o Governo o fez coberto pelas autorizações dadas pelo próprio Congresso NacionaL
O SR. PEDRO SIMON -

Com todo o respeito, a
mim me parece que, se esse Congresso, se esse Senado da
RepUblica, dia a dia, está votando convêriioS realizados
entre o Brasil e a Argentina, entre o Brasil e o Paraguai,
entre o Brasil e não sei quaf o pais da África, desde coa-- vênios Comerciais até convénios culturais, ainda há pouco, após a idà do Presiderite da Repúbffca à Argentina,
nós terminamos votando aqui a ratificação do convênio
que foi celebrado ..

O Sr. José Uns- o_·co_rivênio foi a_ssinado, foi aprovadO pelo Congresso ...

o-sR. PEDRO SIMON- No elúã.nto, quero saber,
não tive conhCçimento do convênio feito entre o Brasi_k.
O Sr. José Uns - Do quê? V. Ex' sabe que acabo de
apresentar novamente ao Congresso, fazendo parte do
meu pronunciamento, o texto do convênio que foi aPrOvado~ V. Ex• poderá ler o convênio de constituição do
Fundo Monetário Internacional...
O SR. PEDRO SIMON~ Mas, pelo amor de Deus,
então nós constitui mos um convênio para criar o fundo,
lá no ano das calendas gregas, e, agora, dez anos depois,
r.ealizaMse uma alteração de 180 graus, através de uma
carta de irltenções ei:ttre o Brasil e o Fundo Moneúirio
Internacional e nós vamos dizer: não, nós fizemos um acordo, então nós demos uma carta branca ...
O Sr. João Lobo- V,

Ex~

me permite um aparte?

O Sr. José Lins- Absolutamente, não houve modifi~
cação de acordo. E, se houvesse, teria vindo como vie-ram as outras modificações ...
O SR. PEDRO SIMON- Mas, corno que não hp_uve,
p·~ôPriO M-inistro e todos reconheceram que houve
um acordo e houve, depois, uma alteração do acordo,
houve uma carta de intenções, um carta de intenções,
onde até a inflação deste ano estava prevista em 70% e,
depois, houve_ u!lla retificação da carta de intenções,
onde-o MinistrO Delfim Netto diz que não seria mais
70%, seria· 90%.
O Sr. José Linr;- E V, Ex' considera que este acordo,
que está dentro de um acordo maior, assil:1ado pelo Governo e aprovado pelo Congresso não deve s'er prestigia~
do. Aí, é que eu acho que a responsabilidade de todos
nóS cresce de mftis. ~quando V. Ex• e o Senador acham
-que o Brasil não d_e_v~ cumprir um ,dqcurnento firmado,
uma obrigação -cOntratual, pelo simples fato de ter sido
assinado sob o regime de outra Constituição, ou por outro Presidente, ou por outro Congresso. 1$SO é absurdo,
nobre Senador!

se o

O SR. PEDRO SIMON - 0 que eu analiso é que esse
acordo de intenções tinha que passar pelo Senado Federal.
O Sr. João Lobo -

V. Ex• me permite?

O SR. PEDRO SIMON -

Pois não.

O Sr. João Lobo- Eu fico muito satisfeito com o debate levantado, neste momento, porque acho- que esta
Casa deve ser um forum de debates mesmo e, com toda a
~CÕÕsideraçãO que te~ho-ao nobre ViCe-Lider do PDS, eu
_acho. que V, Ex.' tem razão. O que este Congresso aprovou foi a constituição do Fundo Monetário. Os casos terianÍqu~ ser dis~utidos de per si, um por um, e, nunca,
de um modo tatu!, como o nobre Senador José Lins
quer, nes~e momento justificar. De forma que eu acho,
que tililto V, Ex•, como. o nobre Senador Severo Gomes,
têm razão. Esse Fundo, essa Carta de intenções deveria
ter sido submetido a esta Casa. A Casa devia ter tomado
conhecimento dessa Carta de Intenção, porque a apro-
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v.ação pelo Congresso, do Fundo Monetário, da Constituição ou das modificações do Fundo Monetário, não
justificariam que isso fosse adotado, fosse feito, como o
foi neste momento.
-O SR. PEDRO SIMON- Eu felicito a posição adotada pelo nObre Senador. Acho que nós estamos viven~
do; neste instante, um momento muito importante. E fe_: licito V. EX•, porque, acho que, não é por ser um Parlamentar do Govemo, V. Ex~ deíxa de ser um Senador que
tem a obrigação de preservar as prerrogativas destaCa-sa. Infelizmente isso não tem sido a normalidade, e o que
deveria ser um pronunciamento tradicional desta Casa
passa a ser um pronunciamento excepcional, digno de elogios pela bravura e pela coragem. Eu feficito V. Éx.'; V.
Ex' foi claro, de uma clareza meridiana. Uma coisa é
esta Casa aprovar a participação do Brasil no fundo
Monetário Internacional. Esta aprovou a participação,
há a participar. Tudo bem! O Governo agiu debaixo de
um_a determinaçã_o desta Casa. Agora, passados os anos,
tantos anos depois, um acordo da Instituição com o Governo brasileiro, que não tem nada a ver com a Constituição no Fundo, onde há um acordo de intenções, no
qual profundamente se estabelece uma série enorme de
responsabilidades do Governo brasileiro, _responsabilidades no campo social, responsabilidades no campo da
agricultura, responsabilidades no campo econômico.
Nesta hora, Senador João Lobo, neste momento em que
essas decisões são tomadas, o Senado não toma conhecimento? Vem o Senador José Lins e diz:: "Não, mas o Senado já aprovou a participação do Brasil no Fundo."
Mas, pelo amor de Deus!

O Sr. José Lins -

Permite V._ Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON -

Pois não.

O Sr. José Lins- Senador Pedro Simon, peço descul. pas a V. Ex•, mas vou ter que sair. É que sou relator da
Comissão Mista que examina o projeto de aumento dos
vencimentos dos servidores públicos. A minha pena é
muito grande, ainda mais agora que acaba de entrar no
plenário o nobre Senador Severo Gomes.
O SR. PEDRO SIMON- E.é evidente que está se apresando para dar o parecer favorável ao aumento dos
funcionários, tenho certeza.

O Sr. José Uns mento!

V. Ex• certamente é contra o au-

O SR. PEDRO SIMON- Não, sou favorável como
V. Ex•

O Sr. José Lins- Pelo menos isso já me agrada. Mas,
peço desculpas a V. Ex•, porque vou ter que cumprir essa
obrigação e deixaria para debater o assunto, se for convenienTe, depois. E peco também desculpas ao nobre Senador Severo Gomes, porque, no momento em que S.
Ex• chega ao plenário, sou obrigado a me retirar em
função da fatalidade da hora.

ó Sr. PEDRO SIMON- Mas, fica o debate levantaR
do e o Senador Josê Uns, que tem que se retirar, i:'Jfelizmente, é matéria importante, não pode debater e seria
um debate interessante, porque o Senador Severo Gomes
chegou a esta Casa exatamente quando tomou conhecimento _de que seu pronunciamento estava sendo debatido nesta Casa.
Mas, dou integral solidariedade, como o Senador João
Lobo, ao pronunciamento do Senador Severo Gomes.
Não há a menor dúvida de que o acordo de intenções deveria ter passado pelo Senado da República. Esta Casa
deveria ter tomado conhecimento, deveria tê-lo sancionado, conseqüentemente._ Como isso não aconteceu, a
grande verdade é que ele não está em vigor para nós brasileiros.
Era_o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Preside!rite, Srs. -senadores:_
A reestruturação da Zona Franca de Manaus, nos exalas termos do Decreto-lei n~' 288, de 28 de fevereiro de
1967- isto é, sem as mutilações posteriores impostas àquele diploma legal - foi; sem dúvida alguma, a mais
séria e promissora iflíCifitiva até hoje tornada pelo Governo Federal, com vistas ao desenvolvimento do mãis
vazio regional e da área brasileira economicamente mais
rrãgil: a Amazônia Ocidental, formada pelos Estados do
Amazonas, Acre e Rondônia e pelo Território Federal
de Roraima.
Aconteceu, entretanto, que,- a partir do ano mesmo de
sua reestruturação - 1967 - em dezembro desse ano, através do Decreto-lei n'l 340, a Zona Franca de Manaus
começou a sofrer uma série de mutila.ções, sempre sob- o
pretexto da conjuntura econômica nacional e que, se
prosseguirem, acabarão por desfigurar totalmente o instituto da Zona Franca - por definição, uma ãi--ea de li~
vre comércio em que as exportações e as impoi-tações se
fazem sem o entrave dos encargos fiscais e tarifários·.:..... e,
além disso, acabarão também por frustrar, de forma irreversível, o projeto sobrevivente do Decreto-lei n'l288/67,
cuja implementação, embora em ritmo aquém do desejável, vem contribuindo para a diminuição das desigualdades que ainda separam a Amazônia das demais regiões
do BrasiL
Hoje, mais uma vez, venho dirigir ao Senhor Presidente da República, sempre tão sensível às reivindicações dã.
Amazônia Ocidental, um apelo em defesa da Zona Franca de Manaus, ameaçada agora por uma Resolução do
Banco Central- a de nY 785, de 16 de dezembro dO--a-no
passado - que, alterando a de nY 767, de 6 de outubro
do mesmo ano, determinou às empresas localizadas em
Manaus a obrigatoriedade de obtenção de financiamento externo de longo prazo, em suas importações.
Tais empresas, Sr. Presidente, nos termos da alfnea
.. r" da Resolução ns> 767/82, do próprio Banco Central,
estavam excluídas daquela exigência. A Resolução ns785, porém fez tábU/a rasa das peculiaridades da Amazônia Ocidental e formulou às empresas ali existentes uma
exigência Que poâera esvazíãi-, a paSSos I-"ápidos; ZOna
Franca de Manaus, pois as firmas que operam no comércio da Capital amazonense - prepOnderantemente pequenas e médias -estão impedidas de conviver c.om as
exigências da Resolução n9 785, uma vez que seus fornecedores, quase todos pertencentes àquela mesma categoria qualitativa, não dispõem de condições para arcar
c-om a dilação do prazo no processo de venda e, conseqüentemente, deverão desaparecer do mercado.
Ressalte-se, nesta altura, que o setor terciáriO, em Manaus, gera cerca de 80 mil emPregOs, constituTildo-se, por
outro lado, no mais importante sustentáculo da política
de incentivos desenvolvida pelo bstado, pda sua grande
capacidade c_ontributiva em termos de receita tributária,
a qual alcançou em 1981 um percentual de 72%, enquanto o setor secundário e o primário participaram-Com 16%
e 12%, respectivamente.
São, Sr. Presidente, 640 empresas- pequenas e médias - ameaçadas de paralisação.
Acentue-se, também, que a medida contencionista da
Resolução ns> 785, do Banco Central, é inteiramente desnecessãria do ponto de vista limitatiVo de compras no exterior, pois as importações da Zona Franca de Manaus
são adredemente limitadas, sendo_ a quota global atual,
de US$ 400 milhões.
Trata-se, como se vê, de um instrumento in-teiramente
dispensâvel, do ponto de vista que o teria ditado ou seja,
a modificação do perfil da dívida externa futura. Porque
o percentual das importações totais do Estado do Amazonas é pouco significativo:-segUndo o AnuáriO-EStatístico do Brasil, o País importou, em 1980, 24 bilhões 960
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milhões e 550 mil dólares, enquanto as importações do
Amazonas chegaram apenas a 677 milhões e 207 mil
dólares, o equivalente a 2,72% das importações de-todo o
Brasil.
Apelo, assim, para o honrado Senhor Presidente João
Figueiredo e, em nome dos líderes emPresariais e do próprio povo amazonense, Solicito a Sua Excelência que determine ao Banco Central a alteração da Resolução n'
785, de 12 de dezembro do ano passado, de sorte a excluir as empresas da Zona Franca de Manaus da obrigatoriedade de obtenção de financiamento externo de longo prazo, em suas importações - exigência de ínfima
significação para a modifiCação da dívidà futura do PaÍs
e, no entanto, com conseqüências fatais para o desenvolvimento e a integração da Amazônia Ocidental brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem/1
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Conce9o a
palavra ao nobre S~nador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (Pro-

nuncia o seguinte di_scurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores
A Câmara Muni~ipal de.Santos, São Paulo, e~·ses~ão
realizada a 17 de fevereiro próximo passado, aprovou requerimento do Vereador Moacir de Oliveira, denunciando o total desrespeito às normas de segurança do trabalho por parte da direção da COSIPA- Companhia Siderúrgica Paulista.
O requerimento refere-se especificamente à chamada
''ope"ração pica-pau", montada pela direção da empresa
para rect.ipefai máquinas e equipamentos danificados.
Eletricistas, mecânicos, soldadores e outros técnicos,
sem trein_amento ou qualquer instrução especial, s~o desviados de suas funções para retirar ferrugem, raspar e
pintar equipamentos, manipulando produtos químicos
altamente tóxicos, capaies de causarem graves lesões
fisicas.
Trabalhando sem monitor de segurança, sem a presença da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,
sem ~companhamento médico, sem luvas e máscaras especiais, dezenas de operários têm sofrido queimaduras,
lesões nas vias respiratórias e ou_tros rriales denunciados
pelo Departamento Médico do Sindicato.
O Sindicato constatou, ainda, indícios de verdadeiro
crime praticado pela administração da COSIPA: o de~
partamento médico da empresa estaria usando, para
amenizar as queimaduras dos operários, remédios de
Procedência duvidosa, que túiam agravado o estadO de
saúde dos operários afetados.
Apes.ar de inúmeras denúncias, a administração da
COSIPA tem se recusado a prestar maiores esclareci~
mentos à comunidade e, o que ê pior, está ameaçando os
operários que denunciam tais irregularidades.
Desse modo, Sr. Presiderite", junto-me ão combativo
Vereador Moacir de Oliveira e à comunidade_ santista
para protestar veementemente contra a atuação dos administradores da COSIPA, em flagrante_ desrespeito às
mais elementares normas de segurança do trabalho, ao
mesmo tempo que apelo às autoridades competentes no
sentido de que sejam tomadas imediatas providências
com vistas a sanar tais irregularidades,
Ibiúna, antiga capela de Nossa Senhora das Dores de
Una, fundada em territórios pertencentes a Sorocaba,
São Roque e Cotia, completou, no dia 24 de março passado, o 1269 aniversário de fundação do município.
Situado a 70 quilômetros da capital paulista e com sua
economia voltada especialmente para a cultura agrícola,
a indústria de beneficiamento de madeira e a fabricação
de carvão vegetal, Ibiúna é hoje um dos mais prósperos
municípios do Estado, mercê do trabalho criã.dor de sua
gente.
Na oportunidade, envio ao companheiro de partido,
Prefeito José Vicente Falei, às demais autoridades e ao
povo de Ibiúna, sinceros parabéns co~ votos de constante progresso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A partir de 1964-, a orientação governamental a respeito dos saláríos passou a ser regida pela dupla preocupação de assegurar a participaÇão dos trabalhadores no
beneficio do desenvolvimento econômico (sincronizada
ao combate à inflação) e de proteger a capacidade de
poupança do País, de acordo com o Programa de Ação
·Econômíca do GOVerno, 1964-1966.{ 1)
Então, admitia-se caber ao Governo -·"criar condições
para que a maioria dos reajustes dos salários se processe
pelas regras naturais do mercado, mediante acordo espontâneo entre empregados e empr.egadores", critério
que vinha sendo adotado no período imediatamente anterior.
As decisões sobre reajustamento seriam governamentais em relação ao salário mínimo, aos salários do setor
público e dos salários de empresas privadas subvencionadas pelo Governo, concessionárias de serviços públicos federais ou daquelas cuja discussão fosse objeto de
dissídios.
A Circular n9 10, de 19 de junho de 1964 (DO de
22/6/64, p, 5402), que previa a reorganização do Conselho Nacional da Política Salarial (previsto no Decreto n'
· 5Z.275, de 11/7/63) estabelecida a audiência desse nesses
processos de reajuste,
O mesmo documento fixava também as normas gerais
de política salarial:
- QJ espaçamento de pelo menos um ano, a partir da
últma revisão, para os reajustamentos salariais sob o
controle do Governo Federal, norma que deveria ser comunicada à Justiça do Trabalho como ponto de vista oficial no que tange ao julgamento dos dissídios coletivos;
b) o salário reajustado s_erá determinado de modo a
igualar o salário médio real vigente nos últimos 24 meses, multiplicado a seguir por um coeficiente que traduza
o aumento da produtividade estimado para o ano anterior, acrescida da provisão para compensações do resíduo inflacionário ''porventura admitido na programação financeira do Governo";
c) o mêtodo d~ reajustamento definido e traduzido
em fórmula adeqtÍada, seja também comunicada à Justiça do Trabalho, como representando o ponto de vista
do_ Poder Executivo Federal;
d) solicitação aos governos dos Estados e Municípios, através do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, sua adesão às Normas de Política Salarial do Governo Federal.
A compre.~sào salarial
A pedra angular de toda essa construção, iniciada a
partir de 1964, é o salário médio real. Quer dizer, o salário nominal, aquele que o trabalhador acredita perceber, reduzindo a cada mês em seu poder aquisitiYO pela
inflação, e tomado na média dos meses decorridos até o
reajuste. Assim, somente numa situação de eSi.ã"f)ilização
completa, isto é, de inexistência de variação nos preços,
o salário nominal seria equivalente ao salário real médio.
Em qualquer outra hipótese de alteração inflacionária
dos preços, o salário médio real apresentaria valor inferior ao salário nominal.
Buscando as raízes do processo ínflacioilârio, o
PAEG{ ') considera o que denomina a inconsistência da
polftica distributiva. Dois são os pontos principais dessa
incOnsistência, um deles a "incompatibilidade entre a
propensão a consumir, decorrente da política salarial, e a
propensão a investi i-, associada à política de expansão do
crédito às empresas",
Segurido o programa, as "majorações institucionais de
salários em proporção superior à do aumento da produtividade"(~) seriam uma das causas (em número de três)
tradicionais da inflação brasileira. A dúvida do PAEG é
se essas majorações atuaram como causa induzida ou
como causa autónoma do processo inflacionário.C)
Convém agora, para melhor compreender o universo
em que se originou a política salarial, citar o trecho do
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documento que estamos analisando na parte cm que são

consideradas as ocllações dos salários reais.
"Embora não haja evidência empírica de que no
caso brasileiro a tendência geral a longo prazo dos

salários reais tenham sido freada pela inflação, os
assalariados sofrem o drama das incessantes asei~
Iações de seu padrão de vida, já que os preços sobem

continuamente enquanto os salários nominais só se
reajustam em degraus. Entre duas revfs_ões salariais

consecutivas, o nível geral dos preços sobe amÍÓde
de 509'o. Isto significa uma osCilação dos salários
reais, de amplitude igual a um terço do seu valor

máximo. Num flível baixo de rendimento, oscilações dessa grandeza representam terrível flagelo,
imposto pela innaçào às classes mais humildes."

1: importante para o nosso objetivo oferecer uma
anáHse de toda essa explicação. Em primeiro lugar, esses
novos detentores do poder_ governamental (em 1964)
acreditavam, ou melhor dizendo, argumentavam existir
uma ação redistributiva inibidora dos salários em relação à -poupança. Cabia, portanto, impor um freio naqueles, pois estavam podendo consumir cada vez mais,
pressionando a produção no sentido da alta de preços.
Na distribuição entre consumos e irlvCSdffiento (popupança), o sacrifício déste último ta"friã:va ainda mais grave o processo inflacionário.
Estaria ocorrendo uma elevação dos salârios reais, em
consequência disso (assim, mesmo numa situação in1lacionária, os reajustes possivCJmente permitíriãm riãõ só ã
recuperação do valor nominal dos salários, mas
ultrapassando-o até). Essa tendência era mais visfvel em
relação às majorações institucionais (salário mínimo;
principalmente), pela superação .até mesmo do aumento
da produtividade. Isto é, esses.salários mantiam inalterado o seu poder de compra ao longo tempo, indo além,
ampliavam esse poder de comprá, modificando as proporções na estrutura da distribuição de rendas entre esses salários e as rendas do capital (lucros, aluguéis, juros).
Uma reviravolta nesse processo apresentaYa-se como
saída e para o combate progressivo à inflação, a política
de salàrios deveria -.-'adaptar~se ao compasso da política
monetária, a fim de que os custos não aumentem, proporcionalmente, mais do que a procura".(l) O principio
do combate à infliçãO, destinado a eüminai: a instabilidade, nisso se continha. Afastava-se de pronto, assim, a
elevação da média dos salários reais (que passava a depender do aumento da produtividaDe e da aceleração do
desenvolvimento),- só restando passar a calculá-los pela
sistemática proposta pela Circular n9 10, emanada do
Ministério Extraordinário para Assuntos do Gabinete
Civil, à frente do qual estava o Sr. Luiz Viana Filho.
Quer dizer, o salário noriünal, que numa situação de
estabilidade dos preços, pelo menos em princípio,
manter-se-ia irredutível, no qtÍe.passou a ser-Confundido
com a média dos salários reais, seria reduzido ao nível
desta.
O mecanismo para tantO seria Õ- seguinte: O Salário
nominal submetido à inflaçãO p-or Uril péríõdo--detefroinado e perdendo substância gradativa, chegaria ao fim
desse espaço de tempo com um poder de compra diminuído.
Hipoteticament,e, para melhor Visu3.lízar ·a cJuestão,
consideremos um salário igual a 100, submetido- ã uma
inflação mensal de 6%, durante 6 meses.
Período

4
5

6

lndice
mensal de
inflação

Valor
real do
saláf.io-

100,0
106,0
112,36
119,1016
126,24769
!33,&225)
141,85191

100,0
94,33962
&8,9W64
&3,96192
19,20937
/4,72582
70,49605

Ao final do período, o vitlor real do salário é 70,49605.
Diferente e superior, por ser a média aritmética dos
valores reais do salário, período a período, é o :;alário
real médio (491, 73242:6

~

81,955403).

Decorrido os seis períodos, para reajustar o salário, de
forma a retorna-r ao seu valor nominal de 100, é necessário simplesmenk-multij:illcar o valor real do salário no
sexto período (70.49605) pela inflação do período
(41.85191).
O que se propôs então? Partindo-se de uma hipótese

-de inflação deScendente- operava~se uma confusão
entre o passado e o futuro.
Em primeiro lugar, o PAEG sugeria um critério de
reajuste capaz de assegurar, para o período em que vigo·rasse a nova remuneração, um salário real médio equivalente à média dos salários reais do perfodo imediatamente anterior (segundo a Circular n9 10 esse período seriam
os dois últimos anos), acrescida de um percentual adicional correspondente ao incremento da produtividade.
Segundo o Programa, esse critério diferia "substancialmente do método usual de se calcularem os reajustamenros de rnodo a repor- no momento da revisão- o
poder aquisitivo do salário num instante escolhido -dO
passado."
-_ COnsiderando que esse método pecava pela "arbitrariedade da origem" (não é difícil estabelecer _o mesmo
para o critério estabelecido pela Circular n9 10, de igua~~-r Ó salário real médio vigente nos últimos 24 meses), c
'"pode levar aos mais variados resultados conforme o
ponto do passado que se tome por base para o cálculo do
reajuste", o documento citado advertia que a "sua aplicação-fndiscrimínada tem dado margem a uma politica
salarial destorcida, e virtualmente incompatível com
qualquer esforço de estabitízaçào dos preços.(")

n

Afastada a idéia da recuperação do salário nominal,
sobre o salário real médio eram superpostas a produtivi~
dade e o resíduo inflacionário (ou seja, a inflação esperada) admitido pela programação financeira do Governo.
Com muita propriedade, o professor Mário Henrique
Simonsen denominou esse método de "estabHização pela
média" e não pelos picos, o que no seu entender significava ··o abandono do critério tradicional de reajustar salários proporcionalmente ao aumento do custo de_ vida
desde a última revisão- critério que implicava simples~
mente na recomposição do pico prévio de poder aquisitivo." As~im, pela nova fórmula, "os reajustamentos normalmente seriam menos do que proporcionais ao aumento d9 custo de vida desde a última revisão". cn)
Essa compressão salarial, definida para ser progressiva, apresentou resultados inesperados, protegendo de
--forma bastante eficiente_ a capacidade de poupança do
Pais.
Endwecimenw salarial
O PAEG, conforme vimos, admitia que a maioria dos.

salários fosse reajustada pelas regras naturais do merca.
do, mediante_ acordo espontârteo entre empregados e empregadores.
Nà_o __demorou muito-esse poSicionamento. A 4 de junho de t965, a. Exposição de Motivos relativa ao Projet~
de Lei n' 7, de 1965 (CN) DCN- Seçào I, de 10/6/65,

pág·: 4197), em nOme da política -arltiinfladonâriã propUnha uma política salarial coerente e- uniforme, tanto para
o s~tor público quando para o setor privado da economia_
_Verberava esse texto, por força de decisão da Justiça
do Trabalho e na falta de uma legislação adequada, "a
práticli de çopce~são de rajustamentos s;tl;;triais proporcionais e;em alguns casos, superiores mesmo ao aumento do custo de vlda".
Decorreu daí a Lei n\> 4.725, Oe 13 de Julho de !965,
que propunha o reajuste: dos salários comando por base:
a) o índice resultante da reconstituição do salário
real médio da c~egoria nos últimos vinte e quatro meses
anteriores ao término da vigência do último acordo ou
sentença normativa;
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bl o percentual que traduza o aumento de produtividade nacional no período de doze meses anteriores à
data de proposição do dissídio, observado o seu ajustamento ao aumetno de produtividade da empresa.
Pelo Decreto n9 57.627, de 13 de janeiro de 1966,
estabeleceu-se o acréscimo de metade do resíduo ínflucionário previsto para os doze meses subseqücnts ao reajuste sobre o salário calculado segundo a Lei nl' 4.725,
inexistente nesta.
No ano .seguinte, calcado na necessidade de_ "uniformidade da apuração e na aplicação dos índices parareconstituição do salário real médio nos últimos 24 meses,
base da política salarial seguida pelo Governo como instrumento de combate à inflação" (grifo nosso), o
Decreto-lei n~' 15, de 29 de julho de 1966, atribuiu ao Poder Executivo u publicação, mensalmente, por meio de
decreto, dos índices para reconstituição do salário real
médio da categoria nos últimos vinte e quatro meses anteriores à data do término da vigência dos acordos coleti·
vos de trabalho ou de decisão da Justiça do Trabalho
que tenham fixado valores salariais.
Arrocho salarial e abrandamento

A compressão salarial, justificada como necessária à
estabilização dos preços, embora resultusse num esforço
da poupança, ultrapassou o limite de esforço exigido aos
trabalhadores.
O resíduo infladonário {previsão da inflação futura),
aplicado pela metade para o período de vigência do nOvo
salário, de modo a manter o valor médio ral desse, ou o
seu poder aquisitivo médio, em nenhum momento foi estimado corretamente.
O Governo admitiu então rever a aplicação da política
salarial no toc<~nte ao resíduo inflacionário, na Yerdade
um f<1tor marginal do arrocho dos salários. O princípiO
básico da legislação- o salário real mt:dio -, aparentemente salvo, foi considerado implicitamente correto e
eficaz à política de um modo geral, tendo em vista os
seus objetlvos.
A Exposição de Motivos ao Projeto de Lei n9 I, I J 8, de
1968 (DCN- Seçào I, 19/3/1968, pãg. 499), propõe um

mecanismo. automático de correçào da subestimação do
resíduo antes do reajustamento, ou seja, da aplicação da
fórmula, ··porque o resíduo preYisto é normalme~te inferior à inflação verificada".
No mais, o texto da Lei n~ 5.451, de 12 de junho de
1968, que capta essa modificação na polftica salarial,
mantém basicamente a tendência anterior.
O mesmo acontece _com_ a Lei n9 6.147, de 29 de novembro de 1974, na qual são mantidos os princípios bâsi~
cos da política safariaLA inoYaçào desse texto é a reconstituição do salário pela média dos últimos doze meses,_ ao invés de Yinte c quatro meses.
A alteração proposta - de acordo com a Exposição
de Motivos que acompanhou a Mensagem n9 71, de
1974-CN - visava a "evitar que os salários reais sejam
decrescentes se, ao longo do tempo, ocorrer uma grande
subestimativa do resíduo innacionário", de vez que a
conjuntura de então era de aceleração nas taxas de alta
dos preços.
Além disso, numa aritmetização final, esse texto da
o.rigem ao fator de reajustamento salarial, um composto
da média aritmética dos coeficientes de atualização monetária dos salários dos últimos doze meses, do .coeficiente correspondente à metade do resíduo inflacionârio,
do coeficiente relativo à participação no aumento da
produtividade da economia nacional e do coeficiente de
subestimação do resíduo inflacionário.
Esse fator de reajustamento salarial seria publicado
mensalmente pelo Poder Executivo.
Por outro lado, a Lei n9 6.147, de !974, sepultava uma
pequena imperfeição metodológica e..Zfstente no mecanismo anterior, de calcular o novo salário a partir da média
do salârio real dos vin~e _e quatro meses anteriores ao
reajuste.
Essa imperfeição fora detectada pelo professor Mário
Henrique Simonsen (ll) e poderia ser retificada caso ale-
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gislação salarial contivesse um coeficiente eqUivalente
uma vez e meia a taxa de aumento da produtividade
anual.

De 15_a 20 SM ... -.
De 20 SM em diãnte

.... 0,5
livre negociãção

As diferentes faixas salariais apresentam também diversos valores para a recomposição do salário real. Na
faixa até três salários mínimos a qualquer remuneração
corresponde idêntico fator de__cQrreção. Nas faixas acima
de três salários mínimos, por ser cumu[ativa a correçào,
é gradativa a perda desse escudo protelar. No entanto,
até os 11,5 salários o poder aquisitivo recomposto em
cada correção supera a variação, no período, do lN PC.

A mudança da Lei n' 6.708, de 1979
A Lei n~> 6.708, de 30 de outubro de 1979, trouxe inú~
meras inovações no tocante ao cálculo das correções dos
salários, sendo as principais, o reajuste semestral e automático dos salários, a correção por faixa satarial e segundo fatores diversos, a utilização de um índice nacional de
preço para os reajustamentos c a discussão da produtividade entre empregados e empregadores.
O critério da semestralidade decorreu do recrudescimento do processo inflacionário, como forma de prote~
ger o salário real, de vez que o ritmo de alta dos preços,
em ascensão, trouxera para seis meses a inflação que anw
tes era de um ano.
A novidade, rea!mente,_do critério ficava por conta da
correçào segundo a diversidade das faixas salariais e cumulativarriente, recebendo os menores salários percentuais superiores.
Até janeiro último, eram as seguintes as faixas e a correçào respectiva dos salários pelo lN PC:
Até 3 SM ....
De 3 a lO SM
De tO a 15 SM

NACIONAL (Seção II)

Nos limites, teríamos a seguinte relação ent_re os_ salários nominais e reais, sendo a perda percentual indica_da entre parêntesiS, bem assim o acréscimo:
Até 3 SM
De 3 a lO SM ..
De lO a 15 SM
Del5a20SM_ ....
De 20 em diante

..

1,1 (10%)
1,03 (3%)
0,95 (-5%)
0,84 (-16%)
Supedor a-16%

Possivelmente, segundo dados oficiais, de dezembro
de 1979, bem mais de 95% dos trabalhadores brasileiros
estariam recebendo reajustes salariais que recompanham
o salário nominal, excedendo-o, ainda que em proporções pequenas, de no máximo 10%, para a faixa até 3
salários mínimos, aquela melhor favorecida.

1,1
1,0
0,8

EMPREGO E RENDA
(posição em 3 I de _dezembro de 1979)

Empregados
Faixas .wlariais
(em salários

Quantidade

Renda salarial
%

%

%

acumulada

mínimo.~)

(em mil)

Acima de 30
Atél
De 1 a 1,5
De 1,5 a 2
De2a2,5
De2,5a3
De3a5
De5a7
De7a 10
De!Oal5
Del5a20
De20a30
Acima de 30

15.298,6
1.760,4
3,516,8
2,294,2
1,616,7
1,146,2
2,434,3
. 979,6
650,2
·-451,6-197,7
158,9
91,2

100,0
11,5
23,0
15,0
10,6
7,5
L5,9
6,4
4,2
3,0
1,3
1,0
0,6

Total

15.298,6

100,0

11,5
34,5
49,5
6(),1
.. 67,6
83,5
89,9
94,1
97,1
98,4
99,4
100,0

acumulada

100,0
11,5
li,J
7,6
6,9
6,0
- 17,H
10,9
10,2
10,5
6,5
7,5
6,1

1,7
10,0
17,6
24,5
30,5
4H,3
·- 59,2
69,4
79,9
86,4

93,9
100,0

100,0

Funte: Rais/79.

Essa disposição foí -modificada mais recentemente
pelo Decreto-lei n<? 2.012, de 25 d~_janeiro de 1983. A
partir daí, o quadro anterior passaria a ser o seguinte:
1,0 (0%)
Até 3 SM
De 3 a 7 SM
. ~-~.97 (-3%)
0,88 (-12%)
De7ai5SM
0,785 (-21,5%)
De 15 a 20 SM
Além de - 21,5%
De 20 sM em diante
Portanto, de antemão, está definida na Lei a perda de
poder aquisitivo- dos salários, pois o critérío ·atUaljú antecipa, para aplicação, essa perda ou aquisição.
O Ministro Ddfim Netto disse recentemente: "Não se
reduziu salário_ real nenhum". É cei-to que essa redução
ocorrerá no momento dos reajustes para os assalariados,
de vez que o Decreto-lei dirige o seu ataque a todas as
faixas, diminuindo~as.
Observou o citado ministro q-ue-··serosse possível aumentar salário real aumentando salário nominal, não teria nenhum país pobre no mundo" (0 Estado de S. Paulo, 26/1/1983, p. 22).

Não resta dúvida que se torna necessário esclarecer
que também não é correto reajustar o salário nominal
conscientemente podando o seu poder aquisitivo de
compra real. Que a inflação o faça, já que·o Govefno demonstrou suprema incompetência no combate às altas
dos pl-eços, cabe à legislação pelo menos tentar uma recuperação desse salário nominal, que é aquele com que o
trabalhador vive, o qual, no momento da contratação
desse trabalhador pela empresa, adquire uma determinada cesta de bens. Se o preço dessa cesta sobe, e o salário,
ainda que reajustado, não consegue readquiri-=la, algo está errado, e bem errado.
1. Programa de Ação Econômica do Governo, 1964w
1966, Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, 1966, 2~ edição, pág. 16
2. idem, pág. 83
3. idem, pág. 28
4. idem, pág. 28
5. idem, pág. 30
6. idem, pág. 30
1. idem~ pág. 34
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&. idein, Pág. 84
9.

idem, pág. 84

10, Simonsen, Mario henrique, Política Antiinflacionária - a contribuição brasileira, in Painéis Internacionais sobre desenvolvimento econômico, BNDE-APEC,
1974, pág. 114
11. idem, pág. 115
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.')
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.

O SR. AFFONSO CAMARGO-(Pronuncia o seguinte
discurso:)- Sr. Presidente,--Srs. Senadores:
Trago ao conhedmentõ deste Plenário o telex. que aca~
bo de receber do Presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR, que diz o seguinte:
"Os produtores paranaenses suas cooperativas, responsáveis reSpectivamente por 27%, 49% e 32% da produção nacional de milho, algodão e soja, no momento
em que colhem uma das mais expressivas safras dos últimos anos, colaborando com a política governamental de
aumento _da produção e produtividade, são tomados de
surpresa com a inexistência de recursos junto ao Banco
do Brasil S/A para as operações de EGF, apesar de reiteradas promessas de atendimento.
As medidas restritivas que vêm sendo adotadas na li~
beração e limitação de financiamentos (custeio/fnvestiw
menta e comercialização) aos produtores e suas cooperativas nas últimas safras configuram-se como altamente
negativas à afirmativa da prioridade agrícola."
É íncompreensív:l a atitude que o Governo está dispensando aos produtores e cooperativas paranaenses.
~- Princípamente no inomento em que o Brasil precisa mais
do que nunca de divisas. Por outro lado, evidencia-se
também a falta de uma prioridade mais realista para a
política agrícofa e- cooperativismo. O Governo, desse
modo, vem desestimulando ou por falta-de planejaméil.to
OU por descaso as cooperativas. Estas devem ser fortalecidas, porque cOnstituem- o ffieio mais eficaz de promoção do honlem do campo e da produtividade rural.
Fica aqui, pois, meu apelo para que medidas urgentes
Sejam to_~ac_i_a_s a fim de sanar essa injustiça aos produtores e cooperativas pllranaenses. (Muito bem.'J
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os recém-ocorridos acontecimentos de São Paulo, sem
soffibra de-dúvida, a Inais pujaTHe;dinâmica e magnífiCa
metr-óPole sul-americana, traumatizaram durante apro~
XíiTi3Cfamente 48 horas, não somente a sua laboriosa população, mas toda a Nação, como um insólito espetáculo
de depredaçõeS, saques e violência.
Grupos de trabalhadores enraivecidos, aos quais se foram aglutinando populares, e um número impressionante de menores- os famosos pivetes e trombadinhas típicos das noSsas maiores aglomerações urbimii:s- tumultuaram a grande metrópole, invocando, como pretexto
maior para justificar as desord_ens desencadeadas, o desemprego, as demissões maciças de operários e a carestia.
Sem pretender formular qualquer explicação para essas dramáticas ocorrências, devemos, todavia, apelar
para a serenidade e o bom senso das autoridades, nesta
fase difícil de uma cOnjuntura de crise que, desde alguns
anos, se amontoam e, já agora, pelas suas ameaçadoras
proporções, estão exigindo ações corretivas drásticas e
urgentes.
Simultaneamente com as profundas renexões CJ.UC os episódios de São Paulo ensejam, no concernente à identificação e ao eXato diagnóstico de suas causas próximas
ou remotas, impõe-se, neste momento, ao invés das perPlexidades, dos sentimentos de frustração ou das simples

Abril de 1983

J?I1Rl0 DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

manifestaç_ões de estarrecímento, a atuação de todas as
liderançaS' autênticas do País - Governamentais, em~
presariais, religiosaS, síndicàí.S, uniVCr.Sl.táiias, estudantis
e populares- na defesa dos valores supremos da nacionalidade- isto é, a ordem, a paz, ajustiça social e o trabalho.
Agora, mais do que nunca, parece-me oportuna, e sumamente importante, a grave advertência de Sua Santidade, o Papa João_ Paulo II, transformada no Slogan do
Ano Santo: "Fraternidade Sim, Violência Não".
São estas as considerações que me -ocorretãrn ao ler a
magnífica reportagem- de Alexandre Garcia - ilustre
Jornalista, nacionalmente admirado pela sua rara capacidade de observação, competência profissional e cultural.
Resumindo, em algumas PáS-inas- ai1tolóS:iciS, as origens e a trajetória da Revolução de 31 de março de 1964,
Alexandre Garcia delirieou em sua crlteriosã avaliaçãQ_-:_
dos acontecimentos, o panorama da situação nacionãl,
quando a Revolução, 19 anos depois, enfrenta dilemas,
impasses e graves tensões sociais, ·semelhantes às que determinaram o seu adventO.
São estes os motivos pelos quais solicito- a incorporação dessa valiosa reportagem, publicada na Manchete
n~'l.6I6, de 9 de abril passado, ao texto deste pronunciamento.
Mais do que um depoimento esclarecedor, de conteúdo histórico, esse documento tem o significado de uma análise objetiva, valendo como uma série advertência ao
povo brasileiro, no sentido de que jamais se reproduzam,
em nossa Pátria, conflitos -sociafs oi.i explosões de violência radical, como as que mobHizaram toda a Nação a 31
de _março de 1964.
Queira Deus que os dramáticos acontecímeni.os de
SãO Paulo não constituam o prelúdio de outras desordens semelhantes que, uma vez desencadeadas em nossas
grandes cidad~. poderão fatalmente gerar conseqüências imprevisíveis. (MuitOOem! PO!mas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

Manchete

!ti

1.616- de 9 de abril de 1983

A REVOLUÇÃO
19 ANOS-DEPOIS
Reportagem de Alexandre Garcia
O 199 aniversário da Revolução de 31 de março de
1964 está sendo lembrado pelas Forças Armadas brasileiras com apelos à união nacional para a preservação da
democracia, ao abandono de revanchismos e ao diálogo
participativo e desprendido.
O Ministro do Exército, General Walter Pires, seguindo os históricos exemplos-Oe Caxias e bsórió;Janlenta,
em sua ordem do dia, a perda das vidas dos brasileiros aliciados pelo comunismo internaCional, que pegaram em
armas contra a democracia.
O Ministro da Marinha, Ahrlirãnte Maximiano da
Fonseca, aconselha que se enterrem os revanchismos,
que os espíritos sejam desarmados, para que todos se
juntem, sem abandonar suas convicções políticas próprias, para venc_etem as dificuldades do País. -0 Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jardim
de Mattos, lembra que ninguêm pode se julgar a salvo
sozinho, porque os brasileiros, juntos ou separados, chegarão juntos aonde quer que- seja.
O Ministro prega o diálogo como saída para as dificuldades. Um diálogo que exija capacidade de ouvir, ceder e
compor; um diálogo que restaure a credibilidade das intenções e que empreste criatíVídade para superar a crise.
Neste 31 de março, as Forças Armadas estão celebrando o seu compromisso com a democracia e reafirmando
sua fidelidade aos ideais que as impulsionaram a
ombrear-se com o povo para fazer a Revolução de 1964.

NO lllício daquele ano, chegava -ao ápice um processo
que levaria a uma república sindicalista, se prevalecessem as forças do governo de então, ou diretàmente a
uinã ditadura comunista, se os_ manipuladores da situação _conseguissem logo sua meta.
Esse processo tinha em seu bojo uma reforma agrária
e desapropriações industriais e urbanas sem indenizações; greves políticas forçadas por piquetes armados,
que tolhiam o direito de os trabalhadores irem a seus empregos; ações violentas que se caracterizavam por incêndios em lavouras do Nordeste; pela destruição dos meios
de transporte urbano; pelo desejo de fechar o Congresso;
pela desordem em geral.
Elementos ligados ao próprio governo de então pregavam motins e revoltas nas Forças Armadas, incentivando os subordinados a se insurgirem contra a hierarquia.
A debilidade dO poder presidencial facilitava que os aproveitadores ~ prep~stos do comur:tismo internacional
conquistassem postos importantes no governo.
Primeiro foram as mulheres e a Igreja, com as Marchas da Família com Deus pela Liberdade; depois foram
líderes po!HicoS e- militares que passaram a se preocupar
contra o que se poderia chamar de caos organizado: uma
desagregação proposital do País para levá-lo a adotar caminhos não conlpatíveis com os valores liacionais. Por
s-ua ímportãnCia geopolítica na América do Sul, o Brasil
era uma peÇa valíosfssima para os que jogam o xadrez internacional nas mesas do Kremlin.
Então o povo e as Forças Armadas safranl para as
ruas e depuseram o governo.
Imediatamente o Congresso, declarando vaga a presidência, elegeu novo presidente, de acordo com a Consti- tuição. À Rev61uçâo, feita pelo povo e por rfiilitares Que
se confundem como o povo, foi fiel à índole popular: ao
contrãrio das revoluções marxistas da América Latina,
não houve fuzilamentos; os responsáveis pelo caos foram
punidos com a petda dos cargos e de seus direitos politicas, para preservar o País de sua influência prejudicial
por algum tempo.
O novo presidente tratou de organizar o País, e em
1967 fofVOia-âa- uina nova Constituição. No entanto,
armou-se, _com apoio do imperialismo comunista, uma
poderosa contra-revolução, de cunho marxista, que pretendia tocar fogo no País. Seu auge foi em 1968, levando
os militares à adoção de mecanismos defensiVOs, principal dos quais foi a edição do Ato Institucional n"' 5_.
Naquela época, eram comuns seqUestros, assaltos {.?32
bancos assaltados), depredações, assassínios e demonstrações de força.
-Terroristas Úeiriã:dos no- exterior troUxeram Para o -Brasil a luta armada urbana e rural. Nesse período de
cinco anoS,ffiorreram 105 pessoas, entre civis e militares,
e foram feridas 343. A pri~eira v!tima foi um sargento,
fuórtO -pela guerrilha do Coronel Jefferson Cardin, no
Paraná. D_epOls~ morreram o jornalista Edson Régis de
Carvalho e o almirante da reserva Nêlson Gomes Fernandes, no atentado a bomba no Aeroporto de Recife.
Depois, foi um gerente do Banco Mercantil, durante
uma expropriação terrorista. E as mortes foram se suce_:deod_o, de todas as formas.
O capítão dos Estados Unidos, Cha~le§_ Chandler, foi
metralhado ao sair de sua casa, no Rio. Muitos sentinelas de quartêís, recrutas, foram mortos a tiros ou por atentado a bomba. Bancários e guardas de segurança
eram _~ss;:tssinados durante expropriações terroristas.
MOtoristas de táxi, empregadas domésticas, estudantes e
atê: um menino de oito anos for_am mortos durante ações
terroristas. Em São Paulo, foi metralhado o presidente
da Ultragás. Sequer ex-terroristas escaparam: Carlos Alberto Maciel Cardoso foi}ustiçado por seus companheiros da Aliança Libertadora Nacional, no Rio. Por fim,
um grande número de militares e policiais fo~ sacrificado
no cumprimento cte sua missão de defesa das instituições
nacionais. Foi um período de trevas e medo pa-ra todos
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os biasileiros, do quãl emergimos em 1974, quando a paz
foi consolidada e se iniciou o chamado processo de abertura, na verdade uma volta aos ideais de 1964. O processo teve seu momento mais importante com as eleições de
15 de novembro último e a posse de todos os eleitos.
A democracia, objetivo de todos os brasileiros, para
mant_er~se definitivamente Consolidada, precisa contar
com a força de cada homem e cada mulher deste País.
As Forças Armadas são as guardiãs em armas das nossas instituiÇões. Mas um povo esclarecido é que imuniza
a nação contra as formas mais sutis de agressão. A ideologia que pretendia tomar o poder em 1964 não descansa. Seu objetivo é imperialista. Como o expansionismo
Soviético está ·contido na- Europa, ele se volta para a Ásia, Âfrica e América Latina. Para expandir-se, esse imperialismo usa a ideolC?gia marxista e a força - desde
que sem perigo para si. Usa a força diretamente, como
no Afeganistão, ou através de seus prepostos, como na
África e América Latina.
Esses prepostos usam, no mundo inteiro, os mesmos
slogans, os mesmos símbolos, as mesmas frases-feitas, as
mesmas armas, os mesmOs dogritas de sua religião. Nos
países onde sua ideologia foi implantada, seguiu-se uma
ditadura, mas não dos trabalhadores. Os trabalhadores
foram esmagados pela força das armas, sempre que pretenderam participar do governei através dos mecanismos
usados pelas democracias. O comunismo é o regime do
partido único, da unidade monolítica de pensamento e
de governo. Não é admitida a crítica, nem a participação
da opinião pública nos atas do governo. A imprensa é
controlada pelo estado, e só es.creve o que o estado quer.
Escritores e intelectuais que se insurgem contra isso são
presos ou mortos.
Quando Deodoro proclamou a República, foi extinta
a Monarquia. Partidos que desejam restabelecer qualquer tipo de regime imperial estão vedados pela Constituição. E por isso que o Partido Comunista não é admitido no BrasiL
Hoje, como resultado de uma anistía -mais ampla, mais
geral e mais irrestrita dO que a proposta pela oposição,
foram eleitos e tomaram posse políticos beneficiados
pela democratização do Presidente Figueiredo, feita em
nome dos ideais de 1964. Como ainda estão ativos os
prepostos do imperialismo marxista, e eles se aproveitam
das liberdades e franquias democráticas, os ingênuos
continUam selldo suas Vúínias. Por isso, o esclarecimento, o diálogo, a conciliação e a união nacional são necessârios 'para fÕitaíecer nossa democracia.
No-aniversário ·da Revolução de 1964, o MinistrQ da
Maririha diz que viu cOm satisfação a verdadeira festa
nacional que fora!Jl as eleições de 15 de novembrO. Mas
lembra que vê, também, alguns, em pleno gozo de total
liberdade, imputar as dificuldades por -~ue_passa o Pais
ao regime temporârio instalado em 1964. Para o MinistrO Maximiano; -é preciso deixar de lado revanchismos
estéreis, desarmar os esp[ritos; atender-se aos convites do
Presidente Figueiredo no sentido da união das forças populares, para serem vencidas as dificuldades.
O Jl.,_1i_n_jstfo Délío_Jardin1 de-Mattos diz que a crise é de
todos; não pertepce apenas ao Governo ou à Oposição.
_!.::embra que buscar um inimigo público para expiar todas as culpas e aplaca~ as frustrações coletivas, é imaturidade e demagogia.
Reconhece os desvios internos que contribuíram com
a crise, mas lembra que todos sabem que ela tem um forte componente ~x~erno. O que importa, para a Naçãodiz o Ministro da Aeronãutica -, rião é analisar -ésSes
componentes, mas buscar a saída. Sugere uma solução
que, acima- dos tecniciSmos, leve em conta o momento
político brasileiro, no qual a única saída é o diálogo.
Para o Ministro Délio, é preciso que esse diãlogo seja
sinõminO de participaÇão e- despreendimento, em que
haja capacidade de ouvir:, _ç~;der e compor. O Ministro afirma que o bem comum é mais importante que todas as
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divergências e todos os passadOs~ Ele aCha que a posição
"em cima do muro" é mais nefasta para o país que umâ.
atitude de crítica irresponsável. Mas pri=ga uma ligação
realista entre o imenso mundo das idéias e o mundo das
realizações, onde é-preciso trabalhar muito.
Lembra o Ministro que retórica não paga dívidas; que
denúnciaS- não eciuHíbram a balança comercial; que eM
quações matemáticas não tiram o País do negativo. E
que não há saídas iil.dividuais. Estamos todos no mesmo
barco. Por isso, devemos ficar juntos, para alcançar nosM
sos objetivos.
O Brasil democrático não é condomínio dos que fi~e
ram a Revolução de 1964, nem é o inimigo dos que estiveram contra ela. O Brasil de hoje é o Pais de todos os
brasileiros. E só trabalhando juntos, os brasileiros dos
diversos matizes políficos podem levar o Pais de todos na
direção dos grandes objetivos comuns.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinãria, a realizar-se hoje, às
18:30 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 306, de
I 983, do Senador João Calmon, solicitando, nos termos
do art. 367 do Re,gímento fnterno, o desarCiuívamento
do Projeto de Lei do" Seilado n'i' 232, de 1981,- de sua- a:u~
toria, que autoriza o -poder executivo a instituir adic10-niil
sobre o preço ao ·consumidor de cigarros, charutos e
fumo para cachimbo, revertendo o produto dessa arrecadação para o ensinõ de primeiro e segundo graus.
2
Votação, em turno único, do Requerimento D'i' 307, de
1983, do Senador João Calmon, solicitando, nos termos
do art. 367 _do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei Qo Senado n'i' 233, de 1981, de sua autoria, que fixa percentual mfninlo para aPIIcãÇõe5 em
educação_ pelas empresas em que o estado tem particíção
aCionária maj'Oritáfía.
-

3
Votação, em turno únlco, do Requerimento n9 308, de
1983, do Senador João Calmon, solicitando, -nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n9 -335, de 1981, de sua au~
toria, que autoriza O Poder Executivo a instituir adicio.:
nal sobre o preço ao consumidor das bebidas alcoólicas,
revertendo o produto dessa arrecadação para o ensino de
primeiro e segundo gfaus. ----

Votação, em turno únic_o, do Requerimento n9 309, de
1983, do Senador Gastão Milller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto d~ Lei do Se!].ado n94_6, de 19eO, de autoria do Senador Franco MontOro, que permite-aos -assalariados a utilização do FGTS para custeio de curso superior pelo próprio -interessado ou por seus dePendentes.

5
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 311, de
1983, do Senador Gastão Míiller, solicitando, nos termos do arL 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 228, de 1981, de
sua autoria, que aUtoriza o Ministério da Educação e
Cultura a disciplinar a Obrigatoriedade de reprodução,
pelas editoras de todo País, em regime de proporcionalida.de, de obras em caracteres braile; e a permitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de obras já divulgadas,
para us_o exclusivo de cegos.
--
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Ata da
Votação, em turno r."tnico, do Requerimento n9 312, de
1983, do Senador Gastão Miiller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 258, de 1981, de
sua autoria, que autoriza a Empresa Brasileira de Filmes
SfA- EMBRAFILME, a disciplinar a inclusão obrigatória de filmes nacionais de ·longa e curta metragem nas
programações_ das esfações de televisão.-

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 313, de
1983, do Senador Gastão MUller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 271, de 1981, de
sua autoria, que considera prestação de socorro a jnter.
ven_ção médica arbitrária indispensávd à salvaÇão da
vida de_Terceiro.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 314, de
1983, do Se_nador Gastão Miiller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 80, de 1982, de sua
autoria, que veda às emissoras de rádio e televisão fazerem propaganda comercial, utilizando-se: -de frases ou
textos em língua estrangeira, e dá outras providências.

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 315, d_e
1983, do Senador Gastão Miiller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamento do Projeto de Lei do Senado n9 93, de 1982, de sua
autoria, que obriga os Cartórios de Vara Cívit a fazer comunicação ao Cartório de Distribuição, para efeito de
baixa,_das ações arquivadas ou julgadas improcedentes.

Sessão,

l• Sessão Legislativa Ordinária
da 47• Legislatura
- Extraordinária Presidência do Sr. M oacyr Da/la
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Gaivão ModestoOdacir Soares- Aloyslo ÇhaYes- Gabriel HermesHélio Gueiros - Alex.andre Costa - João Castelo Alberto Silva- Helvídio Nunes -João Lo_bo_~ Almir
Pinto- José Uns- Virgílio Távora- Carlos Alberto
-Martins Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral
- Adcrbal Jurema- Marco Maciel- Nilo CoelhoGuilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante
-Albano Franco- Lourival Baptista- Passos Pôrto
- Jutahy Magalhães- Lomanto Júni9r- Luiz Viana
- João Calmon - José lgnácio - Moacyr Dalla Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Rob.erto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso
-Severo Gomes_- Henrique Santillo- Ma tiro Borges
- Benedito Canelas - Gastão Mílller - José FrageUí
- Marcelo Miranda - Saldanha Derzj ___, A_ffonso Camargo - Álvaro Dias - Eneas Faria- Jaison Barreto
-Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas- Carlos Chiarem - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senad_ores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabal)los.
O Sr. 19-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.

lO
Votação, em turno único, do Requerimento n9 316, de
1983, do Senador Gastão ·MUller, solicitando, nos termos -do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 104, de 1982, de
sua autoria, que faculta ·aos depositantes terem consignados em seus talões de cheques, fornecidos pelos estabelecimentos bancários, as referências que especifica e dâ outras providências.
[[

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 3, di-1983 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça cOmo conclusão de seu Parecer n'i' 14, de
1983), que suspende a exec~ç~o do artigo 212 do Código
TriOut?uiO do Município de F:iórida Paulista," Lei n~' 950,
de 20 de dezembro de 1977.

!l

.E_!ido o seguinte

EXPEOIENTE
OFICIO
DO PRESIDENTE DO SUPREMO T!ÜBUNAL FEDERAL

N• S/10/83 (n' 36/83-P/MC, na origem), de 30 de
março do corrente_ ano, encaminhando ao Senado Fe~e-.
ral cópia-s das notas taquigráficas e do acórdão pro fendo
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário n'1 95.841-_0, .do Estado de São Paulo,?
qual declarou a inconstitucionalidade dQa_tt__._39 da Lei D9
L390, de_30 de agosto de 1977, do Município de Itararé.
{À Comissão de Constitl!,_ição e Justiça.)

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- O Expe_dien~
te lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à

Discussão, em turno único, do ProjetO de Resolução
nç 4, de 1983 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu parecet" n9 15, de
1983), que suspende a execução do art. 54, inciso I, letra
e, da Constituição do Estado de São Paulo, no tocante às
expressões "lnconst.itucionalidade e".
13
Projeto de Resolução n~> 5, de 1983 (apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de
seu Parecer n~' 16, de 1983), que suspende a execução do
art. 54, inciso I, letra e, da Constituição do Estado de
São Paulo, no tocante às expressões "inconstitucionalidade e"-.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) rada a sessão.

28~

em 6 de abril de 1983

Estâ encer-

( LevantaMse a sessão às 18 horas e 20 minutos.)

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno úníco, do Requerimento n~'
306, de 1983, do Senador João Calmon, solicitando,
"nós termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 232,
de 1981, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a instituir adicional sobre o preço ao consumidor de cigarros, charutos e fumo para cachimbo,
revertendo o !JrOduto dessa arrecadação para o ensino de primeiro e seg_undo graus.
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.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
307, de 1983, do Senador João Calmon, s.oticítando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 233,
de 1981, de sua autoria, que fixa percentual mínimo
para aplicações em. educação pelas empresas em que
o Estado tem participação acionária majoritária.

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.

nais de longa e curta metragem nas programações
das estações de televisão.
Em votação.
O Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se
acham. ( Paii.sa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aPrOVado voltará à sua tramitação normal.
O SR.

PRESID~NTE

(Moacyr Datla) -

Item 7:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
313, de 1983, do Senador Gastão Müller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"'
271, de 1981, de sua autoria, que considera prestação de socorro a intervenção médica arbitrária indispensável à salvação da vida de terceiro:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
308, de 1983, do Senador João Calmon, solicitando,
nos termos do art. 167 do Regimento Interno, o desarquivamento C:o Proje'to de Lei do Senado nl' 335,
de 1981, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a instituir adicional sobre o preço ao consumidor das bebidas alcoólicas, revertendo o produto
dessa arrecadação para o ensino de primeiro e segundo graus.

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 serã desarquivado.

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. PRESlDENTE (.Moacyr Dalla) - Item 4:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
314, de 1983, do Senador Gastão Müller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
de;s_arquivamento do Projeto de Lei do Senado n"'
SD, de 1982, de sua autoria, que veda às emissoras de
rãd"io e televisão fazerem propaganda comercial,
utilizando-se de frases ou textos em língua estrangeira, e dá outras providências.

Votação, em turno único, do Requerimento nl'

Em vota<:;ão o requerimento.
Os_5rs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

309, de 1983, do Senador Gastão MUller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o

desarquiva.mento do Projeto de Lei do Senado n"'
46, de 1980, de autoria do Senador Franco Monta-

ra, que permite aos assalariados a utili"zação do
FGTS para custeio de curso superior feito pelo próprio interessado ou por seus dependentes.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Sem1do
n"' 46, de 1980, continuará em seu andamento normal
juntamente com o Projeto de Lei do Senado n9 243, de
1979 e o Projeto de Lei da Câmara nl' 20, de 1980, com os
quais tramitava em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento nl'
311, de 1983, do Senador Gastão Müller, solicitando, nos termos do .art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do S~nado n~'
228, de 198 l, de sua autoria, que autoriza o Ministério da Educação e Cultura a disciplinar a obrigatoriedade de reprodução, pelas edítoras de todo o
País, em regime de proporcionalidade, de obras em
caracteres braile; e a permitir a reprodução, sem finalidade lucratica, de obras já divulgadas, para uso
exclusivo de cegos.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o àPiOvam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado,
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 6:

Votação, em turno único, dO Requerimento n9
312, de 1983, do Senador Gastão Müller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
258, de 1981, de sua autoria, que autoriza a Empresa Brasileira de Filmes S/A- EMBRAFILME, a
disciplinar .a inclusão obrigatória de filmes nacio-

O SR.

PRESID~NTE

{Moacyr Dalla) -

O SR. PRESIDJ=:NTE (Moacyr Dalla) -

Item 8:

Item 9:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
315, de 1983, do Senador Gastão Müller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9
93, de 1982, de sua autoria, que obriga os cartórios
de vara civil a. fazer comunicação ao Cartório de
Distribui<:;ão, para efeito de baixa, das a<:;ões arquivadas ou julgadas improcedentes.

_Em_ votação o requerimento.
D.s. 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 10:

Votação, em turno único, do Requerimento nl'
316, -de 1983, do-Senador Gastão Müller, solicitando, nos termos dQ art. 367 do Regimento Interno, c'
desar(j_uivarrli!ntO do Projeto de Lei do Senado n•
104, de 1982, de sua autoria, que faculta aos depositantes terem consignados em seus talões de cheques,
fornecidos pelos estabelecimentos bancários, as referências que especifica e dá outras providéncias.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projero de lei a q"ue se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado serâ desarquivado.

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla) - Item 11:
Discussão, im turno único, do Projeto de Resolução n\' 3, de 1983 {apresentado pela 'Comissão de
Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n"' 14, d(: 1983), que susp-ende a execução do arti-
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go 212 do Código Tiíbutário do Município de Flórida Paulista, Lei nl' 950, de 20 de dezembro de 1977.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redaçào.
É o seçuinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 3, DE 1983
Suspende a execução do a_rt. 212 do Código Tributário do Municfpio de Flórida Paulista, Lei n' 950, de
20 de deumbro de 1977.

O Senado Federal resolve:Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade
nos termos da decisão definitiva -do Supremo Tribunal
Feâerai proTerfclà em 23 de junho de 1982, nos autos do
Recurso Extrãordinária !19 96.908-0, do Estado _de São
Paulo, a execução do art. 212 do Código TributáriO do
Munidpio. de Flórida Paulista (Lei n"' 950, de 20 de dezimbro de 1977), daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 12:

DiscUSsão, em- turno -únicÕ, do Projeto de Resolução n? 4, de 1~83 (apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer nl' 15, de 1983), que suspende a execução do art.
54, inciso I, letra e, da Constituição do Estado de
São Paulo, no tocante às expressões "inconstitucionalidade e".
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

t

o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4, DE 1983
Suspende a execur;ào do art. 54, inciso I, letra "e",
da Constituição do Estado de São Paulo no tocante às
expressões "inconstitucionalidade e':.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. Ê suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 20 de maio de 1982, nos autos do
Recurso Extraordinârio 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 expressões
"inconstitucionalidade e".
O SR. PRESlDENTE (Moacyr Dalla} - Em conseqüência da aprovação do Projeto de Resolução n9 4, de
1983, a Presidência, nos termos do art. 369, letra h. do
Regimento Interno, declara prejudicado o Projeto de
Resolução n~' 5 de 1983, item 13 da pauta, uma vez que o
mesmo 'Vei53 sObre a mesma matéria.

ft o seguinte o item declarado prejudicado
Item 13:
Projeto de Resolução nl' 5, de 1983 (apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu PareCer n~' 16, de 1983), que suspende
a execução do--ai-t. 54, inciso I, letra e, da Constituição do Estado de São Paulo, no tocante às expressões- "inconstituCiõnalidade e".
O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinãria de amanhã, a segUinte
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ORDEM DO DIA
Votação, em turno úilico, do Projeto de Resolução no:>
126, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 793, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA) a elevar em CrS 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa e
sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 794, 795, 1.348, 1.349 e 1.350,
de l9&l, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, ]f' pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidade do Projeto, com voto
vencido do senador Hugo Ramos; 2~ prOnunciamento:
pela constitucionalidade e juridicidade da emenda de
plenário e da subemenda da Comjssão de Economia,
com voto vencido do Senador HUgo -Ramos:
-de Municfpios, i' pronunciamento: favorável ao projeto; 2v pronunciamento: favorável à enlCnêla de Plenário
e à subemenda oferecida pela Comissão de Economia; e
-de Economia, 2P pronunciamento: favorável à emenda de_ plenário, com -subemenda que apresenta,

Votação, em turno único, do Requerimento n9 187, de
1983_, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do art. 418, item I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor Amaury Stábile, Ministro
de Estado da Agricultura, a fim de prestar, perante Oplenário do Senado, informações sobre os termos do contrato da empresa CAPEM I para o dc:smatamento da Bacia HidrelétriCa -de Tucuruí.

3
Votação, em turno único, do Requerimento n9 3 [7, de
1983, do Senador Murilo Badaró, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqu1vamcnto do Requerimento n~' 196, de 1982, de sua autoria,
que constitui uma Comissão Especial Interna, cOmposta
de 7 membros, para, no prazo de 180 dias, realizar estudos sobre reforma tributária.
4
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 319, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 198, de 1979, de
sua autoria, que disCiplina o exercício da profissão de detetive particular,

5
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 320, de
1983, do Senador Gabriel Hermes, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Se_nado n~' 309, de 197_9, de
sua autoria, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil e dá outras providências.

Votação, em turno úníco, do Requerimento n9 321; de
1983, do Senador Gastão MUller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 47, _de 1980, de sua
autoria, que acrescenta dispositivo ao art. 483 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, e dá outras providências.

7
Votação, em turrio único, do Requerimento n9 322, de
1983, da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 237, de 1980, de
sua autoria, que revoga o§ [9 do art. 178 e o item IV do
art. 219 do Código Civil- Lei n~' 3.071, de J9dejaneiro
de 1916, corrigida pela Lei n~' 3.725, de 15 de janeiro de
1919.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 323, de
198J, do Senador Gastão Müller, solícitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 74, de 1982, de sua
autoria, que dispõe sobre ·a padronização dos contratos
relativos ã.o sistema- de consórcio para aquisição de bens
e dá outras providências,
9
Votação, em turno único, do Requerimento n9 324, de
1983, do Senador Gastão Müller, soficitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 86, de 1982, de sua
autoria, que tOrna -obrigatória a imPressão, no rótulo e
na bula de produtos industriais que contenham a substância "benzeno", da palavra "veneno" e da indicação
do correspondente antídoto, e dá outras providências,

10
Votação, em turno único, do Requerimento n9 325, de
1983, do Senador Gastão Müller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 95, de 1982, de-sua
autoria, que veda a fabricação de veículos automotores
de passageiros, com potência superior a 180 HP, que não
seJain para consumo álcool, e dá outras- Providências.

a

11
Votação, em turno único, do Requerimento n9 326, de
1983, da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos termos do art. _367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do_ Senado n"' 113, de 1982, de
sua autoria, que reduz o limite de idade para efeito de
adoção, alterando o art. 368, caput, e parágrafo único da
Lei n~ 3.071, de 1916 (Código Civil), bem como o art. 32,
caput, da Lei n9 6.697, de 1979 (Código de Menores),
12
VOtação, em turno único, do Requerimento n9 327, de
1983, da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 114, de 1982, de
sua autoria, que dispõe sobre licença especial para a empregada adotante de menor de 2 (dois) anos.
13
Votação, em -tu-rno único, do Requerimento n9 455, de
1983, do Senador Louriva1 Baptista e outros Senhores
SenadOres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das ordens do dia baixadas pelos Ministros
General Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, Almirante Maximiano Eduardo da Fonseca e Brigadeiro
Délio Jardim de Mattos, em comemoração ao 199 aniversário da Revolução de março de 1964.
14
Votação, em turno único, do Requerimento n9 505, de
1983, do Senador Humberto Luc~na, solicitando, nos
termos do art. 371, alínea b, do Regimento Interno, urgência para o Projeto_de Lei do Senado n~' 156, de 1979,
d~ -~ua autoria, que institui o seguro-desemprego e determina outras providências.
- -- 15

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 34, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 194, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Sailtana do Matos (RN)
a elevar em CrS t0.077.000,00 (dez milhões e setenta e
sete mil cruzeiros) o montante de s.ua dívida co11solidada,
tindo
PARECERES, sob n 9s 195 e 196, de 1982, das ComissOes:
-de Constituição e Justiça, pela constituciõnalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Abril de 1983

16
Discussão, em turno úntco, do Projeto de Resolução
n9 41, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 276, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Extremoz (RN) a elevar
em Cr$ 8.153.200,00 (oito milhões, cento e cinqílenta e
três mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 277 e 278, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municípios. favoráveL
17
DisCussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 44, de 1982 (apresentado pela Comissã-o ·de Economia
como·conclusão de seu Parecer n' 287, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos (MS) a elevar
em Cr$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil cruzeiros) O montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 288 e 289, de 1982~ das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, -cOin voto vencido do Senador DirceU Cardoso; e
- de Munidpios, favorável.

18
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 96, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 503, de 1982), que au~
toriza a Prefeitura Municipal de Ri"ahna (GO) a elevar
em CrS 38.265.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e
sessenta e cinco mil cruzeiros) o· montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 504 e 505, de 1982, das-Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municí'pios, favorável.
19
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~' 105, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 543, de 1982), que
autoriza a Preféitura Municipal de Cumari (GO) a elevar
em Cr$3.857.900,00 (trêS milhões, oitocentos e cinqUenta e sete mil e novecentos cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 544 e 545, de 1982, das Comissões_:
-de Constituição e Justiça, pela consfiiucíonaHdade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
- de Municípios, favorável.
20

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 120, de 1982 (apresentado pela Comissão de Econo~
mia como conclusão de seu Parecer n9 610, 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 dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's 611 e 612, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juddicídade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municlpios, favorável.
21
Discussão, e~ turno único, do Projeto de Resolução
n_9_l27, de 1982, que aprova as conclusões e recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída
pela Resolução n9 69, de 1978.

22
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n? 6, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~" 52, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Po-rto Velho (RO) ~ elev~r

em Cri 1.024.242.465,90 (um bilhão, vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta _e cin.co _cruzeiros e noventa centavos} o montante

de sua divida consolidada. tendo
PARECERE~.
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sob n\>s 53 e 54, de 1983. das Comis-

sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitUcionalidade e
juridicidade; e

-de Municíp!os, favorável.
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Discussão, em turno único. do Projeto de Resolução
nl' 7. de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n(' 55, de 1983), que auto-

riza a Prefeitura Municipal de Paulínia (SP) a elev-ar em
CrS 3~8.960.840,88 (trezentos e oitenta e oito milhões.
nove(;entos sessenta mil. oitocentos e quarenta cruzeiros
e oilenta e oito centavos) o montante de sua divida consolidada. tendo
PARECERES, sob n~>s 56 e 57, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiç3, pela constitucionalidade _e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Moacir Daila)- Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessao às 18 horas e 42 minutos.}

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA SESSÃO DE4-4-!i3 EQUE, EN_TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTER/ORMENTE.0 SR. JOSt UNS - (Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs•. Senadores:
Não vejo, no plenário, o nobre Senador Fábio Lucena. Todavia, tomeí a decisão de oferecer algumas informações que julgo oportunas, algumas observações sobre
as acusações feitas por S. ~x• contra o Almirante Roberto Gama e Silva.
O meu objetivo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é tiazer alguma luz para esclarecimento à questão. e nunca a
de polemizar um assunto dos mais delicadoS de quantos
têm sido tratados no âmbito do Senado.
Sr. Presidente e Srs. Semidàres, rio dia -3 de março deste ano, o Senador Fábio Lucena acusou da tribuna desta
Casa. o Sr. Contra-Almirante RobertO--Gama e Silva de,
quando Chefe da Agência do SNI em Manaus, contrabandear automóveis através da Zona Franca daquela çidade ou pelo porto do Rio. Não contente com a vexatória a apressada denúncia, S. Ex' voltou no dia 25 passado a este plenário, munido de resmas. de documentos,
decidido a provar sua imputação. Dessa segunda vez, o
Senador pelo Amazonas não mudou o grau da denúncia,
mas mudou o número:já não_eram muitos os carros contrabandeados; e era apenas um, justamente o Mercedes
Benz adquirido pelo Almirante na Alemanha, por
18.568,80 marcos, e trazido para o Brasil isento de im~
postos, ao desabrigo da lei.
O Senador mostrou as supostas provas de que dispunha: o documento de entrada do veículo, além de registrar o seu preço CIF equivalente a 8.128,62 dólares americanos, cita como base legal para o seu desembaraço,
com isenção de tributos, na Diretoria da Receita Federal
do Rio de Janeiro, uma disposição do art. 31, letr~ "b",
do Decreto 61.324 1 de 19671 conforme solicitação do
próprio Almirante Gama e Silva::"Ora- diz o Senador Fábio Lucena -,o Almirante
esqqeceu, certamente, a propósito e de mã fé, de fazer referência ao § 99 do mesmo art. 31 do mencionado decreto, que limitava o seu direito à importação de um carro
cujo custo não excedesse, com seus pertences, a 3.500
dólares americanos. E, assim, a -Receita Federal teria
sido burlada- inso.fismavelmente burlada- diz apres-

sado o Senador, pelo Almirante, cujo ilícito caracteriza o
contrabando e, logo, o seu autor como contrabandista."
Em seu discurso, foi tal a veemência do Senador Fábio
-Lu..:"enã, foi tamanho o seu desejo de convencer, que pediu di! pronto_, à Justicu, u sua pronta punição, se acaso
estiVesse caluniando. E, ao meu ver, estava, Srs. Senadores. Eu ouvi com atenção aquele discurso: um libelo,
uma acusação impiedosa. Perplexo. no exercício eventual da Liderança, pedi apenas ao Senador pelo Amazonas que esperasse uma análíse mais concreta do assunto
-aliás naquele momento já subjudice no Supremo Tribunal Federal. para onde foi levado pelo acusado. em
bu~>ct~ do upoio legítimo da Justiça. Hoje, sei que o discurso não foi só inoportuno. como no momento o considerei; foi desastroso. A honra de um homem foi enlameada publicamente e, o que é pior, a meu ver injustamente.
Por isso, Sr. Presidente, o discurso cuuso_9,

n~queles

que conhecem o Almirante Gama e__ Silva, uma onda de

---profunda indignação.
Não conheço, senão de vista, esse Ofldal da Marinha
-de_Guerru brasildru, mas procurei conhecer melhor a estranha hi;tória e as supostas bases legais daquela acusação.
No dia seguinte ao discurso do Senador Fábio Lucena. os jornais estamparam a nóticia. O Ministro da Ma--ritl&U, po-nderadamfmte, informou que a importação do
carro e a isenção do ímpo_~to fora absolutamente legal e
cilou u Portaria do dia 20 de abril de 1970, do Ministro
-do Estado da Fazenda, que declara fora de vigên~ia a
PrOibição de-íffiportar automóveis a que se refere o art.
4Q da Lei 2.4'10, de 29 de janeiro de 1955.
Confesso, Sr. Presidente, que de início fiqu~i surpreso
com essa "declar:açào: o que teria a ver uma lei de 1955
Com o Decreto-lei n\"0 37, d.e 1976, este reiulamentado
pelo Decreto nço 61.324, de 1967, e cujo§ 9~> proíbe a importação de automóveis de custo superior a 3.500 dólares? Sobretudo, como poderia uma simples portaria do
Ministro da Fazenda revogar o dispositivo de um decreto?
Eis, agora, Srs. Senidores, a resposta a essas perguntas: a Portaria de 20 de abril de 1970, não é senão o instrumento de uma instrução do Ministro à administração
do seu M_inistério, recomendando que se cumpra uma
decisão do Calenda Tribunal Federal de RecurSos, tomada por unanimidade de votos - repito, tomada por
unanimidade de votos.
Veja, V. Ex•, Sr. Presidente, a nota pitoresca do caso;
-essa decisão foi tomada pelo Tribunal, ao julgar um
_mandado de segurança interposto pelo cantor Roberto
Carlos para desembaraçar seu automóvel, um Jaguar, no
valor de 6.512,02 dólares americanos.
A Justiça, porém- é aJustiça e, cega aos méritos pessoais do grande artista que tanto honra este País - ,
cumpriu apenas o seu dever.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, menos para defender a
honradez de um homem que mal conheço e mais para
contestar uma injustiça, leio as informações que, a meu
pedido, me foram enviadas pela Secretaria de Planeia~
menta da Presidência da República e que contêm a apreciação do Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Francisco Flávio Fontana, a mim encami11hadas pelo Ministério da Fazenda. Esse documento esclarece tudo e mostra que o Almirante Gama e Silva, ao contrário do que
alega o Senador Fábio Lucena, importou um MercedezBenz da Alemanha para o Brasil, não contrabandeando,
mas rigorosamente_ ao abrigo das leis em vigor.
Leio, Sr. Presidente, o documento.
1- lnteligência da Portaria n9 GB-101, de 20 de abril
de 1970, do Exmço Sr. Ministro da Fazenda, publicada no
-DOU de 24 de abril de 1970.
--A Lei n\"0 2.410, de29-t-I955, em seu art. 4~>, determinava:
"Ficam proibidas a importação ou a introdução,
sob qualquer título, de automóveis e barcos de passeio reputados de luxo, cujo preço no me_rcado de
origem seja superior a 3.500 dólares, computados

o

no preço os respectivos equipamentos" (textual, grifei).
No entanto, segundo os termos da Portaria retro indicada, tal disposição legal teria sido desconsiderada por
simples ato ministerial, o que configuraria ilícito legal
evidentc, __como se poderiu interpretar através da leitura
daquele Ato, 4ue di<:: o seguinte:

··o Ministro de Estado da Fulenda. no uso de suas
atribuições legais e. tendo em w'.Ha a orientação firmada
peJa jurisprudência e o Parecer da Procuradoria Geral da
Fa::enda ,Vaâonal, exarado no Processo n9 MF 15.207,
de 1970, resolve:
Declarar. para ohserváncia r.la

Administraç~o,

que não está em t·igor a pmihi('àn de imporrar automâ~·el a que se refere u artigo 4r> da Lei n? 2.4i0, de29
de janeiro de 1955". (Gnfos meu.\.)

Tendo em conta os termos da Portaria acima transcrita, o Conse!ho SuperiOr de Tributação, anulisando a maféria e em face das dispos-ições legais então vigentes. -velo
a emitir o Parecer Normativo CST n9 147, de JS de julho
de-1970 (DOU-de 18-7-1970), assim dispondo:
"'2- Imposto de Importação
-Não mais vigerite a proibição de importar automóvel constante do art. 4' da lei n' 2.410, de 29-11955 Portaria GB-JOJ, de 24-4-70! o mesmo acontece
com a disposição igual contida no § 91' do art. 3' do
Dec. número 61.32447.
Nós termOs do art. 4r> da Lei númiro 2.410, de 29
de janeiro de 1955, foi proibida a importação, a
qualquer título, de automóveis de valor superior a

uss 3,560.00.
2. Nessa conforrriidade, os regulamentos pertinentes repetiram a disposição em apreço e, entre
aqueles, o que foi :Jprovudo pelo Decreto número
61.324, de i i de setembro de 1967,-cujo § 9'do art. 3'
contempla a espécie.
3, Entretanto, a Porturia GB-101, de 20 de abril
último, declara que não está em vigor a proibição de
import.ar automóvel a que se refere o art. 4~>, da Lei
nQ 2.4l0-55 citada.
4. Qra, se_a proibição regulamentar de importar
automóveis-de valor superior a US$ 3,500.00 é mera
decorrência de limiúzção legal declarada não vigente
pela superior autoridade, "ipso facto" carece de vigência a disposição a respeito constante do§ 9f' do art.
Jl' do Decreto n' 61.324~67.
A consideração superior.
S.L.T.N. 29-6-70:.- Alberto Manoel de VasconceUos ~ A.F.T.F.
Aprovo.
Publique-se e, a seguir, encaminhem-se cópias:
a) ao Departamento Consular e de Imigração
do Ministério das Relações Exteriores, tendo em

viSta o oficio DCM 123/345.15(00) (42); e
b) às SS.RR.R.F. Para conhecimento e ciência
dos demais órgãos interessados.- Waldyr Pires de
Amorim, Chefe." (Sublinhei.)
Data venia, e apesar do tempo e da distância, andou
mal o CST ao enlitir Parecer Normativo afastado da realidade e sem base legal invocada a preceito, uma vez que
limitou-se a referir a limitação legal declarada não vigente
pela autoridade superior, razão pela qual entendia como
carecedora de vigência, também, a disposição a respeito
constante do§ 9P do art. JP, do Decreto n'61.324~67. tudo,
como se o Ato Administrativo, de fatO, pudesse, sem
mais aquela, declarar como não vigente estatuto legal
baixado regularmente.
Aliás, não somente se declarava como não vigente o
preceito contido no art. 4-~>, da Lei nY 2.410, de29-l-·l955,
como, também. quanto dispunha o § 9~>, do art. 3(', do
Decreto n~> 61.324, de 11-9-1967, que aprovava o Regulamento para o controle aduaneiro de bagagem procedente
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do exterior e dava outras providências, indicando o dispositivo:

"Art. 3~> São ainda isentos do lmposto de importação outros bens de propriedade de:

b) servidores públicos, civis e militares, servidores de autarquia, empresas públicas e sociedades de
economia mista, que regressarem ao País, qucindo
dispensados de qualquer função oficial de _c_aráter permanente. exf!rcida no exterior por mais de dois (2)
anos ininterruptamente;
§ 99

A isenção estabelecida neste artigo estendese ao automóvel ou barco de passeio, trazido em
unidade, observada a proibição quanto a veículo
cujo preço, no mercado de' origem, seja superior a
· USS 3,500.00 (três míl e quinhentos dólares) computados os respectivos equipamentos" (grifos meus).
Como se constata, a proibição era formal e a ela estava adstrita a Administraçã'o. No entanto, quando a Portaria N~> GB-101, de 20-04-1970, fazia referência expressa
à jurisprudência que firmãi'á orientação divergente, buscando sua ba:;e jurídica no citãdo Parecer da Procuradoria
da Fazenda Nacional, a Unha-se estritãrriente à Lei, obedecendo decisão unãnime do Colendo Tribunal Federal
de Recursos, consubstanciada no citado Parecer, proferido nos autos do Processo n' MF 15.207/70, cujos termos
para aqui se trazem na íntegra:_
II - "Processo n"' 15.207/70
A proibição de importar automóvel de luxo, de
preço superior a três mil e quinhentos dólares, desapareceu no regime da Lei n9 3.244, de 1957.
Este processo nos dá notícia que o Colendo Tri·
bunal Federal de Recursos, por unanimidade devotos, negou provimento ao Agravo interposto pela
União Federal no Mandado de Segurança n9 63.537
que o D~. Juiz Federal da 1• Vara de São Paulo concedeu .lJ. Roberto Carlos Braga,. para desembaraço
alfandegário de um automóvel "Jaguar" do valor de
6.512,02.
2. Firmou aquele Egfégio Tribunal o entendii"neh-to já eSposado em dois outros anteriores julgamimtQS,
da mesma natureza, que .. a proíbição de írilporiar
automóvel de luxo, .de preço _superior a três mil C1
qUinhentos dóJai-es, desapareceu no regime da Lei n"

uss

3.244/57"".

3. Tomando ciêncía dessa respeitâvel decisão, o
Sr. PrOcurador-Gera/ da p'rocuradoria da Fazenda
Nacional na Guanabara enderecou oficio ao.Sr. Secretátio da Re,'eita Federal transmitindo-lhe cópia dõ
respecti\'0 Acórdão e solicitando sua atenção bem
como dos ó_rgãos fiscalizadores a ele subordinados.
4. Solicitado foi, por último, o pronunciamento
desta Procuradoria Geral, "o qual, após homolo.gação do Ministro da Fazenda,' constituirá nor~a a
ser obs"ervada por todas as repartições, às quais incumbe Q desembaraço e liScalização.de mercadbrias
importadas",
5. Do atento estudo que vimos de proceder, confrontando o jU{gado com a legislação pertinente à matéria em debate, chegamos a conclusão de que, sob o
ponto de ~~-;ta fiscal, a decisão em causa "é justa ~jurí
dica.
6. Em verdade, .a proibiçãO imposta pelo artigo 4"
da Lei n' 2~4/0, de 29 de janeiro de 1955, de importar automóveis de luxo cujo preço no mercado de
origem fosse superior a três mil e quinhentos dólares, foi revogada com o advento da Lei n' 3.244,de 14
de agosto de 1957. A sistemática introduzida nos posteriores Decretos-leis n"s 37 e 63, de 18 e 21 de novembro de 1966, respectivamente, não revigorou,
explicita ou impllcitamente, aquela proibição.
7. Por sua vez, o invocado Decreto n' 61.314, de
11 de setembro de !967, que aprovou o Regulamento
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para o controle aduaneiro de bagagem procedente
_ -_do exterior, mio pode interferir na revogação estabelecida pelo sistema da lei, o qual ê, sem dúvida, oposto ao enunciado no aludido Decreto. Há consignar,
embora de passagem, o princípio salutar de que um
siinPiei ieúeto não-possui o condão mágico de modificar detenninantes prescritas em lei.

8. t oportuno, ainda, lembrar que a Tarifa ane~
xa áquele Decreto classificou no item 87-03-002 o autom6vel de passageiro, de peso superior a 1600 kg,
com a alíquota "ad vaiorem" de l5Q%. Este fato evidencia que, se diploma tributou era porque defesa não
era a importação.
9. Não se pode, nem se deve levar em conta ter o
consagrado cantor Roberto Carlos adQuirido o automóvel "Jaquar" com o produto do seu trabalho
_artístico no exterior. As normas legais, fixadas no
regime de importação de mercadorias, estão acima
das normas sentimentais. Se tal não ocorresse, seria
o caso de se pleitear isenção para o desembaraço em
tela, eis que o festejado artista, considerado ídolo da
juventude, merecia, pela promoção do nome do
Brasil no estrangeiro, essa recompensa.
10. Todavia, na impossibilidade legal da concessão desse benefício, permitido deve ser o desembaraço aduaneiro do aludido veículo, mediante o pagamento do imposto de 100% "ad-valarem", consoante
estabelece a Tabela anexa ao Decreto-lei~ 63/66item 87-03-003.
À esclarecida apreciação do Exmt;l Sr.
Procurador-Geral submetemos este nosso parecer.
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em 25
de março de 1970. Francisco Flávio Fontana Procurador da Fazenda Nacional". (grifos meus)
É de verificar-se que o Parecer retro transcrito·, da
PFN, dava rigoroso atendimento aos diplomas legais em
vigor, ·atendendo, expressamente; decisão unânime do
Tribunal Federal de Recursos, decisão que- não é demais lembrar- à época, em.25 de nlarço de 1970 (data
do Parecer), já reproduzia entendimento fiirnado em
d~is outros julgados anteriores, consubstanciando, portanto, a jurisprudência a que se "referia o Titular d.:i.-Pasta
da Fazenda que, -~O e!ltanto, deixou de figurar explicitamente no texto da Portaria n9 GB-10"1, de 20-04-1970.
Como também, de outrO lado, a,CST emitia Parecer
Normativo sem expressa referência legal e sem identicamente remontar à "jurisprudência· firm:ida por aquela
Alta Corte de Justiça, poderia mesmo parecer aos menos
avisados que faltava base legal ao Ato Administrativo já
referido e analisado.
Tais dúvidas ·ficatri definitivamente espancadas com a
traiiScrição do Parecer acima, emitido mf:ses antes da
edição daquela Portaria, demonstrando que a autoridade
supeiio"r -ria dO. inais tinha a fazer, então, do que se ater à letrª COf!Stltucional, observando o rigor da regra judicial.
De outro lado, rigorosamente correta é a referência do
Parecer dà Procuradoria da Fazenda Nacional à letra da
Lei .n9 3.244, de 14-8-1957, que di~punha sobre a Reforma da Tarifa das Alfândegas, e dava ~utras providências. Isso porque, a Lei n" 3.244/57, já em ·seu: artigo 56,
dispunha;
"O art. 79 da Lei ·n<~2.145, de 29 de dezembro de
19"53, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 79 lndependerão de licença, bem como de
.cobertura cambial obtida em licitação de divisás:
V -.os bens de propriedade dos funcionários da
carreira de diplomata e por estes trazidos quando
removidos para a Secretaria de Estado das Relações
Extedores; os que pertencerem a funcionários falecidos no exterior, e os dos servidores públicos civis e
militares que regressarem do exterior, dispensados de
comissão de caráter permanente, exercida em terra,
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por mais de 6 {seis) meses, obserPada, em qualquer
caso, a condição de que não se destinem a comérc!o"
(grifei).

O escrúpulo do legislador transparece, claramente, na
disposição d9 § 29 aposto ao artigo 79 retrotranscrito,
quando acentua:
"As pessoas que se beneficiarem da concessão dos
incisos IV e V só poderão gozar de igual beneficio,
depois de transcorrido o prazo de 3 (três) anos."
E ainda andou bem o Parecer da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional ao fazer remissão expressa ao texto
do Decreto-lei n' 37, de 18-11-1966, que dispunha sobre
o Imposto de Importação, reorganizava os serviços
aduaneiros e dava outras providências, porque o Estatuto Legal, que em seu artigo 13, concedia iseirção do iniposto de importação, nos termos e condições estabelecidas
no regulamento, à bagagem constituída de (entre outros
itens), aos bens de propriedade de servidores militares que
regressassem ao País, quando dispensados de qualquer
- foilção oficial, de caráter permanente, exercida no exterior
por maís de 2 (dois) anos ininterruptamente- reproduzindo, então, as disposições legais anteriores- era assim
perfeitamente explícito.

De notar-se que todas as alterações introduzidas ao
Decreto-lei n9 37/66 (Decretos-leis n9s 850, de 10-9-1969;
1.123, de 3-9-1970; 1.236, de 28-8-1972; 1.269, de tS-41973; 1.639, de 18- t0-1978; e 1.836, de 23-12-1980), maiiC
tiverarri inCólumes tais disposições, sendo certo, ainda,
que os de n9s 850/69 e 1.123/70, alterando expressamente as disposições do art. 13, do DL n9 37/66, não tocaram nas disposições que concediam isenção à trazida de
automóveis pelos funcionários militares que voltassem
de missões no exterior.
Ainda há mais: o Decreto-lei n' 1.455, de 7-4-1976ainda que posterior à trazida de bens efetuada pelo então
Capitão de Mar-e-Guerra Roberto Gaffia e Silva e que,
portanto, não poderia ter efeito retroativo -·mantinha
expressamente as isenções concedidas no art. 13, do
Decreto-lei n9 37, de 18-ll-1966, com a redação a ele
dada pelo DL n9 1.121, d6 3-9-"1970, sem que as aheraçõ.es a ele apostas, pelo Decreto-lei n9 1.504, de 23-121976, ino~assem a respeito.
Pelo que, ao contrário do que se tem dito e afirmado,
o pedido de liberação do automóvel marca Mercei:iesBenz, tipo 230/6 Sedan,. fabricado peta Daimler-Benz
AktiCngesellschaft,, de Stutgart, Alemanha, representado
na Proformajlnvoi.ce anexa. processou-se n'gorosamente
ap abrigo das Leis em vigor. 'mas precisamente, à sombra
das disposições do artigo 3'. letra "b", do Decreto nP
6/.324/67, invocadas para solicitar o desembaraço do veículo, na forma que se verifica do mesmo documento citadO.
E o seu desembaraço, autorizado peto Senhor Inspetor
-da Alfândega do Rio de J<,tneiro-~J, fez-s'e ao abrigo das
mesmas disposições legais citadás, caracterizando uma
operação absolutamente legfti~a, encerrada, administr~tivamente, em data de 29-4-1974.
Eis aí, Sr. Presidente o que conseiui para esclarecer
esse tr_iste caso. Pedi tenipo aO Senador Fábio Lucena
para melhor julgar a sua apressada e injusta acusação,
O tempo me ajudou - ajuda.ndo a, cobrar a verdade.
Não sei o que o Senador Fábio LucCna farâ agora. O documento que acabo de ler mostra o tremendo erro 1=m
que S. Ex~ militou .
Os que o apoiaram com seus· apartes devem, de outras
vezes .se acautelar. Ê fácil falar· da honra alheia~
___Ç>__~ifícil é ser justo quando a.s paixões dOminam os
sentimentos.
Tenho em mãos ainda uma farta documentação qrie o
Almirante Gama e Silva en~nhou, por carta, a um
jornal que notíciou a acusação que lhe foi feita.
Peço à Mesa que faça anexã-la a meu discurso, para
que os Anais do Senado a registrem.
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Repito, não sei o que o Senador Fâbio Lucena vai fazer. Sei apenas que ele já pediu sua própria PuniçãO à
Justiça. se estivesse errado em sua acusação. Não posso

nem devo julgá-lo. Apenas esclareço um episódio que

nos chocou a todos.
Cumpri hoje o meu dever, dirigindo um pouco de luz
sobre a face da verdade e o farei, sempre que necessário.
O Sr. Hélio GUeiros- Permite um aparte, nobre Senador'?
O SR. JOSÉ UNS -Com prazer.

O Sr. Hélio Gueiros- Ilustre Senador José Lins, ouvi
com a máxima atenção a minuciosa exposição que V.
Ex~ fez a p-ropósito das pÍ'ovas e documentação exibidas
neste Plenário pelo nobre Senador Fábio Lucena a res:
peito de importação irregular de um carro por parte de
um oficial da Marinha de Guerra. Quero dizer a V. Ex•
que, como não está no Plenário o nobre Senador Fábio
Lucena, eu me sinto no dever de interferir no disCurso de
V. Ex•, até porque no seu final, V. Ex• deu uma cutucada em quem aparteou o Senador Fábio Lucena, e eu me
incluo entre aqueles que fizeram intervenÇão no discursO
dele. Quero dizer a V. Ex• que não pretendo, de maneira
alguma, colocar fogo na fogueira, até porque já começa
a me parecer que esse problema pode descambar para
um terreno que não interessa a ninguém, de modo que
não vou colaborar para isso. Queria apenas, eminente
Senador José Lins, discordar de V. Ex• sobre o aspecto
doutrinário da sua exposição. E o que me parece a heresia maior, não de V. Ex•, mas que V. Ex• transmite à Casa, porque é da Procuradoria da Fazenda Nacional, é
aquela que admite que uma portaria ministerial venha a
colocar fora de vigor uma disposição de lei. A nossa
Constituição, eminente Senador José Uns, no seu art.
46, estabelece uma espécie de hierarquia de lei quando
diz:
"Art. 46. O processo legislativo c_ompreende a elaboração de:
~
1 - emendas à Constituição;"
Não é portaria.
"II - leis complementares à ConstituíÇão;
III - leis ordinárias; IV - leis d"elegadas;
V - decretos-leis;
VI -decretos legislativos; e
VII- resoluções.
Verifica V. Ex~, portanto, que portaria, constitucionalmente, não tem nada a ver com processo legislativo.
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Sei que V. Ex•, no decorrer da exposição, jogou -muito
número de lei, de datas, de decretos e portarias, que não
me dão condição de, num simples aparte, tomando apenas conhecimento desses números e dessas datas agora,
-verificar exaúúnCnie a- que eles se r~ferem. V. Ex• diz: decreto tal, lei tal, mas não diz onde é que está o artigo, ou
item, que favoreceria a importação irregular desse carro.
Essa é_ a primeira discordância min~ha, doutrinariamente,
defendida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, é que
uma portaria não tem força para revogar lei. Isto é um
absurdo, por esse motivo eu faço esta intervenção. A segunda discordância minha, doutrinariamente ainda, com
relação à exposição de V. Ex• é quando, repetidamente,
V. Ex~, ainda reproduzindo a Procuradoria da Fazenda
Nacional, diz que a portaria foi emitida para atender a
uma jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos.
Ainda aí, eminente Senador José Lins, o Tribunal Federal de Recursos não tem essa autoridade. Peta Constituição BrasHeira, somente tem autoridade para considerar inconstitucional um dispositivo de qualquer lei ou
decreto-lei é o Supremo Tribunal Federal, ainda com um
detalhe: é que a decisão do Supremo ainda tem de passar
por esta Casa-. É o que diz, eminente Senador, o item VII
do art.42 da Constituição Federal:
Compete privattvamente ao Senado Federal:

yn_-:- suspend~er a execução, no todo ou em parte, de
lei ou _decreto, declarados inconstitucionais por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, Ilustre
Senador, constitucionalmente, legalmente, uma decisão
do Tribunal Federal de Recursos, por mais respeitável
que seja, ela não tem força para revogar nenhum artigo
de lei no Brasil. Atê porque ela não é instância definitiVa:
Só o Supremo, e ainda aqui a Constituição frisa que somente em decisão definitiva é que tem essa competência.
Então, eu entendo que no aspecto doutrinário da defesa
de V, Ex~ hã dois pontos básicos a discordar. Primeiro,
que portaria não figura no processo legislativo constitucional brasileiro. P,ortap.to, não vale nada. Segundo, que
se pOfVentura o--Tfiblinal Federal de Recursos decide
uma· questão, essa decisão só t~m efeito, para o caso específico, levando à consideração do Tribunal Federal de
Recursos, porque s·omente o Supremo Tribunal dispõe
dessa competência generalizada, para que um dispositivo
considerado inconstitucional seja realmente posto fora
"rle vigência~ e ainda assim depois de um ato desta Casa.
Era a intervenção que, como eu disse, tem apenas a intenção doutrinária e teóríca. Abstenho-me, no entanto,
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de entrar na discussão pessoal do caso enfrentado por V.
Ex-' Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JOSt UNS -Nobre Senador Hélio Gueiros,
quero louvar duas vezes V. Ex~ Primeiro por tentar defender o colega, o que julgo justo. Segundo porque V.
Ex• não deseja atiçar mais essa fogueira. ~ exatamente a
mesma pOsição que assumo.
Quanto maior o nosso esforço para esclarecer o assunto, sob o ponto de vista legal, melhor. O meu interesse,
como o de V. Ex•, é o de.esclarecer, sem provocação.
Talvez eu tenha sido um tanto prolixo na citação das leis.
Por isso V. Ex• não percebeu, no bojo da minha descrição, qual o cerne do pensamento aqui exPosto. Iniciei,
fazendo uma interpretação da portaria. A portaria serviu
apenas de instrumento de comunicação. Ela nem numerada foi, como sabe V. ExJ É apenas uma comunicação
do Ministro, dando conhecimento de que o Tribunal Federal de Recursos, na_ interpretação da Lei 3.244, de
1957, leva à conclusão de que a limitação de importação
contida no regulamento do Decreto-lei n'1 37 é ilegal. A
decisão do Tribunal Federal de Recursos baseou-se na
interpretação da Lei 3.244 de 1951. Aquela Egrégia Corte chamou a atenção para o texto da lei, então esquecida,
talvez até pela distância, no tempo, em que ela foi promulgada. Nenhuma outra lei revigorava a proibição de
impOrtar um carro de mais de 3.500 dólares. Somente o
regulamento do Decreto-lei n~' 37 impunha esse impedimento. Repito, a portaria é um simples- ato de comunicação. Ela em si não tem nenhum valor jurídico no sentido hierárquico a que V. Ex• se referiu. À Lei 3.244, essa
sim, não podia ser contrariada por um regulamento.
Esse é o sentido do parecer que me foi encaminhado.~
claro _que V. Ex~ pode doutrinariamente discordar desse
parecer. Eu porém o trago pela legitimidade de sua origem, para que o nobre Senador Fãbio Lucena o conheça
e possa verificar o erro que está militando. Ou então que
V. Ex• lance mão de outros argumentos, porque os que
alegou já não são válidos. Era essa a informação que eu
poderia dar a V. Ex•
Agradeço a intervenção que V. Ex.' faz em meu discurso. Ela certamente me permitiu esclarecer um pouco
mais a matéría.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
JOSE UNS EM SEU DISCURSO:
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Maximiano defende almirante
e espera Lucena se desmentir
O Ministério da Marinha respo-ndeu ontem, em ilotã
oficial, ao discurso proferido pelo Senador Fãbio Lucen<!, no Senado, quando apresentou o que ele considerou
como prova de contrabando praticado pelo contraalmirante Roberto Gama da Silva. Na nota, o Ministérioda Marinha assegura que o Senador Lucena se enganou
em sua acusação. O MinistrO Maximiano afirmou à imprensa que espera agora que o Senador Lucena vá~ mesma tribuna onde fez a denúncia e reconheça o seu erro. A
nota do Ministério da Marinha, na íntegra, é a seguinte:
Dia 27 último, 6~ feira, o Senador Fábio Lucena, na
Tribuna do Senado, tentou provar sua acusação de contrabando de automóvel por parte do contra-almirante
Roberto Gama e Silva, apresentando documentos que
supostamente demonstravam que o referido almirante
importara um automóvel, cujo preço era suPeriOr -a- US$
8.000,00 (oito mil dólares), quando a legislação em vigor
somente permitia a imPortação de automóvel cujo preço
não excedesse a USS- -1.iQO~OO (três -mil e quinhentos
dólares).
Realmente o§ 99 do Artigo 39 do Regulamento para o
controle aduaneiro de bagagem procedente do exterior
fixava em USS: 3.500.00 (três mil e quinhentos dólares) o
limite de preço de automóvel que poderia ser trazido por
funcionário do Governo, ·cF/il ou militar, que houvesse
permanecido no exterior por 2 anoS, e-m COmissãO de ca-
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ráter permanente. Posteriormente, entretanto, pela Portaria GB-101, de 20-4-1970, do Ministro da Fazenda, foi
declarado que não estaria mais em vigor o limite de USl
3.500,00 (três mil e quinhentos dólares) para preço de automóvel, isto de acordo com o Artigo 13 da Lei n'? 037,
de 18-11-66, que dispõe sobre importações e isenções inclusive de funcionários civis e militares que tenham exercido comissão no exterior.
O automóvel trazido pelo almirante Gama e Silva foi
liberado pela Alfândega do Rio de Janeiro, em 29-4-74,
portanto, rigorosamente de acordo com a legislação em
vigor; se assim não acontecesse, não só a alfândega não
teria liberado o automóvel, mas também a Marinha não
teria de acordo com as normas em vigor, encaminhado
expediente à alfândega, solicitando a liberação da bagagem do almirante Gama e Silva.

Allás, é importante realçar, que pela legislação em vigor na época, além do almirante Gama e Silva, muitos
outros servidores civis e militares que exerceram comissão permanente no exterior trouxeram legalmente, automóveis de valor superior a US.$ 3.500,00 (três rriil e quinhentos dólares).
PORTARIA DE 20 DE ABRIL DE !970
O Ministro de Estado da Fazenda, nÕ- uso de suas atribuições legais e, tendo em vista a orientação firmada
pela jurisprUdência e o parecer da Procuradoria-Geral
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da Fazenda Nacional, exarado no processo número MF
15.207-70, resolve:
N'? GB-101- Declarar, para observância da AdminiStração, que não está em vigor a proibição de importar
automóveis a que se refere o artigo 49 da Lei n'? 2.4 10, de
29 de janeiro de 1955.- Antonio Delfim Netto.
Senhor Diretor:
Esse prestigioso jornal, em sua edição de sábado último, 26, noticiou, resumidamente, discurso proferido no
Senado Federal aos 25, em que o Sr. Fábio Pereira de
Lucena Bittencourt, Senador pelo Estado do Amazonas,
reportando-se a documentos que exibia, pretendeu "provar" que pratiquei o crime de contrabando, quando, em
abril de 1974, trouxe para o Brasil um automóvel, Mercedez Benz, em minha volta dos Estados Unidos da América, onde eu estivera a exercer função oficial, de cãráter
permanente, por mais de dois anos ininterruptas. Para o
Sr. Fábio, eu seria autor daquele crime - apesar do reconhecimento da licitude daquela importação pela Receita Federal, como confessa o meu acusador- porque
o autoinóvel questionado tinha valor superior a 3.500
dólares, o que, afirmou, lhe impediria a entrada no País
com isenção do imposto de importação, na conformidade do§ 9"' do art. J<? do Decreto n<r> 61.324, de 11 de se:.
tembro de 1967.
Dias antes desse discurso, havia eu representado ao
Senhor Procurador-Geral da República contra o Sena-
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dor Fábio Lucena, porqoe este, na sessão do Senado Federal de 3 do mês cadente, já me atribuíra a prática de
igual crime, só que me acusando de contrabandear A UTOMÓVEIS, no plural, através da Zona Franca de Manaus, no exercício e em função do cargo de Chefe da
Agência do SNI em Manaus, e não UM-AUTOMÓVEL
Só, determinado, e pelo porto do Rio de Janeiro. ~or
essa primeira inverídica imputação, _o· meu acusador já
foi denunciado pelo Ministério Público pelos cri~es de
calúnia e injúria (este, por outro fato), ê teve ordenada
sua citação, pelo eminente Ministro Relator da ação penal, para que se defenda. Dela, não cogitarei aqui. :1: matéria posta ã-apreciação e julgamento do--Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Tratarei, exclusivamente, da nova acusação: a importação por mim efetuada, pelo porto do Rio de Janeiro,
de um carro Mercedes Benz. Individualizado o carro na
hipótese, possível é, a mim, âefendir~me ampla e documentadamente.
Com brevidade, arrolarei os fatos, somente me permitindo comentários indispensáveis. Passo aos fatos.
Por decreto presidencial de /4 de janeiro de 1971, fui
nomeado para servir na ComiSsão Naval Brasileira em
Washington. (DO de 15-l-71), pág. 364. Doe. n~' I, anexo
a esta). Tal Comissão, note-se, era e é declarada funçdo
permanente no exterior, qual prescrevem os Decretos n9s;
43.325, de 10-3-58, art. I~', 1, c; 72.021, de 28-3-71, art. 1~',
I, a; 85.231, de 6-10-80, art. -~~~. (teXtOS1llte8rais anexados a esta. Does. n~'s 2, 3 e 4.)
Em 25 de março de 1971, assumi-a função para a qual
fui designado, na Comissão Naval Brasileira, em
Washington.
Somente em meados de 1973, quando já contava mais
de dois anos de exercício na referida função oficial permanente, promovi, pela forma adequada, a importação,
da Alemanha Oddental, do automóvel apontado pelo
·meu acusador, donde o embarque dele, em !9 de agosto
de 1973, pela Daimler-Benz Aktiengesellsciiãft; como patenteia o doe. n~' 5. Portanto embarque na Alemanha e
conseqüente recebimento nos Estados Unidos efetiViid(i!i
quando eu tinha mais de dois anos de exercfcio de função
oficial permanente no exterior, embora nada me impedisse de, antes, desde a minha chegada àquele país norteamericano, haver providenciado tal importação.
Nos Estados Unidos, em outubro de 1973, efetiveí o
registro regular do automóvel. (Does. n~'s .6 e 7.)
Por decreto de /6 de janeiro de 1974, fufeKOiierãdo-dafunção para a qual fora nomeado por decreto de 14 de
janeiro de I97l(DO de 17-1-74, pág. 527, doe. n~' 8), exoneração que teve por fim possibilitar-me fazer o Curso
Superior de Guerra Naval, no Rio de Janeiro, para o que
fui desligado da CNBW em 3 de março e me apresentei à
Escola de Guerra Naval aos 5-3-74. Logo, o meti afastamento do exercício naquela Comissão se decretou, precisamente, três anos após a minha nomeação para servir nela, e quando já se desenvolvera o meu exercfcio ali, permanentemente, por quase três anos também.
Então, fica provado que satisfiz, com larga sobra, a
condição do exercício de fui:tçãO- ofiCial permanente no
exterior por mais de dois anos ininterruptas, para que
pudesse trazer comigo, licitamente, ao retornar ao Brasil, um automóvel.
Vou, agora, ao argumento fundado no valor do carro,
que, segundo o Sr. Fábio Bittencourt. por ser superior a
US$ 3.500, ã época, obstaria à sua impOrtação c._om
isenção fiscal.
_
Como base legal desse argumento, põe o Sr. BiUencourt o § 9"' do art. 3"' do Decreto n~' 61.324, de 1967.
No particular, em que pese à renovada incorreção do
meu detrator, concedo-lhe julgá-lo apenas ignorante de
como o Fisco, por ato legal publicado há mais de uma
dózja de anos, entendia e decidia, havendo proclamado
que o fazia reverente ao ensino do Poder. Judiciário.
Limito-me a indicar-lhe à leitura, de graça, a Portaria
GB-101, de 20 de abril de 1970, do Senhor Ministro da
Fazenda, publicada no DO de 24-4---70, pág. 3.025, e o
Parecer Normativo CST n"' 147, de 15 de julho de 1970,
daquele Ministério, estampado no DO de 13-8-70, pág.
7.1 10, cujos textos vão anexos a esta (does. 9 e 10), pelos

a

quais aprenderá que, naquela Pasta, em face de manifestaçõesjurisprudenciais e de parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, não s_e cobrava a restrição relativa ao valor Qo ~,tutomóvel (US$ 3.500), prescrita pelo
invocado§ 99 do art. 39 do Decreto nl' 61.324, àe 1967,
cuja descoberta haverá alegrado o SL Fábio Lucen~
mais do que o entristecerá a_ dos a tos do MF mencionados acima.
- _Anot~-se: assi~ .S-e entendia desde antes de eu viajar
a~~ Estados Unidos da América em missão oficial em
1971! A R~ceita Federal, pois, não m_e fizera favor em
1974, nem eu fiz contrabando.
Ao abrigo da jurisprudência reportada na portaria ministerial citada e acatada pelo Fisco, quer antes da minha
viagem, quer durante a minha estada nos Estados Unidos da América, quer depois de eu tOrnar ao Brasil, numerosos militares e funcionál-ios civis puder~m imp~~tar
um automóvel com isenção do Imposto de importação,
embora o preço dele fosse superior a US$ 3.500, cumprida só a condição do exercício, por mais de dois anos,
ininterruptas; de função oficial de caráter permanente no
exterior, como foi_o meu caso. Assim foi até o surgimento de lei nova em 1976, vigeilte ainda.
Evidente, dO exposto, que Oão incorri em crime ao trazer o carro discutido .em 1974, mas, tão-só, procedi licitamente.
Finalmente, em poucas linhas apreciarei algumas afirmações do Sr. Fábio Lucena, embora não tenham outro
valor que o de "bulha composta para enganar os que não
sabem".
A estranheza do Sr. Fábio diante do fato de haver eu
__assinado. além da declaração conjunta (relação de pessoas, como de bens-integrantes da bagagem delas), 0.1,1tra
especial, referente ao carro, respondo: assim foi por exigência do procedimento alfandegário observadO anies e
depois da minha viagem aos Estados Unidos da Amêrica.
Relativamente ao que lhe pôde informar o Projeto
Polvo, se é verdade o que asseverou, queixe-se dos que o
superint~nde.gJ., e não de mim.
A venda do automóvel realizei-a em 12 de dezembro de
1980 (Doe. n~' ll), sete anos e quase dois meses depois de
Q cOmprar, e mais de ãho--aPós requerer e obter o reconhecimento pela Receita Federal, de que a venda do veículo podia fazer-se isenta de "tributos sobre a importação", qual certifica o Doe. de n~' 12, passado por ela em
9 de outubro de 1979. Tudo, pois, conforme ao figurino
- legal, ao contrário do que pretende fazer crer o nobre Senador de mim caluniante.
Com ingénua malícia, apontou o Sr.-Fábio o "roteiro
do carro", indicando, de modo insinuador de fraude,
que: apor'tõu no Rio de Janeiro e recebeu uma placa;
saiu do Rio e entrou em Manaus e, nesta cidade, ganhou
nova placa; deixou Manaus e deu com as rodas em
Brasília e, aqui, houve terceira placa; foi-se, por derradeiro, de Brasília para Manaus, onde o brindaram com
quarta placa. Obviamente, sabe o Sr. Lucena que as muc_l-anças do carro do Rio para Manaus, e de Manaus para
Brasília se deveram a transferências minhas do Rio para
Manaus (;!.desta cidade para Brasília (ver Does. n9s 13 a
17),_I_ambém é óbvio não ignorar OSr. Fábio qr.ie, se um
veículo se transfere de uma unidade da Federação para
outra, para nesta "pe-rmanecer, Obrigatoriamente, por
força de legislação reitora do trânsito, tem trocada a sua
placa.
Enfim, o último comentário ao bote viperino: "pelo
número do chassis, existem informações (no Projeto Polvo) até 9-I0-77, e a placa que aparece é de Manaus: ZG
2330 AM. Ocorre, porém, que essa placa pertence a um
veículo Ford Maverick 1974, de propriedade de Francisco ... residente em -}\-ianaus". O aleive que se aninha neste
passo, destruo-o com_ o apenas oferecer ao exame dos
homens de bem - e, até, do Sr. Fábio Lucena - as
guias de pagamento da Tax.a Rodoviária correspondente
aos anos de !974 (da chegada do carro ao Brasil) a 1980

(da venda do veiculo), pelas quais verão que jamais teve,
ele, placa ZG 2330 AM. (Does. n9s 18 a 24.)
Estes,_ Senhor Diretor, os esclarecimentos que me jul~
go no dever de prestar ao público, em face da nova assacadilha do Sr. Fábio Lucena contra a minha honra, repetindo conduta que já lhe veleu ação penal a que responde
perante o egrégio Supremo Tribunal Federal.
Confiante em que Vossa Senhoria dará publicidade a
esta Carta no jornal desta empresa, como lhe peço faça,
despeço-me cumprimentando-o respeitosamente. - Ro-berto Galnã e Silva, Contra-Almirante.
O Presidente da República resolve nomear:
De acordo com o artigo 1' item b alínea c), da Lei
n' 4.967, de II de maio de 1966, combinado com o artigo /P, item III, alínea c), do DecretonP 54.308, de25-

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 1970;- r50~' da Independência
e 83~' da República.- EM I L!O G. MEDICI-Ada1berto de Barros Nunes.

DECRETO N' 43,325, DE !O DE MARÇO DE 1958
Especifica asfuhÇões que, nos Ministérios Militares, são consideradas de caráter permanente no exterior. para os efeitos do disposto no artigo 19, do Decreto número 43.028. de 9 de janeiro de 1958.

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição, decreta:
Art. l~' Para os efeitos do disposto no artigo 19, do
Decreto número 43.028, de 9 de janeiro de 1958, são, nos
Ministérios Militares, consideradas de caráter permanente no exterior as funções:
l -Na Marinha
a} de Adido Naval, Adjunto de Adit;io Naval e seus
auxiliares;
b) na Junta Interamericana de Defesa;
c) na Comissão Naval Brasileira em Washington;
d) nas Comissões Fiscais de Construção de Navios e
de Recebimento de Material Bélico;
e) de Professor, Instrutor e Auxiliar de Instrutor em
Escolas, Academia e Centros de Instrução;
f} na Edição Brasileira de Military Review", nos Estados Unidos da Amêrica;
g) nos Cursos ou Estâgios em órgãos ou instituições
navais ou civis.
2- No_ Exêrcitci
a) de Adido Militar, Adjunto de Adido e seus auxiliares;
b) na Comissão Militar Brasileira em Washington;
c) na Junta Interamericana de Defesa;
d) de Assessor Militar junto à Delegação Brasileira
na Organização das Nações Unidas ou exercidas à disposição da OrganizaÇão das Nações Unidas;
e) nas Comissões de Estudos, matriculados corno
alunos ou estagiários, em vagas concedidas pelos governos de países estrangeiros, para fazerem cursos ou estâgios de interesse para a Defesa Nacional;
/) na Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai;
g) de Professor, Instrutor e Auxiliar de Instrutor nas
Forças Armadas, Escolas e Academias estrangeiras;
h) na Escola de Comando e Estado-Maior dos Estados Unidos (Military Review);
i) de Zelador do CemitérioMilitar Brasileiro em Pistóía..

3 -Na Aeronáutica
de Adido Aeronáutico, Adjunto de Adido e seus
auxiliares;
b) na Comissão Aeronáutica Brasileira, em
Washington;
c) na Junta Interamericana de Defesa;
d) na Organização de Aviações Civil Internacional;
a)
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e) de Assessor Militar junto à Organização das
Nações Unidas;
g) nas ComiSsões ou Missões de Estudo ou Estãgio
no estrangeiro;
h) de Professor, Instrutor e Auxiliar de Instrutor nas
Forças Armadas, Escolas e Academias estrangeiras;
i) na Edição Brasileira de revistas militares no estrangeiro;
j) nos Postos do Correio Aéreo- Nacional no estiarigeiro.
Art. 29 O presente Decreto é considerado em vigor a
partir de 10 de janeiro de 1958, revogadas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de março de 1958: 137"' da Independência e 709 da República. - Juscelino KubitschekHenrique Lou- Antônio Alves Câmara -José Carlos de
Macedo Soares- José Maria Alkmim - Francisco de
Melo.

DECRETO N• 72.021, DE 28 DE MARÇO DE 1973
Discrimina Os-ôrgãds CiijOs cargos/funçõeS Oii iitividades, desempenhados nas condições da Lei de Retribuição no. Exterior. se consideram permanentes.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e de
acordo com o artigo 6~', do Decreto n~' 71.733, de 18 de
janeiro de 1973, decreta:
Art. I~' São considerados permanentes, para os fins
do artigo 49 da Lei n~' 5.899, de lO de outubro de l972, os
cargos, funções ou ativid8des desempenhados ou executados por servidores_ públicos, nos seguintes órgãos, delegações, representações, ou organização estrangeira ou
internacional:

I - Ministério da Marinha:
a) Comissão Naval Brasileira em Washington;
h) Comissão Naval Brasileira na Europa;
c) Organização Marítima Consultiva IntemagCJvernamental; e
d) Assessoria Brasileira do Coordenador da _Área
Marítimã do Atlântico, quando no exterior;
I I - Ministério do Exército:
a) Missão Militar Brasileira da Instrução no Paraguai;
b) Comissão Militar Brasileira em Washington;
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c) Redação da Edição Brasileira da. "M ilitary Review";
d) Comissão Mista Brasil-Equador (Subcomissão
Têcnica de-Transportes); e
e) Comissão Mista, Brasileiro-Paraguaia (Construção
da Rodovia Concepción - Ponta Porã);
III - Ministério das Relações Exteriores:
O) Míssões Diplomâticas (Embaixadas, Delegações
Permanentes), junto a organismos internacionais e Legações; e
h) Repartições Consulares;
IV- Ministério da Aeronáutica:
a) Comissão Aeronâutica Brasileira effi Wãshington;
b) Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa;
c) Delegação do Brasil junto à Organização Interna-

cional de Aviação Civil (Conselho e Comissão de Navegação Aérea); e
d) Postos do Correio Aéreo Nacionale Postos Rádio
no exterior;
-V- Ministério da Indústria e do Comércio:
a) Instituto Brasileiro do Café:
1) Representação em Londres;
2) Escritório de Nova Iorque, Hamburgo, Milão, Beirute e Tóquio; e
3} Entreposto de Tries(e, Beirute e Hong-Kong;
b) Instituto do Açúcar e do Álcool:
Representação em LOndres:
VI- Estado-Maior das Forças Armadas:
a J Delegação Brasileira na Comiss_ão Mista de Defesa
Brasil-Estados Unidos; e
b) Reeresentação do Brasil na Junta Internacional de
Defesa exceto. como alunos do Colégio Interamericano
de Defesa.

"VII - Estados estrangeiros e organizações internado~
nais:
Estabelecimentos de Ensino Militares, exceto como
alunos ou estagiârios.
Parágrafo único. São considerados integrantes de Missões Diplomáticas os militares nos cargos de adidos as
Embaixadas bem como seus Adjuntos e Auxiliares.
Art
Ao ser criada organização militar ou_ civil da

z,

Administração Federal, no exterior, ou estado devido o

desempenho de cargos, funções ou atividades, por

servi~
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dores públicos, em organismos do Estado_s estrangeiros
ou internacionais, devem ser determinados -aqueles considerados penllanentes.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua
públícação, revogados os Decretos n9 44.289, de 27 de
agosto de 1958: n9 54.308, de 25 de setembro de 1964; n9
60.769, de 20 de maio de 1967; n967.l03, de 11 de janeiro
de 1968; n"' 70.183, de 22 de fevereiro de 1972; n' 70.397,
de 21 de março de 1972, e demais disposições em con~
trârio.
Brasília, 28 de março de 1973; 152'~ da Independência e
859 da República.- EMI L!O G. MEDICE- Adhemar
de Barros Nunes- Orlando Geisel- Mário Gibson Bar~
bosa- J. Araripe Macedo -Marcus Viniclus Pratini de
Moraes.

DECRETO N• 85.231 DE 6 DE OUTUBRO DE 1980
Altera disposftivos do Decreto 1f9 72.021, de 28 de
março de 1973, que discrimina os órgãos cujos cargos,
funções ou atividades, desempenhadas nas condições
da Lei de Retribuição no Exterior, se consideram permanentes.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
de acordo com o artigo 59 do Decreto n"' 71.733, de 18 de
janeiro de 1973, decreta:
Art. }9 O incisO- I do artigo J9 do Decreto n9 72.021,
de 28 de março de 1973, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 19
..... ~· .......... ,_ ................. .
J - Ministério da marinha:
a) Comissão Naval Brasileira em Washington:
b) Comissão Naval Brasileira na Europa;
c) OrganiZação Marítima Consultivo Intergovernamental;
d) Assessoria Brasileira do Coordenador da Ãrea
Marítima do Atlântico, quando no exterior; e
e) Secretaria da Rede Naval Interamericana de TelecomunicaçõeS."
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de ~ua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de outubro de 1980; 1599 da Independência,
e 929 du República -JOÃO FIGUEIREDO- Maximiano Fonseca.
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DIÃRIO DO CONGRESSO NAC!ONA~_(Seção II)

Quinta-feira 7

O Presidente da República resolve exonerar:
O Capitão-de-Mar-e-Guerra Roberto Gama e Silva da
Comissão Naval Brasileira em Washington.

Brasília, 16 de janeiro de 1974; 1469 da Independência
e S69 da República- EM[L/0 G. MED!Cl-Ada/berto
de Barros Nunes.
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pela jurisprudência e o parecer da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, exarado no Processo número MF
15.207-70, resolve:

N"' GB-iOI- Declarar, para observância da Administração, que não está em vigor a proibição de importar
automóvel a que se refere o artigo 49 da Lei n9 2.41 O, de

29 de janeiro de 1955. -Antônio Delfim Netto.
Parecer Normativo CST

n~'

147, -

rência de limitação legal declarada não vigente pela superior autoridade, "ipso facto" cargos de vigência adisposição a respeito constante do§ 99 do art. 39 do Decreto

ria- GB-101, de 24-4-70) o mesmo acontece com a disposlçào igual contida no § 99, art. 39 do Dec. número CL
324-67.
Nos termos do art. 4!1 da Lei número 2.410, de 29 de
jarieiro de 1955, foi proibida a importação, a qualquer
título, de automóveis de valor superior a USJ 3,500.00.
2. Nova conformidade, os regulamentos pertinen~es
repetiram a disposição em apreço e, entre aqueles, o que
foi aprovado pelo Decreto número 61.321, de 11 de setembro de 1967, cujo§ 99 do art. 39 contempla a espécie.
3. Entretanto, a Portaria GB-101, de 20 de abril última, declara que não está em vigor a proibição de importar automóvel a que se refere o art. 49 da Lei n9 2.410-59
citada.
4. Ora, se a proibição regulamentar de importar automóveis de valor superior a USS 3~500.00 é mera decor-

PORTARIA DE 20 DE ABRIL DE 1970O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista a orientação firmada

03 -

_Quinta-feira 7 0791

15 de julho de 1970

Imposto de Importação

Não mais vigente a proibição de importar automóvel
constante do art. 4» da Lei n 9 2.410, de 29-1-1955 (Porta-

P~r;iiJo

de

Vondn

de

n' 6L324-6L
À consideração superior,
S.L.T.N. 29-6-70. -Alberto Manoel de Vasconcellos

-A.F.T.P.
Aprovo.
Publique-se e, a seguir, encaminhem-se cópias:
a) ao Departamento Consular e de Emigração do Ministério das Relações Exteriores, tendo em vista o ofício
DCP 189.815.13(09) (42); e
h) às SS.RR.R.F. para conhecimento e ciência dos demais órgãos interessados. - Waldyr Pires de Amorim,
Chefe.
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ATA DA 22• SESSÃO, REALIZADA EM 24-3-83.
(Publicada no DCN -Sessão II, de 25-3-83)
Retiflcaçào
No Parecer n9 41, de 1983, da Comissão de Redação,
sobre o Projeto de Resolução n"' 233f81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC), a elevar o
montante de sua dívida consolidada interna:
Na página 0600, 2f coluna, na numeração do Projeto
de Resolução,
Onde se lê:
Redação final do Projeto de Resolução n' 223, de 1981
Leia-se:

Redação final do Projeto de Resolução n9 233, de 1981

ATO DA COMISSÃO DIRE;TORA N• 13, DE 1983

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentaiS,
-

Considerando o que consta dos processos n~'s
000687 f83 e 000747(83,
Considerando que a aplicação literal do Art. 49 daRe-solução n~' I00, de 1982, gera diminuição salarial para
servidores pertencentes a categoria diversa da de Motorista Oficial, o que não é admissível ou legal;
Considerando que o disposto§ 211 do Art. 40 da Resolução n9 146, de 1980, e legislação posterior, impede a
ocorrência de diminuição salarial razão por que deve ser,
por extensão, aplicado ao caso previsto na Resolução n11
100 de 1982, resolve:
Art. 111 Determinar a utilização do critério estabelecido no§ 211 do Art. 40 da Resolução n~' 146, de 1980, na
aplicação prática da Resolução n9 100, de 1982, fica:iido
os beneficiados com essa medida, para efeito de progressões futuras, na nova categoria funcionar, como exedentes de lotação, sem prejuizo do enquadramento dos antigos motoristas oficiais.
Art. 21' A Subsecretaria de Pessoal republicará os
A tos da Comissão Diretora nlls 4 e 6, de 1983 e respectivos Anexos I e II com as alterações decorrentes deste
Ato.
,
Art. 311 Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 25 de março 1983.- Nilo
Coelho, Presidente- Moacyr Dalla, 111-Vice-Presidente
- Jai'son Barreto, 2'-Vice-Presidente- Henrique Santil/o, 111-Secretárío - Leno{T- Vargas, 21'-Secretário Milton Cabral, 31'-Secretário - Raimundo Parente, 4 9Secretário.
COMISSÃO DIRE;TORA
Ata da 3• Reunião Ordinária, realizada a 25 de Março de
1983.
Sob a Presidência do Senhor Senador Nilo Coelho e
com a presença dos Senhores Senadores Moacir Dalla,
Primeiro Vice-Presidente, Jaison Barreto, Segundo VicePresidente, Henrique Santillo, Primeiro-Secretârio, Lenoir Vargas, Segundo-Secretário, Milton Cabral,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

T~rceír~~Secretário, e Raimundo Parente, QuartoSecretário, às dez horas e dez minutos -do dia vinte e cinco de março de mil noveCentos e oitenta e três, reúne-se a
Comissão Diretora do Senado Federal.
O Senhor Presidente dá início aos trabalhos e entrega
ao Senhor Primeiro-Secretârio, para relatar, exPediente
do Senhor Diretor-Geral, relativo à majoração dos valores do auxílio-moradia e do auxílio-transporte nos Estados. O Senhor Primeiro-Secretário esclarece que o expediente contém minuta de Ato da Comissão a respeito,
majorando os referidos valores nos meses de fevereiro,
março, abril e maio, nas mesmas bases concedidas para o
mês de janeiro, ou seja, em 40%, e em 30% a partir de 19
de junho de 1983. Esse reajuste é uma decorrência do aumento do funcionalismo e, por um lapso, deixou deconstar do Ato n9 I, de 1983, da Comissão Diretora, a
referência aQs meses antes mencionados. A Comissão
Oiretora, após deba.ter a matéria, aprova a sugestão, por
ser absolutamente normal e legal, e assina o Ato, que vai
à publicação.
Em seguida, o Senhor Primeiro-Secretário aborda os
seguintes assuntos:
J9) Pedidos de numerosos Senhores Senadores de
instalação de máquinas xerox em seus Gabinetes. O Senhor Primeiro-Secretário esclarece ter se informado
sobre contrato que o Senado mantém com a Xerox do
Brasil, pelo qual aquela firma não cobra máquina a máquina e, sim, pelo consumo global de todas as máquinas,
o que torna o custo mais acessível. Diante disso, opina
pelo atendimento de todos os pedidos. A Comissão Diretora, após debater o assunto, autoriza a instalação de
máquinas xerox em todos os Gabinetes dos Senhores Senadores, dependendo de as instalações elétricas comportarem.
29) Republicação dos A tos n9s 4 e 6, da Comissão
Diretora. O Senhor Primeiro-Secretário informa que,
com a criação da nova Categoria Funcional de Agente
de TranspÕrte Legislativo, que abrangeu todos os Motoristas Oficiais e aqueles que se encontravam desviados de
função, exercendo a de Motorista, alguns desses últimos
se sentiram prejudicados, uma vez que, ao serem posicionados na nova Categoria teriam decisso de- vencimentos,
o que não é admissível ou legal. Diante disso, sugere arepublicação dos Atos antes mencionados, com utilização
do critério do § 211 do art. 40 da Resoh,1ção n9 146, de
1980, que permite o posicionamento dos beneficiados
pela ascensão funcional em referência imediatamente superior à em que se encontravam, ficando os abrangidos
pela medida, para efeito de progressões futuras, como
excedentes de lotação na nova Categoria Funcional, sem
prejuízo do enquadramento dos antigos Motoristas Oficiais. A Comissão Diretora, examin.lda a matéria, aprova a sugestão, a ser consubstanciada em Ato próprio.
)9) Proposta de instalação de um sistema de informação e comunicado por computadores nos Gabinetes
dos Senhores Senadores. O Senhor Primeiro-Secretário
esclarece já ter se informado Convenientemente sobre a
matéria, que entende ser d_o maior interesse para a modernização dos servidores legislativos de suporte aos Senhores Senadores, uma vez que a instalação de um termi-
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nal em cada Gabinete propiciará um mais rápido e preciso atendimento, em todas as matérias jâ implantâdas no
PRODADEN. Além disso, é de convir que o órgão teve
ampliada a sua capacidade e tem se dedicado mais ao
atendimento dos órgãos dos outros Poderes, o que não
deve prevalecer, mas, sim, o atendimento das necessidades legislitivas da Casa. A Comissão Diretora debate a
-mateda em profundidade e autoriza o Senhor Primeirosecretário a cO:Otinuar os estudos necessários à viabilização da medida, inclusive com estimativa dos custos.
49) Relatório da Assessoria do Senado, demonstrando a difícil situação em que se enconÚa, com poucos AsSeSsores Legislativos, e propondo a admissão de novos
Assessores, mediante a realização de concurso público,
de provas e títulos. O Senhor Primeiro-Secretário- esclarece estar de acordo com a proposta em causa, sugerindo
a criação de 25 (vinte e ciiico) empregos de Assessor, sujeitos ao regime jurídico da CLT. A Comissão Oírctora,
após debater em profundidade a matéria, decide aprovar
a sugestão e encarregar o Senhor Primeiro-Secretário de
estudar a apresentar o instrumento legal necessário à
concretização da proposta.
59) Projeto para a definição do Sistema de Custos do
CEGRAF e proposta para a aplicação do referido sistema. O Senhor Primeiro-Secretário discorre a necessidade
de ser aprovado um plano de custos para os trabalhos
parlamentares, mediante adoção de uma quota anual, intransferível e não cumulativa com o ano subseqUente, sujeita a um reajuste anual. A medida é aprovada, ficando
fixada a quota de cada Senador em Cr$ 1.000.000,00
(hum milhão de cruzeiros) anuais. Os pedidos devem ser
dirigidos diretamente ao CEGRAF, que fará o controle
dos gastos, dentro das quotas, mediante a utilização de
um sistema de fichas de cada Senador.
69) Proposta da EBN, de fornecimento de uma sinopse noticiária ao Senado. A Comissão Diretora decide
determinar a realização de um reestudo, inclusive verificãildo a possibilidade de serem diminuídos os custos,
para fornecimento do noticiário a quem quiser. O Senhor Primeiro-Secretário fica imcumbido dos estudos.
79) Expediente do Senhor Diretor-Geral sobre pedido do funcionário Eduardo Jorge Caldas Pereira, que se
encontra efetuando curso de doutorado em Administração Pública nos Estados Unidos, Universidade Estadual de Nova Iorque em Albany, para fornecimento de
passagens aéreas, ida e volta a Brasília, a fim de que possa realizar os trabalhos finais da tese que deverá apresentar. Após esclarecimentos prestados pelo Senhor
Diretor-Geral, a Comissão Diretora decide autorizar a
concessão das passagens requeridas.
89) Diversos processos, referente à percepção de
"Gratificação de COnfiança" pelos servidores que exercem a função de Motorista e que, segundo parecer do
Conselho de Administração, devem ser atribuídas exclu~
sivamente ao pessoal CLT.
O Senhor Primeiro-Secretário, concordando com o
parecer do Conselho de Administração, propõe seja restrito o pagamento da mencionada gratificação aos Agentes de Transporte Legislativos do Quadro de Pessoal
CLT. A Comissão Diretora aprova o parecer do Senhor
Primeiro-Secretário.
99) Aquisições do Senado Federal: necessidade de serem disciplinadas. O Senhor Primeiro-Secretário esclarece ter enviado correspondência ao Dirctor da Subsecretaria de Património, cuja- cópia- remetera ao Senhor
Diretor-Geral, sobre a necessidade de s_erem disciplinadas as aquisiÇões do Senado Federal. Entende Sua Excelência ser preciso aglutinar mais as aquisições, ppis esse
procedimento propicia maior economia para o Senado.
A Comissào Diretora toma ciência da correspondência.
1O) Pagamento de salário de Secretários Parlamentares a partir da data em que começaram a trabalhar. O Senhor Primeiro-Secretário esclarece que, à ex.emplo do
que ocorreu ~om os Assessores Técnicos, vã rios Secretários Parlamentares começaram a trabalhar tão Jogo indicados pelo Senador reSpectivo, só vindo a assinar o
respectivo contrato algum t~mpo após. Diante disso,
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considerando os aspectos jurídicos do caso, à" vista da
CLT, e pareCer do Serihor COnsultor-Geral a respeito,
sugere que os salários, nos casos referidos, sejam pagos a
partir da indicação do &enador. A Comissão Diretora, à
unanimidade, aprova o parecer do relator.

li) ·Ata. O Senhor P;imeiro- Secretário solicita sejam fornecidas cópias das Atas da ComisSão Diretora atodos os seus membros. O Senhor Diretor-Geral esclarece que já estão remetidas, existindo, no entanto, uma pequena demora na sua preparação e até a assinatura pelo
Senhor Presidente. Assinada, a Ata é imediatamente re·
metida a todos os membros da Comissão Diretora.
12) Subsecretaria da Biblioteca -Convênio com -a
Fundação MUDES. O Senhor Prímeiro - SecretáriÕ -presta informações a respeito do Convênio que o Senado
mantém há longos anos, pelo qual o MUDES envia estagiárias em Biblioteconomia para esta Casa do Congresso
Nacional, mediante pagamento ,uma parte pela Fundação MUDES e dois terços pelo Senado, sendo a importância total de pequena monta.
Agora, cessado o Convênio, a Diretoria da SubseCretaria de Biblioteca propõe que o Senado pague o terço

restanie, à vista da importância do trabalho desenvolvido pelas estagiárias. Discutida a matéria, o Senhor Presidente declara que, inicialmente, manterá contatos com a
-Ministra da Educação a respeito, para verificar a possibilidade de ser mantido o referido Convênio.
13) Projeto de Resolução n9 160, de 1982. A proposição trata do aumento da lotação dos Gabinetes. Acontece que alguns Gabinetes estão com lotação prevista em
diplomas legais anteriores, já tendo sido aumentada por
Resoluções posteriores. Por outro lado, várias emendas
foram apresentadas e precisam ser aprovadas, dado o
seu caráter prático. Existem, ainda, outras situações que
necessitam ser disciplinadas, mediante Resolução. Diante disso, o Senhor Primeiro-Secretário é incumbido de
reestudar a matéria e de elaborar um Substitutivo a respeito, englobando todos os aspectos do problema.
A seguir, o Senhor Presidente declara ter visitado a
ASSEFE- Associação dos Servidores do Senado, e que
!~ve excelente impressão dos trabalhos desenvolvidos.
Informa, ainda, que numerosos servidores, aproveitando
a ocasião, abordaram o problema da necessidade da
criação de uma creche para atender aos menores, filhos

de servidores da Casa, que não têm onde e com quem ficarem. No seu entender, trata-se de um problema social
dos mais graves, sendo a pretensão justa e humana. O
Senhor Presidente declara que irã manter os entendimentos cabíveis com aLBA, no sentido de verificar a possibilidade de ser instalada uma creche daquela instituição na
sede da ASSEFE.
O Senhor Segundo Vice-Presidente emite ponto de vista relativo ao funcionamento da SAMS, onde, segundo
foi informado, exístem mais de 30.000 pacientes cadastradOs. Esclarece ter pedido informações ao Diretor da
SAMS, sobre o seu funcionamento, mas que até o presente momento não lhe foram prestadas, esperando que
venham ao seu _e~tudo o mais breve possível.

Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declara encerrados os traba~
lhos, pelo que, eu, Aiman Nogueira da Gama. DirCtorGeral e Secretário da Comissão Oiretora, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente.
Sala da Comissão Diretora, em 25 de março de 1983.
- Nilo Coelho, Presidente.

ATA DE COMISSÃO
Ata da

4~

reunião ordinária, ralizada a 3 de dezembro de
1982.

onde se lê:
A seguir, o senhor Presidente submete à apreciação da
Comissão Diretora expediente eni que Milton Blanco de
Abrunhosa Trindade Filho requer seu aproveitamentO
como Médico. O expediente explica: I) que o servidor,
Assistente Legislativo, desde antes de sua formatura
como Médico vem servindo na SAMS; 2) que, devido à
sua situação de estatutário, não pode realizar provas de
seleçõa interna, de ascensão, para Mêdico, à vista da ine- ·
xistência de vaga'; 3) que os colegas seus, admitidos muito depois do requerente, para o Quadro de Pessoal CLT,
tiveram seus empregos transformados em cargos do
Quadro Permanente, passando à sua frente, Debatida
exaustivamente a matêria, a Comissão Diretora decide
determina: que o requerente seja submetido às provas de

seleção interna, perante a SAMS, de ascensão ao cargo
de Médico. Aprovado, determinar que seja o seu nome
inclUído no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior,
nã- Laregorla Funcional de Médido, Cl?SSe "D", Refe:rência NS. 20, mediante _redistribuição do claro de lotação e transferência do seu cargo, da Categoria Funcional de Assist~nte Legislativo para a de Médico. O Ato,
- assinado, vai ã publicação.
- leici-se:
A seguir, o Senhor P-residente submete à apreciação da
Comissão Diretora expediente em que MiltM. Blan·ço de
Abrunhosa Trindade Filho requer seu aproveitamento
como_Médico. O expediente explica: 1) que o servidor,
Assistente Legislativo, desde antes de sua formatura
como Médico vem servido na SAMS; 2) que, devido à
sua situação de estatutário, não pode realizar provas de
seleção interna, de ascensão, para Médico, à vista da ine-

xistência de vaga; 3) que colegas seus, admitidos muito
depois do requerente. para o Quadro de Pessoal CLT, tiveram seus empregos transformados em cargos do Quadro Permanente, passando à sua frente. Debatida exaustivamente a matêria, a Comissão Dire:tora decide determinar que o requerente sejã- submetido às provas de seleção interna, perante a SAMS, de ascensão ao cargo de
Médico. Aprovado, determinar que seja o seu nome incluído no Grupo-Outras Ativ[dades de Nível Superior,
na Categoria Funcional de Médico CiasSe ''A", Referência NS- 11, mediante redistribuição do claro de lotação
e transferência do seu cargo, da Categoria Funcional de
Assistente Legislativo para a de Médico. O Ato. assinado, vai à publicação.
Republicada por haver saído com incorreções no DCN, Seção 11,
de 6 de dezembro de 1982.
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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

i'i' 66,

DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante,
E!iltado de Mato Grosso do Sul, a elevar em
CrS 76.958.000,00 (seten~ e ·seis mUbões, POYece&tos e ciOqüenta e oito mH cruzeiros) o montante de sua
dfvida consolidada-

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 29f SESSÃO, EM
7 DE ABRIL DE I983
!.i-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

l.l.l - Pareceres
Referentes à seguinte matêria:
-Mensagem n"' 44/83 (n9
65/83, na origem).

1.2.2- Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n"'

37/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro. que introduz alteração na parte da Consolidação
das Leis do Trabalho que disciplina
o aviso prévio.
- Projeto de Lei do Senado no;o

38/83, de· autoria do Sr. Senador
Henrique Santillo, que altera dispositivo da Consolidação dis Leis
do Trabalho, no capítulo concer..
nente à segurança e medicfna do

trabalho, para determinar que os
percentuais relativos ao adicional
de insalubridade incidam sobre o
salãrio percebido pelo trabalho.

1.2.3- Comunicação da Liderança do PDS
- Referenie à designação do Sr.
Senador Altevir Leal para integrar,
na qualidade de suplente, a Comissão do Distrito Federal.
1.2.4- Comunicações da LldetJUIÇa do PDS na Câmara dos Depu~
tados
- De substituições de membros
em comissões mistas.
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR MARIO MAIADia Mundial da Saúde.

SENADOR

SE'VERO

GOMES- Resposta ao 'discurso
proferido na sessão de ontem pelo
Senador José Lins, quando S. Ex'
contestou afirmação do oradOr a
respeito da ineficácia dos aCordos
firmados junto ao FMI.

SENADOR JOSE LINS. como
Líder - Observações ao pronunCiiiD.Cnto de seu anteCessor na tribuna.

SENADOR NELSON CARNEIRO. como Líder- 75'l' aniversário

de fundação da Associação Brasileira de Imprensa - ABI. Consti:..
tuição do novo Comitê de Imprensa do Senado Federal.
1.2.6- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com Ordem
do Dia que designa.
- Referente a erro gráfico no
item 14 da pauta da presenta sessão.

1.3- ORDEM DO DIA
1.3.1- Requerimento
N9 520/83, de inversão da Ordem do Dia. Aprovado, após encaminhamento da votação feita pelos
Srs. Nelson Carneiro, Itamar Franco e Lomanto Júnior.
- Projeto de Resolução n'l'
f26/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Alagoinhas (BA) a
elevar, em Cr$ 497.499.000,00, O
montante de sua dívida consOiida~a. Aprovado, com subemenda, nos
termos do substitutivo de plenário.
Â Comissão de Redação.

Art. 1' .E: a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante,
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2t da
Resolução nv 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em. Cr$ 76.958.000,00 (setenta e seis milhões, novecentos e cinqUenta e oito mil
cruzeiro$) 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 implantação de galerias pluviais,
guias e sarjetas, na(zuele 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, 7 de ab~l_de 1983. ~)Vi/o C«lho~
Presidente.

Faça 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• 67, DE 1983
Autoriza a Prereitura Municipal do Camplaa Gl'liJide,
Estado da Parafba, a elevar em CrS S:J.767.900,00 (cla-qlienta e um milbões, setec:entos e HSSeDtll e sete adi e.,_
vecentos cruzeirOS!) o montante de sua dívida CODIOlidada.
Art. I' ~a Prefeitura Municipal de Campina Oran·
de, Estado da Parafba, nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevarem CrS 51.767.900,00 (cinqUenta
e um milhões, setecentos e sessenta e sete mil e novcccn~
tos cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada, a
(un de que Possa contratar um empr~timo de igual valor
junto à Caixa Econômic3. Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS. destinado à construção e equipamento de
escola de I 'l' grau, de centro interescolar de educação
artística e de escolas rurais padrão de I 'l' grau, 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.
Senado Federal, 7 de abril de 1983. - NUo CtHlho,
Presidente.
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- Requerimento n9 187/83, de tante de sua dívida consolidada.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORAprovado. À Comissão de Reautoria do Senador Aloysio ChaDEM DO DIA DA PRÓXIMA'
dação.
SESSÃO. ENCERRAMENTO. ves, solicitando, nos termos do art.
-Projeto de Resolução _n.,.
418, item I, do Regimento Interno,
2-ATA DAJO•SESSÃO, EM
105/82,
que
autoriza
a
Prefeitura
a convocação do Senhor Amaury
7 DE ABRIL DE 1983
Municipal
de
Cumari
(GO)
a
eleStábile, Ministro de Estado da
2.1 -ABERTURA
var, em Cr$ 3.857.900,00, o monAgricultura, a fim de prestar, petante de sUa dívida coris_olidada.
2.2-- EXPEDIENTE
rante o plenãrio dQ Senado, informações sobre os_ termos do contra- Aprovado. À Comissão de Re2.2.1 - P~receres
dação.
to da empresa CAPEMI para o
.Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Resolução n9
desmatarnento da Bacia HidrelétriMensagens n9s 171, 175 e
120/82, que autoriza a Prefeitura 254/82; Projetas de Resolução n9s
ca de Tucuruí. Aprovado.
Municipal
de
Recife
(PE)
a
elevar,
-Projeto de Resolução n9
22, 26, 31, 51, 76, 82, 84, 111, 10,
em Cr$ 95.072.5-00,00, o montante
127/82, que aprova as conclusões e
24, 36, 78, !08, 137 e 142/82. (Rede sua dívida consolidada. Aprova- dações finais).
recomendações da Comissão Parlado. Ã Comissão de Redação.
mentar de Inquérito instítu-ída pela
2.2.2 - Leitura de projeto
-Projeto de Resolução n9 6/83,
Resolução n~' 69/78. Di,scussão en- Projeto de Lei do Senado n~
que autoriza a Prefeitura Munici-cerrada, após usar da palavra o Sr.
pai de Porto Velho (RO) a elevar, 39, de 1983, de autoria do Sr. Sena.:
Milton Cabral, sendo despachada
dor Pedro Simon, que aUtoriza o
em Cr$ 1.024.242.465,90, o monàs Comissões de Constituição e
Poder Executivo a Conceder um
tante de sua dívida consolidada.
Justiça e de Minas e Energia, em
Aprovado. Â Comissão de Re- abono de emergência de 70% para
virtude do recebimento de emenda
os
servidores públicos federais, e dá
dação.
de plenário.
-Projeto de Resolução n9 7/83, outras providências.
-Requerimentos n9s 317;- 319;
2.2.3 - Requerimentos
que autoriza a Prefeitura M unici320 a 327, de 1983, de desarquiva- N~'s 522 a 524, de desarquivamento das proposições que men- - pai de Paulínia (SP) a elevar, em
mento
de proposições.
CrS 388.960.840,88, o montante de
cionam. Aprovados.
sua dívida consolidaçia, Aprovado.
-Requerimento n~' 455/83, do
2.3- ORDEM DO DIA
Â Comissão de Redação.
'Senador Lourival Baptista e outros
- Requerimentos nl's 328 a 337,
Senhores Senadores, solicitando a
de 1983, de desarquivamento das
.lA~ DISCURSOS APÓS A
transcrição, DOs AnaiS dO- SCnado
proposições
que mencionam. AproORDEM DO DIA
Federal, das ordens do dia baixavados.
GABRIEL
SENADOR
-Projeto de Resolução n9 8/83,
das pelos Ministros General Walter
Pires de Carvalho e Albuquerque, HERMES- Homenagem de pe- que suspende a execução do art.
Almii-ãnte- MaXimiano Eduar4_o
sar pelo falecimento do Sr. Otávio 223 do código tributário do Município de Paraguaçu Paulista, Lei
da Sü va Fonseca e Brigadeiro
Meira.
DélioJardimdeMattos,emcomeSENADÔR JOSÉ LlliS- :nl' 1.131, de 13 de dezembro de
moração ao 199 aniversârio daReTelex recebido do Sr. Ministro 1977. Aprovado, à Comissão_ de ReDelfin Netto, coi:tteSiando -àfir- dação.
volução de março de 1964. Aprovado.
mações atribuídas a S. Ex• pelo Se-Projeto de Resolução n9 9/83,
- Requerimento n9 505/83, do
nadar Humberto Lucena, no to- que suspen-de a ex_ecução do§ I~', 1
Senador Humberto Lucena, solici- cante a atuações desenvolvidas por e 3, da cláusula primeira;: do cOnvê-tando, nos termos do art. 371, alíex-Governadores do N ardeste._
nio ICM n9 44, de 7 de dezembro
sENA-Do R
I TA MA R de 1976, e do art. 2~', § 1~', I e 3, da
nea b do Regimento Interno, urgência do Projeto de Lei do SeDado
FRANCO--_Media adotada pelo portaria nl' 313, de 2~ de dezembro
nl'l56f79, de sua autoria, que instiPoder Executivo em reduzir o de 1976, do Diretor da Receita Estui o seguro-desemprego e determipreço do litro do álcool combustí- tadual de Minas Gerais. Aprovado,
na outras providências. Votação
vel aos motoristas de táxi, em dCtri- à ComissãO de.Redação.
adiada para a sessão do_ dia 12 prómento do aproveitamento de proje2.4- DESIGNAÇÃO DA ORto_ de Iei~de a}~-toria de S. Ex•, ver- DEM DO DIA DA PRÓXIMA
ximo, nos termos do Requerimento
n9 521/83.
sande sobre o ass_unto, em trami- SESSÃO. ENCERRAMENTO.
tação no Senado.
- Projeto de Resolução n9
3- DISCURSOS. PRONUN34/82, que autoriza a Prefeitura
SENA D R
NELsoN
0
CIADOS EM SESSÃO ANTEMunicipal de Santana do Matos CARNEIRO ---Artigo publicado
RIOR
(RN) a elevar, em Cr$ -pela "Rezenha Tributária de sao
Dos Srs. Almir Pinto e Humber10.07_7.000,00, o mónt3.nte de sua Paulo", de autoria do Sr. Rafael
to Lucena, proferidos na sessão de
díVida consolidada. Aprovado. Ã
Moreno Rodrigues, intitulado "ln6-4-83.Comissão de Redação.
tri_butabilidade dos gêneros ali4-ATOS DA COMISSÃO
- Projeto de Resolução n9
mentícios bãsicos".
DIRETORA
41/82, que aUtoriza a Prefeitura
SENA
DOR
J
UT
A
H
Y
N•s 4 e 6, de 1983 (republiMunicipal de EXtrf:-moz (RN) a ele-MAGALHÃES- Reflexõessobre _cação).
var, em CrS 8.153.200,00, o monos recentes distúrbios Ocot_rjdos na
tante de sua dívida consolidada.
5 - PORTARIA DO SR.
cidade de São Paulo.
Aprovado. A Comissão_ dC R6DIRETOR-GERAL
dação~
GASTÃO
SENADOR
No 7, de !983
-Projeto. de Resolução n~'
MVLLER- Transcurso do ani6-GRUPOBRASILEIRODA
44/82, que autoriza a Prefeitura
ve;sãrio de fundação da cidade de UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Municipã.l de Terenos (MS) a eleCuiabã-MT.
- Reunião da Comissão Delibevar, em Cr$ 13.600.000,00, o monSENA DOR
_MOAÇ_fR
r~tiva, realizada_em 7-4-83.
tante de sua dívida consolidada.
7- MESA DIRETORA
Aprovado. Â Comissão -_de Re- DALLA- Atuação desenvolvida
pelo Sr. Tranquilo Dias Sampaio,
8 - LIDERES E VICEdação.
9
-Projeto de Resolução n
quando'de sua gestão à frente da LIDERES DE PARTIDOS
96/82, que autoriza a Prefeitura
_ CoMPOSÍÇÃO DAS CO- __
Presidência do Banco do Estado do
9
Espírito Santo S.A.
BANESMunicipal de Rialma (GO) a ele- MISSOES PERMANENTES
var, em Cr$ 38.265.000,00, o rnon- · _TES.

Abri! de 1983

Faço saber que o SenadO Federãl aprovou, nos tennos
do art. 42, incisO VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 68, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina
Grande, Estado da Paraíba, a elenr em
CrS 1.009.884.000,00 (um bilhio, no•e milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, nos tennos do art. 21' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dfvida consolidada em Cr$ 1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPCs considerado o valor nominal da UPC de Crs 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos)~ vigente em
abril/82~ a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio~
nal da Habitação - BNH, destinado à execução de
obras no Sistema Viário e Equipamentos ComunitârioS,
Recreação e Lazer (Centro de Bairro) do Projeto CURA
III, naquele Munidpio, 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, 7 de abril de 1983. -Nilo Coelho.
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 69, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondon6polil,
Estado de Mato Grosso, a elevar em CrS
73.169.900,00 (setenta e três milhões, cento e sessenta e nove mil e novecentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Art. li' ~a Prefeitura 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, a firri'
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Econômica Federal, mediançe· a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de galerias de águas pluviais, guias e meios-fios, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na dat<! ele sua
publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art, 42, inciso-VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 70, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em CrS
6.978.800,00 (seis milhões, novecentos e setenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada.
Art. 19 É a Prefeitura Municip<i.l de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Gi'ande do Sul, nos termos do art. 29 dª
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Resolução n~> 93, de ll de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em CrS 6.978.800,00 (seis
milhões, novecentos e setenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a flm de
que possa contratar um empréstimo de igual valor jun~
to à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de
recursos do Fundo_ de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à implantação de esgotos pluviais,
meios-fios e aquisição de um caminhão compactador
para coleta de lixo, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. · 211 Esta Resolução entra eril vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, 7 de abril de 1983. Presidente.

Nilo Coelho.

Faço saber que o Senado Federal aprovou , nos termos ào art. 42, Inciso Vi, da Constituição, e eu, Nilo
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 71, DE 19113

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a elevarem CrS 151.212.000,00 (cento e cinqüenta e um
milhões, duzentos e doze mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Art. }9 t o Governo do -Estado do Amazonas, nos
termos do art. 29 da Resolução n• 93, de 1I de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em
Cr$151212.000,00 (cento e cinqUenta e um milhões, duzentos e doze mil 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 - F AS, destinado à construção
de urna central de artesanato em Manaus, e postos de comercialização no interior daquele Estado, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do ~:raSil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 19'83. --Nilo Coelho.
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da-Constituição, e eu, Nilo Coefho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 72, de 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaí, Estado de Goiás, a elevar em CrS 23.566.400,00 (vinte e
três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. J'i' É a prefeitura Municip8.1 dC:-Itaberaf, Estado
de Goiás, nos termos do art. 2~" da Resolução n~' 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevarem Cr$ 23.566.400,00 (vinte e três inilhões, quinhentos e sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa ~o
nômica Federal, mediante a utilização de recurso_s do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FA.S,
destinado à construção de meios-fios e sarjetas, naquele
Município, obedecidas as condiçêies ~9~itidas pelo Banco Central d_o Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
-do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

nove mil cruzeiros), junto_ à Caixa Económica J;õ'ederal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinados à consM
trução e equipamento de um centro de vivência comUnitária e d~ (dez) escolas rurais, c implantação de um
sistema de captação de águas pluviais, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco CenM
trai do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

RESOLUÇÃO N• 73, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de hinhema, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em CrS
14.962.400,00 (quatorze milhões, novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada.
Art. 19 .b a Prefeitura Municipal de Ivinhema, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução nQ 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 14.962.400,00 (quatorze milhêies, novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros), O montante de sua dívida consolidada, a
fiin 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 13 (treze) unida-des escolares de }9 grau, na zona rural 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, 7 de abril de 1983 . .:..._ Nilo Coelho,
Presidente.

- Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 76, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
elevar em CrS 23.801.336,00 (vinte e tres milhões, o(..
tocentos e um mil, trezentos e trinta e seis cruzeiros),
o montante de sua divida consolidada.

~

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
(j_Q art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 74, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Horizontina,
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em CrS
2_._S8SAOO,OO (dois milhões, quinhentos e oitenta e
cinco mil e quatrocentos c-ruzeiros), o montante de
sua dívida coD;SOlldada.
Art. 19 É a Prefeitlira___ Municipal de Horizontina,
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federil, autorizada a elevar em Cr$ 2.585.400,00 (dois
milhões. quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos
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 SoR
cial - F AS, destinado à conclusão da construção de esR
colas de 19 grau em zona urbana e rural daquele Municlpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processa.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pUblicação.
Senado Federal, 7 de abril de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.

Faço- sabe~ que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 75, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltapuranga,
Estado de Goiás, a contratar operações de crédito no
valor global de CrS 8.469.000_,09 (_oit~ milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil cruzeiros).
-Art. }9 _E:_ a._ Prefeitura Municipal de Itapuranga, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução nQ 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operaçêies de crédito no valor global d&- Cr$
8.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e

Art. I 'i' ~o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de II de outubro
de 1976, do Senado Federai, autorizado a elevar em CrS
23.801336,00 (vinte e três milhões, oitocentos e um mil,
trezentos e trinta -e seis 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 utili~ção de recursos do Fundo de
Apoio ao Desi::ilvolvinlCiitõ Social- FAS, destinada a
suprir déficit financeiro n-a conclusão das obras dos CentrOs Soc:iais Urbanos de Afogados da lngazeira, Bonito,
Cabrobó, Canhotínho, Lajedo, Sertânia, Santa Cruz do
Capibaribe c Vitória de Santo Antão, naquele Estado,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 29~ Sessão,
Em 7 de Abril de 1983
I' Sessão Legislativa Ordinâria,
Da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Nilo Coelho.
Moacyr Da/la, Henrique Santillo
e Jorge Kalume.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
_~.!-ox:ge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio'úueiroS - Alexandre Costa - Helvídio
Nup.es- Almir Pinto_- José Lins- Virgílio TávoraMartins Filho- Marcondes Gadelha- Milton Cabral
- Adcrbal Jurema- Marco Maciel- Nilo CoelhoGuilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Lourival
Baptista - Passos Pórto_- Moacyr Dalla -Amaral
Peixoto- Nelson Carneiro -Itamar Franco....;.,., Murilo
Badaró- Severo Gomes- Benedito Ferreira- HenriM
que Santillo - Gastão Miiller - Marcelo Miranda Saldanha ·Derzi - Álvaro Dias - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente.
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E lido o seguinte

EXPEDIENTE

5~ Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco
Central do Brasil, destacamos os seguintes itens para a
análise da capacidade de pagamento da entidade:
5.1 Dados relativos ao balanço de 198l.

PARECERES
PARECERES N•S 103 E 104, DE 1983
PARECER N• 103, DE 1983
D~

Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~'
44, de 1983 (n~' 65./83_- na origem), do Senhor Pre-.
sidente da República, propondo ao Senado Federal
seja autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso
a elevar em Cr$ 717.785.762,58 (setecentos e dezessete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos
e sessenta e dois cruzeiros e cinqiienta e oito centavos)

V alar: Cr$ milhões

Receita Total
Operação de Crédito
Receita Líquida
Indice de Correção
Receita Líquida Corrigida

21.189,0
-2.767,0
18.422,9
1,5158
27.925,4
5.2 Limites Operacionals (art. 21' da Resolução n"'
62/75).
Montante Global
Crescimentõ- Real Anual

o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Benedito Caneilas
O Senhor Presidente da Repúbiica encaminha ao Exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja o Governo do
Estado de Mato Grosso autorizado a elevar em CrS
717.785.762,58 (setecentos e dezcssC:te milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, se"tecentos e sesSenta e dois cruzeiroS e cinqüeilta- e oito centavos) o lnoiltante de sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
operações de crédito junfo à Caixa Económica Federal,
mediante a utilização-de recursos do -Fundo de APolo ão
Desenvolvimento- Social - · F AS, corrêspondeil.te a
279 .680A0, cada uma, vigente em novembro de 1982.
2. Características da operação:
"I --A- Valor: Cr$ 603.731.313,03 (correspondente a 235.239,85 ORTN de Cr$ 2.566,45, em
novj82);
B- ~razos:
1 - de carência: 2 anos;
2-- de amortização: 10 anos;
C- Encargos:
I -juros de 6% a.a., Cobrados trhnestratmente;
2- correção monetária: 60% do índice de variação das-ORTN;
D- Garant[a; Vinculação de parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: Construção de cadeias de comarca, delegacia de menores e aquisição
de equipamentos de radiocomunicação.
I I - A- Valor: Cr$ 114.054.449,55 (correspondente a 44.440,55 ORTN de Cr$ -2.566,45, em
novj82);
B- Prazos:
I - de carência: 1 ano;
2- de amortização: 4 anos;
C - EncargoS:
l -juros de 6% a.a. cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária: 60% do índice de variação das ORTN;
D- Garantia: Vinculação das parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dps recursos: AquiSição de veículos e equipamentos de radiocomunicação."

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação de crédito sob exame é viável econô·
mica e financeiramente.
·~
4. O processo é acompanhado dos segUintes elenlentos principais:
a) Leis Estaduais n9s 4.493 e 4.49.5., ambas de 24 de
agosto de 1982, autOi"izadoras da operação;
b) Exposiçã_o de Motivos (EM nio 267/82) do-Senhór
Presidente da República, cOmunicando que o Conselho
Monetário Nacional, ao apreciar a p-roposta,
manifestou-a favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2"' da Resolução n"' 93, de 1976, do Senado
Federal;
c) parecer da diretoria do Banco Central do Brasilfavorável ao pleito; e
d) parecer do Coriselho Monetário Nacional, favorável.

Montante Global
Crescimento real
Anual ....... .
Dispêndio anual
máximo ...

Valor: Cr$ milhões
19.547,8
5.585,1

Abril dei983

Dispêndio Anual Máximo
Responsabilidade por Títulos

4.188,8

-5.3 Posição da Dívida Consolidada Interna. Em 318-82 - Valor: CrS milhões
A- INTRALIM!TE
B- lntta1imite em Tramitação
C- EXTRALIM1TE
D- Extralimite em Traniitação
E-OPERAÇÃO SOB EXAME
F-TOTAL GERAL

277;5
14.701,4
13.740,0
9.318,2
717,8
38.754,9

6. Tendo em vista a orientação desta Comissão para
verificação d3. capacidade de pagamento do postulante,
levada em conta a soma do endividamento intra e extralimite. teríamos- a seguinte situação

Limites do
art. l#da
Res. nP 62/75

Posição
em
31·8-82

Operações
em
tramitação

Operações
ex.ame

Situação
posterior às
contratações

19.547,8

14.017,5

24.019,6

717,8

38.754,9

5.585,[

4.884,4

4.503,0

4.188,8

1.029,2

2.627,8

7. Considerado todo o endividamento da referida
entidade (intra=extralimite=~peração sob exame em tramitação) verificá-se que seriam ultrapassados os tetas
que lhe foram ftxados pelos itens I e II do ait. 29 daResolução n9 62, de 1975, modificada Pela ResOlução n9 93,
de 1976.
8. Além da característica da operação- extralimite
-~ a assunÇão do compromisso sob exame não deverá
acãtretar maiores pressões na execução orçamentária
dos prÓximos eXercícios, tendo em vista que "o orçamen·
to do EstadO de-Mato Grosso, para õ ano em cU-rso1982- prevê a realização de receita deCrS 39.750,3 milhões (deduzidas as op. de crétido) e sua margem de pou·
pança real (Cr$ 7.102,1 milhões) mostra-se superior ao
maior dispêndio (CrS 3.776,6 milhões) que sua dívida
consolidada interna apresentará em 1987, após -a integralização das operações em tramitação, bem como a realização _das operações de crétido sob exame. Assim, a assunção de tais comPromisSOs ii.ãõ deverã acarretar mais
pressões na execução orçamentária de seus futuros
exercícios", conclui o parecer do Banco Central do Brasil.
9. Ante Q_exposto e atendidas as "exigênciãs das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno,
collC!ui:mos pelo acolhimento da presente mensãgem, na
forma do _seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• !), DE 1983
AutorizO à Governo do Estado de Mato Grosso a
elevar em Cri 717.785.762,58 (setecentOs e áezessete
milhões, .setecentos e oítenta e cinco mil, setecentos e
sessenta e dois cruzâros .e cinqüentd e oito centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. l"' É o Governo do Estado de Mato Grosso, nos
termos do art. 2"' da Resolução n"' 93, de II de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS
717.785.762,58 (setecentos e dezessete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois cruzeiros --e cinqUenta e oito centavos) cOrrespondente a
1.79:680,40 ORtN de Cr$ 2.566,45 (dois mil, quinhentos
e sessenta e- seis .crUzeiros e quai-enta·e ciricO centavos) vigente em novembro de 1982, o montarite" de s_ua dívida
-cOnsolidada iOterna, a fim de que possa CõOlfãTãr operação -de crédito no valor global acima, Junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
fundo de Apoio ao Desenvolvime-nto Social - FAS,
destinadas à construção de ·cadeias da comarca, delega-cia de menores e aquisição de veículos e_equipamentos de

sob

9.387,4

119;6

3.776,6

radiocomunicações, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2<? Esta resolução entra em vigor na data de sUa
publicação.
Sala- das Comissões, 10 de março de 1983.- Severo
Gomes, Presidente em exercício - lJeitedíto Canellas.
Relator- Luiz Cavalcante- Pedro Simon --Jorge K_alume - AjJonso Camargo.

PARECER N• 104, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução nl' 11/83, da Comissão de Economia, que "autoriza o Governo do Estado de Mato
Grosso a elevar em CrS 717.785.762,58 (setecentos e
dezessete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois cruzeiros e cinqüenta e oito
centavos) o montante de sua divida consolidada interna H.
Relator: Senador Benedito Canellas
O Projeto sob exame, de autoria da Comis,s_~-? de Economia do Senado Federal, como conclusão-de seu parecer sobre a Mensagem nl' 44, de 1983, do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado do
Mato Grosso a contratar operação de ç_rêdito no valor
de Cr$ 717.785.762,58 (setecentos e dez~ete milhões,
setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e
dois cruzeiros e cinqUenta e oito centavos) destinada à
construção de cadeias de comarca, delegacia de menores
e- aquisição de equipamentos de radiocomunicação.
o_Poedidõ de auiorização roi formulado nOs termos do
preceituado no parãgrafo úni.co, artigo 2"', da Resolução
n\"1 93. de 1976, do Senado Federal, que implica na inobservãncía dos linlites -fixados pelo artigo 21' da Resolução
n~'b2, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso Nacional.
No âmbito de apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, inexistem óbices à normal tramitação da
matéria.
Noss_o Parecer é favorável.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983._- Muri!o Badaró, Presidente - Benedito Canelas, Relator - Pedro
Simon- José Fragelli- Aderbal Jurema- Martins Fi~
lho - Helvídio Nunes - Alfredo Campos - Guilháme
Palmeira.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicação.
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Sobre a messa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
-São lidos os seguiiztes

!~'-Secretário.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 37, DE 1983.
"Introduz alteração na parte da Consolidação
das Leis do Trabalho que disciplina o aviso-prêvio".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> O art. 487, da Consolidação das Leis do Tra~
balho, passa a vigorar as·seguintes modificações.:
"Art. 487 ........••••-~ --·~ ..•.....•....
I - Quinze dias, se o pagamento for efetuado
por semana ou tempo inferior;
II- Sessenta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de doze (12) ineses de serviço na empresa.

Art. 2'í' Esta lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3"' Revogam-se as 'disposições em contrário.
Justificação

''Art. 192. O exercício de trabalho em condiç_ões insalubreS, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, as::;eguro. a
percepção de adicional respectivamente de 40%
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10%
{«!ez por cento) do salário, sem os acréscimOs resUltantes de gratificações, prêmios ou participações
nos lucros, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio ou mínimo."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
-Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

- Diz o art. 192, da CLT, na redação que lhe foi dada
pela Lei n"' 6.514, de 22 de dezembro de 1971, que o
exercício de trabalho em condições de insalubridade (acima dos limíteS-eS:iabelecidos pelo MTb dá ao trabalha-dor o direito a perceber adicional de insalubridade na
base de 40%, 20% ou 10%, conforme seja o grau (máxinio, médio ou· mínimo), mas sempre calculado sobre o
salãríOfilírifiiiO-regional.
--

Com a presente proposição estou CuidàndÓ d~ ãú!nde;
sugestão a mim envia"da pela presidênéia da Câmara M unicipal de Pindamonhangãba, no Estado de São Paulo,
resultante a mesma de requerimento de autoria do Vereador Dr. Jaroil Samahâ, aprovado pela referida edilidade em sessão do dia 7 de março de 1983.
Do mesmo são ainda os argumentos de justificação da
medida que a seguir reproduzo.
"A classe trabalhadora brasileira, mais do que
qualquer outra, vive días de real angústia decorrente
da crise econômica que assola o País, destacando-se
o _desemprego entre os males sociais mais graves e
tormentosos.

De sua Pirte, -o á.ft. 193, § }9, também na redação dada
pela Lei ·6.514/77, ao cuidar de fixar ••quantum" do adicional de periculosidade, estabelece que esse corresponde~á a um pet:centual de trinta por cento (30%), só que já
não mais sobre o salário mínimo regional e sim sobre o
Sãlárío· do tfabaihad6r, com exclusãO apenas das gratifiCaÇões, prêmios orJ participação nos lucros da empresa.
Trata-se, no mínimo, de tratamento desigual da legislação para uma mesma questão, qual seja a dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. Um disposití- Võ a determinar Q"ue oS percentuaiS incidam sobre o salário mínimo regional e outro a dizer que a incidência se
fará sobre o salário efetívo.

Impõe-se medidas efetivas destinadas a irí.inizar
os efeitos danosos da política de recessão com relação aos assalariados em geral, até mesmo por uma
questão de humanidade ditada pelo sentimento de
solidariedade aos inditosos desempregados cujo número ao.menta a olhos vistos e sem meios de proverem o sustento da família".

Por isto, o que buscamos no presente projeto é tãosomente uniformizar o critério de cálculo para efeilo dos
referidos adicionais, de tal modo que ambos sejam havidos, ou obtidos, mediante a incidência dos respectivos
Pircentuais sobre o salário do trabalhador, -f:xclut_das
apenas as vantagens concernentes a gratificações, prêmios e participações em lucros.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1983.- Henrique Santil/o.

A ampliação do prazo do aviso-prévio, de trinta para
sessenta dias, na forma aqui preconizada, seria uma das
soluções, segundo o Dr. Jamil Samahâ, com a vantagem
de não envolver medida insuportável pelos empresârios
que, afinal, também sofrem as conseqUências da crise.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1983.- Nelson Carnei-

ro.
LEGISLACÃO CITADA

LEGISLAÇJ.o CITADA
LEI N• 6.514, D~ 22 DE DEZEMBRO DE 1977
Altera o capítulo V do título II da Consolidação
das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina
do trabalho, e dá outras providências.

CONSOliDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Art. 487. Não havendo_ prazo estipulado, a parte
que sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá
avisar a outra da sua resolução com a antecedêncía minima de:
I - Oito diaS, se o pagamento for efetuado por sema~
na ou tempo inferior;
11- Trinta dias aos que perceberem por quinzena ou
mês, ou que tenham mais de doze meses de serviço na
empresa
(ÃS Ciimlisõú àe CõlistiiUiçào e Justiça eiie Legislaçao Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 38, DE 1983
Altera dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho, no capítulo concernente à segurança e medicina do trabalho, para determinar que os percentuais relativos ao adicional de insalubridade incidam
sobre o salário percebido pelo trabalho.

o Cõl:igresSON ãCíoiiáfOecreta:
Art. 1"' O art. 19~ da Consolidaçãci das Leis do Trabalho, jã modificado pela Lei n9 6.514, de 22 de dezembro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

-Arf.. 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos llinites de tolerância estabelecidos pelo
-Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adiciona{ respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20%
(vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis- _fação Social e de Finanças.)

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Os projetas lidos. serão publicados e remetidos às comissões competenteS.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. }'i'~
SecretáriO.

t

lida a seguinte

Brasflia, 1 de abril de 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
a honra de submeter a Vossa Excelência o nome do
nobre Senhor Senador Altevir Leal para integrar, na
qUifídade de Suplente, a Comissão do Distrito Federal.
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinta consideração.
Aloysio Chaves, Líder do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - De acordo
com a comunicaçã~ que acaba de ser lida a Presidência
designa o nobre Sr. Senador Altevir Leal, para integrar.
na qualidade de suplente, a Comissão do Distrito Federal.
Sobre a mesa., comunicações que vão ser lidas pelo Sr.
l"'-Secretário.
São lidas as seguint"es

Brasília, 1 de abril de 1983
Ofício n"' 069/83
Senhor President~
Nos termos re,gimentais, indico a V. Ex• os nomes dos
Senhores Deputados Nilson Gibson e Maçao Tadano
para integrarem, em substituição aos Senhores Deputados_ N-atal Gale e Antônio GOines, a Comissão Mista
destinada ao estudo e parecer sobre a Mensagem n9 29,
de !982 (CN}, que submete à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 1.986, de 28 de dezembro de 1982, que ..dispõe sobre a tributação das sociedades de investimento de cujo capital social participem pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências".
Ap~oveito o ensejo_para_renova~ a V. Ex" os mçus protestos de estima e consideração.
Deputado Jorge Arbage, Líder do PDS.
Brasília, 7 de abril de 1983
Oficio n"' 070/83
Senhor President~
Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V.
Ex• os nomes dos Senhores Deputados Nilson Gibson e
Maçao Tadano para integrarem, em substituição aos Senhores_ Deputados Léo Simões e João Alberto de Souza.,
a Com!ssão Mista destinaçia ao estudo e parecer sobre a
Mensagem n9 23, de 1983 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9
1.98~, de 28 de dezembro de 1982, que '"dispõe sobre o
~ exercícip das atividades nucleares incluídas no monopólio da União, o controle do desenvolvimento de pesquisas no campo da energia nuclear, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex• meus
protestos de estima e consideração.
Deputado Jorge Arbage, Líder do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Serão feitas as
substituições solicitadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (Pronuncia o seguinte discur-:;
so.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Comemora-se, hoje, o Dia Mundial da Saúde, pararecordar a entrada em vigor da constituição da Organização Mundial da Saúde, a 7 de abril de 1948. O tema escolhido para cada ano perffiite centrar a celebração em
um aspecto especial da saúde pública. O tema escolhido
para este ano: "Saúde para Todos no Ano 2000", já comeÇoU a contàgem regressiva e constitui a principal meta
social em que devem fixar-se os 156 Estados-membros da
Organização Mundial da Saúde durante os 17 anos que
restam para o têrrnino deste século.
"Saúde para Todos" é um tema que deve despertar a
consciência dos responsãveis· pelo destino da saúde do
povo brasileiro. Isto porque o Brasil ainda continua a ser
''um vasto hospital", de que nos· falava, há vârias décadas, o grande sanitarista Miguel Pereira. A incidência de
multas doenças endêmicas pode ter diminuído, mas. infelizmente persiStem, ainda, elevados os índices de
doenças e enfermidades há muito erradicadas em vârias
pações do mundo.
"Saúde para Todos" deve despertar a firme disposição
de nossos governantes de encetarem uma politica de saúde pública mais realista, com novas bases, com novas
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técnicas, com maior soma de recursos para o setor sanitário.
Todos nós esperamos ·que o Dia Mundial da Saúde

deste ano dê ensejo a que se aprofundem os aspectos na~
danais mais importantes desse movimento, entre cujos
princípios sobressaem a maior responsabilidade que devem ter todos os segmentos da comunidade brasileira no
que diz respeito à sua própria saúde e uma política racional de redistribuição de dotações para a saúde, capaz de
assegurar acesso à assistência sanitária indispensável às
populações brasileiras, que .vêm sofrendo hã tantos anos
os efeitos do pauperismo-e da marginalização dos poderes públicos.
Muito bem disse o Dr. Halfdan Mahler, Diretof-Geral
da Organização Mundial da Saúde, em 1981: "Só Os que
celebrarem o Dia Mundial da Saúde no ano 2000 poderão julgar se os da _geração que os precedeu eram pessoas
realista sou sonhadoras quando, em 1977, decidiram, na
Assembléia da OMS, empreender o movimento em fayor
da "Saúde para Todos" no início do novo século. E: que
este lema representa um desafio que está a reclamar apenas decisão e abnegação para que os objetivos sejam plenamente alcançados.
A saúde é uma necessidade básica para todas as pessoas e ..Saúde para Todos", como definiu a Asseffibléia
Mundial da Saúde, é uma meta que consiste em asSegurar a todos os cidadãos de cada pafs um grau suficiente
de saúde que lhes permita levar uma vida social e economicamente produtiVa. HJsto significa, Simplesmente, afirma aquela entidade internacional, que o grau de saúde
dos indivíduos e das comunidades há de permitir a cada
pessoa explorar seu potencial de energia económica e
usufruir uma satisfação social capaz de aproveitar todas
as suas aptidões latentes na ordem intelectual, cultural e
espiritual".
"Saúd~ para Todos no Ano 2000" não qUer- dizei- que
nesse ano os médicos não precisarão mais propOrciOnar
remédios para todos os males que afetam a todos os povos do mundo, nem quer dizer que, no ano 2000, ninguém padecerá mais oS efeitos das_ enfermidades ou da
invalidez. Significa que a saúde começa no lar, na escola
e na fábrica, pois é aí onde vivem e trabalham as pessoas
e, portanto, onde se forja-ou se destrói a, saúde. Significa
que as pessoas compreenderão, no ano 2000, que-eStá em
suas mãos a capacidade de moldar suas vidas e as de suas
famílias, de modo que se libertem do peso de muitas enfermídades, uma vez persuadidas de que a má saúde não
é inevitável. Significa que as pesSoas aplicarão melhores
meios que nos dias de hoje, para preveriir as infecções e
aliviar as enfermidades e a invalidez, tidas como inevitáveis, e descobrirão melhores meios de se desenvolver e
envelhecer. Significa que os recursos disponíveis para a
saúde, sejam quais forem suas procedências, deverão ser
distribuídos de maneira mais equitativa. Significa que a
assistência à saúde será acessfvel a todos os indivíduos e
a todas as famílias, de modo a resultar-lhes aceitável e a
seu alcance e com sua plena participação.
Nisto consiste, na realidade, a "atenção primária --da
saúde", que constitui o meio indispensável para alcançar
a saúde para todos no ano 2000, conforme ressaltou a
Conferência sobre Atenção Primária da -Saúde, celebrada em Alma-Ata, na Rússia, em 1978.
Esta mesma Conferência publicou uma Declaração,
formulando um veemente apelo para que se empreendam no plano internacio-nal e de cada país "uma ação urgente e eficaz destinada a desenvolver e aplicar a "atenção primária da saúde" em todo o mundo, em particular nos países em desenvolviinento, segundo em espírito ç:ie cooperação técnica e etri hanno_nia com uma nova
ordem económica internacional".
-Muitos Estados-membros da OMS já começaram a
responder a este apelo e estão elaborando estratégias
para atingir este desiderato, através de uma nova política
de desenvolvimento da saúde, baseada naquela atenção
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prioritdria., Fazem-no cada um desses Estados-membros
de per si para seus próprios povos e, também, coletivamente, para assegurarem o apoio regional c mundial
para as suas estratégias nacionais. Isto, porém, é apellas
o começo-de uma longa caminhada, porque essas estratégias precisam converter-se em planos de ação que, por
sua vez, precisarãO-entrar em execução no cui-so dos dois
próximos decênios. Mas já é um feliz augúrio o empenho
em que se tenha "Saúde para Todos".
Quanto a nós, o desafio é penoso mas estimulante.
Apesar das dificUldades-que enfrentamos, urge, por
parte do Governo,_ assumir o compromisso de colimar
esta meta. Podemos triunfar. Devemos triunfar. E se não
triunfarmos, nossos filhos e nossos netos nunca nos perdoarão.
- --

lnfelizmente, ainda estamos bem longe de atingir a
meta da "Sn:úde para Todos".
Em dezembro do ano passado, o Ministro Waldir Arcoverde, da Saúde, reconhecia, em Manaus, no encerramento do Encontro Nacional de Secretários de Saúde
dos Estados, que "40 milhões de brasileiros vivem à margem do progresso, longe de uma assistência médica con·
dizente com as suas necesSidades", e recebeu naquela
oportunidade o "Documento da Amazônia" em que os
Secretários de Saúde propõem que cinCo por cento da
parcela retirada pela União seja destinada às Secretarias
dos Estados através do Imposto de Renda e do Imposto
sobre Produtos Industrializados, para garantir a munu·
tenção da rede básica de saúde nos Estados brasileiros.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o diagnósti~o sanitário
que podemos fazer, com base nos últimos dados estatísticos oficiais de 1981, pouco difere do triste diagnóstico de
menos-de dez anos atrás e que revela ser, ainda, o Brasil
um paíS doente.
Segundo o Anuário Estatístico do IBGE, de 1981, o
obituário naCional é aterrador. Morreram nas capitias
brasileiras, em poucos anos, mais pessoas do que o número de habitantes de cidades como Pelotas, Ribeirão
Preto ou Teresina. E muitas dessas mortes poderiam ter
sido evitadas se tivéssemos um sistema eficaZ de saúde
pública e de assistência médico-hospitalar. E o que é
pior, quase todas essas mortes foram causadas por
doenças, como dissemos, muitas delasjã erradicadas nos
países desenvolvidos, como a gastroenterite, a esquistossomose, a tuberculose, o sarampo, entre outras doenças
dos países subdesenvolvidos.

O Sr. Almir Pinto- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA - Com prazer, concedo o
aparte ao nobre Senador Almir Pinto.

O Sr. Almir Pinto - Nobre Senador Mário Maia,
agradeço a delicadeza de V. Ex• em me conceder este
·aparte. V. Ex•, como médico e representante no Senado
do Estado do Acre, presta, nesta hora e neste plenário,
urna homenagem justamente ao dia que é consagrado à
saúde. E ninguém melhor do que um médico poderia, na
oPõdunidade, falar sobre o assunto, porque, como V.
Ex\ eu também sou médico até poderia dizer somos bicolegas, colegas no Senado Federal e colegas na Mediei·
na, como médicos que somos. Mas, o que vem aconle·
cendo, dentro das estatísticas que V. Ex• pôde coligir, é
que, de uma década até hoje, situação da saúde, em.
todo o Mundo, tem piorado. Há poucos dias, a imprensa
dava notícias que, no Brasil, por exemplo, em determina·
dos lugares, a mortalidade, principalmente a infantil, estava acentuando-se em virtude de gastroenterites, pneumonias e sarampos, finalmente de moléstias irifectocontagiosas. Sei bem que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo um trabalho primoroso que valeu ao Brasil
- é preciso que se acentue - ocupar a presidência da
Organização Pau-americana de Saúde um médico nordestino, um médico piauiense, um médico que foi Secretário de Saúde do Piauí quando este seu humilde colega
era Secretário de Saúde do Ceará, o Dr. Carlyle, que é
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um técnico em saúde pública. Pelo seu trabalho, pela sua
competência, pela sua inteligência, pela sua cultura
científica, S. Ex• foi eleito presidente daquela Organização_. Felicito V. Ex• Pór, nesta .oportunidade, estar falando sobre o dia que é de toda essa gente que habita o
gi"ande universo. E precisamos olhar com mais cuidado a
saúde do povo brasi\eii-0, nesta hora muito bem entregue
aos cuidados do Ministério da saúde, cujo titular é o Sr.
Ministro ArcõverdC. Por conseguinte, nobre Senador
Mário Maia, minhas congratulações _eela sua lembrança
e a oportunidade do assunto que vem tratar na tribuna
do Senado da República.
O SR. MÂRIO MAIA ---Agradeço a V. Ex•. nobre
Senador Almir Pinto, a interferência com o seu aparte,
que vem abrilhantar o meu discurso e concordo com V.
Ex.' que, de fato, no Mundo inteiro o problema de saóde
tem-se agravado.
E é de se perguntar, em vez dos grandes empreendimentos., a conquista do espaço, as grandes somas de recursos que se empregam em pesquisas que são válidas,
porque significam o píogresso da humanidade, se não seria melhor se fizesse uma divisão equitativa da captação
desses recursos mundiais para que a fome, a subnutrição,
enfim, a saúde tivesse um melhor quinhão na face da ter·
r a.
"De cada mil crianças que nascem no Brasil, 120 não
atingem o primeiro ano de vida". Esta informação nos é
dada pelo próprio Ministro Arcoverde, em recente palestra proferida para os estagiários da Escola Superior de
Guerra._ É, ainda, o próprio Ministro da Saúde que reconhece que as grandes endemias, como a malária, a febre
amarela silvestre e a Doença de Chagas, provocadas pela
pobreza e a desnutrição, "continuam sendo o principal
problema de sáude nas regiões de baixa renda do País'•.
Milhares de brasileiros são subnutridos e moram em
precariíssimas habitações. Os- serviços de saúde (preventivos e de cura) enexistem praticamente em grande parte
das áreas rurais e mesmo urbanas das regiões Norte e
Nordeste do País, que vêem sua situação sanitária agra,:.
vada pela desigual distribuição dos recursos humanos e
materiais.
Muitas das crianças brasileiras morrem de doenças
prevenívds e facilmente curáveis, por falta de recursos
dos pais e por causas associadas à desnutrição e à falta
de saneamento bâsico. Entre nós, estarrece-nos saber
que as causas principais da mortalidade infantil provêm
de doenças respiratórias infecciosas (pneumonia, bronquite e até gripe) e das doenças alimentares das regiões
subdesenvolvidas como são as diarréias infecciosas.
Com uma população de mais de 120 milhões de habi·
tantes, o Brasil conta apenas com 11.985 estabelecimentos públicos de 'saúde e com pouco mais de cento e seis
mil leitos em centros públicos de saóde.
Por outro lado, além de ser bem grande o desafio que
o Governo tem que enfrentar no setor da saúde pública
propriamente dito, muitos problemas sanitários vão depender diretamente de sua polítiCa econômica e social, já
que um sistema eficiente de saúde quase nunca antecede
a um -maior deserlvolvímento econômico e social de um
país, sendo, _comumente, conseqUência deste. Assim,
para melhorar os padrões gera:is de saúde no Brasil, será
preciso, antes de tudo, melhorar os padrões e a qualida~
de de vida dos brasileiros. Esta opinião do sanitarista
Carlos Gentile de Melo é compartilhada pela maioria
doS sãtlilarlstaS; pela Organização Mundial" de Saúde e
pelo próprio Ministério da Saúde que reconhece no do~
cumento Política Nacional de Saúde que, "em conseqüência do seu grau de desenvolvimento sócioeconômico, o País apresenta-se ainda com elevada mortalidade de pessoas jovens, principalmente crianças com
menos de cinco anos".
Na década de 70, em cada 100 pessoas que morreram
no Brasil, 72 desapareceram antes dos 50 anos, enquanto
a taxa de mortalidade infantil foi estimada em 120 óbitos
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por mil nascidos vivos elevando·se para mais de 180 por
m ii no N ardeste.
As conclusões da investigação iritêl-amerícana sobre a
mortalidade da criança, realizada recentemente, pela Or·
ganização Pan-Americana de_ S~úde r~velaram que a
subnutrição-em quatro cidades brasileiras (Recife, São
Paulo, Ribeirão Preto e Franca) foi responsãvel- como
causa primáriã. o'u associada - por mais de 59% das
mortes de crianças com menos de cinco anos. No Brasil,
como se sabe, níais de 12 milhões de crianças são portadoras de carências nutricionais em suas diversaS formas.
Entre os países subdesenvolvidos e os em desenvolvimento, como o Brasil, o programa saúde, além de ter de
combater as doenças endémicas e transmisíveis, -é sobremodo agravado com o problema angustiante da desnutrição, que, por st.ia vez, se acha intimaffieOte ligado ao
problema do baixo poder aquisitiVo de grande parcela da
população e às dificuldades e falhas de e_ducação da
maioria da população brasileira.
_
Não há descoberta médica capaz de exercer influência
sobrl! os fatos observados nas áreas em que predominam
a subnutrição, a ignorância, o alcoolismo, os baixos salários, todos indicadores de uma desagregação social e
cultural profunda.
É generalizada entre os nutricionistas- e sanitaristas a
con.vicção de que o nível de saúde de um povo depende
diretamente de seu estado nutricional e de _que a fo_me
absoluta, a fome crónica e a desnutrição devem ser consideradas um fenômeno não só de natureza geocultural,
como também uma resultante das falhas da política so·
cial e econômica, notadamente do setor agrícola, cujo
desempenho para alguns produtos básicOs destinados à
formação da diêta do brasileiro infelizmente não experi~
mentou uma evolução satisfatória, como comprovam
dados estatísticos do IBGE.
O próprio Presidente do Banco Central, Prof. Geraldo
Langoni, reconhece este fato ao afirmar, !extualmente,_
no jornal O Globo, que se a a&ricultura foi eficiente em
alguns poucos produtos em que contou com estimulas
substanciais de preços, "a verdade é que a agricu~tura
voltada para o mercado interno claramente teve Ut!_l_ desempenho que diríamos bastante fraco".

Ao denunciar a existência de milllões de raquíticos no
país em decorrência da desnutrição, o pediatra paulista
Eduardo Marcondes, diretor do Instituto da Criança, do
Hospital das Ctínicas de São Paulo, defendeu perante a
CPI da Fome, na Câmara dos Deputados, uma ugrande
e intensa campanha pela revalorização do leite materno,
substituído maciçamente nos últimos anos pelo leite artificial". Mas se a revalorização do leite materno poderá
contribuir para a solução do grave problef!!a da desnutrição do País, ele "não irá resolver totalmente o problema", disse aquele ilustre médico_ paulista. Para ele "s6
existe uma saída global para a desnutrição que é a distri-_
buiçào da riqueza nacional".
"A insuficiência de rendã --gera fome", reconhece o
Presidente do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), Bertoldo Kruse, o primeiro a manifestar
seu c:etkismo quanto à capacidade daquele órgão para
resolver, sozinho, o problema da fome em nosso País.
Para ele, "o problema é mais amplo e_repousa não O() ca-_
râter supletivo do INAN-, mas nas políticas de produção
e comercialização de alimentos, paralelamente a medidas
mais justas de distribuição de renda".
Baixa renda é igual a baixo consumo. Por isso, a maioria dos nutricionistas está convencida de que o baixo
nível de renda de nossa população é a variâvel determinante do triste perfil alimentar de mais de 40 milhões de
brasileiros.
São ainda do Presidente do INAN est_a.s_palavras: "é a
insuficiência de renda de parcela ponderável de nossa
população o fator limitante da capacidade de satisfaz_er
aquelas necessidades mínim~ mesmo a nfvel de subsistência. Esta é i razão por que, atualmente, o conceito de
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desnutrição extrapola

o campo médico para refletir, cla-

ra e·insOfisffiavelmerité, a manffestação das conseqüências de uma poÚtíca social e econômica ainda defeituOsa."
Referindo-se a Recife, por exemplo, o Presidente do
lNAN declara que "se mantém estacionária ou mesmo
tendendo ao agravamento a prevalência da desnutrição".
"Dois terços da população brasileira não consomem o
número adequadO de calorias necessârias ao desenvolvi·
mento do or8aniSino, informou o professor Walter Santos, presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição. A
p_ior situação é' a, da região de fronteiras, onde apenas
12.9% da população têm uma alimentação adequada, de
acordo com estudos feitos pelo Ban~o Mundial.
Entre os brasileíro, 18.6% têm um défici! de 200 calorias, 31,3 consomem entre 200 e 400 calorias a menos que
o necessário e 17,3% apresentam um déficit superior a
--.zmo calorias.
O mais importanmte na dieta alimentar, explicou o
Professor Santos durante o !9 Congresso Brasileiro da
Indústria de Rações. é o valor protéico consumido. N esse caso, também o brasileiro é deficitário. O ideal seria
consumir 60 gramas/dia de proteína, sendo que pelo me·
nos metade de origem animal. No Rio de Janeiro, que
apresenta uma das médias mais altas do País, as classes
mais baixas consomem apenas 43,17 gramas de proteínas. Só _quem ganha acima de 5 salários mínimos para
sustentar uma família de quatro pessoas consegue
aproximar-se da média desejada, com um consumo ..per
capita" de 67,21% de proteínas por dia. Entre todos os
brasileiros, os que têm a dieta mais adequada em termos
protéicos, são os paranaenses, catarinenses e gaúchos as classes mais baixas chegam a _consumir, diariamente,
6_1,43 gramas de proteínas por dia.
A má alimentação do brasHeiro, na opiníão do Prof.
Santos, não se deve à qualidade do alimento consumido:
o que importa é a quantidade. Era preciso aumentar o
poder aquisitivo da população de baixa renda.

Os efeitos .das deficiências calóricas na alimentação
dos brasileiros se reflete naturalmente, e de maneira dramática, nas gestantes. De acordo com dados oficiais de
1978, na região do Nordeste brasileiro, Srs. Senadores, a
média das gestantes apenas suprem em 50% suas necessidades alimentares calóricas. Qua-ndo istO ocorre, a deficiência nutricional é global, posto que, independente da
riqueza da alimentação ingerida, as gestantes, em média,
não conseguem superar a metade da quantidade de alimentos de que necessitam. Naturalmente que as reper·
cussões sobre o feto poderão causar cicatrizes difíceis de
serem corrigidas, entre as quais, a mais grave se dâ no
sistema nervoso, em prejuízo do- desenvolvimento mental
da criança.
A desnutrição protéico-calórica, comum na população
de baixa renda, foi a principal rasponsâvel por 6,3% dos
casoS de mortalidade infantil no ano de 1979 e de 6,5%
nos casos fatais registrados no Rio Grande do Sul, em
1980, somente na faixa etária de zero a um ano. Isto
aconteceu entre crianças de um a quatro anos de idade,
este percentual se elevou, atingindo a média de 8,5% naquele período de dois anos.
A informação é da cOlega médica Madalena Altraiter,
da equipe matern()-infantil da Secretaria da Saúde,
adiantando o que este tipo de desnutrição ocorre porcarência de alimentação rica em proteínas, como a carne e
o leite.
A médica Jane Vasconcelos, Coordenadora Nacional
do Movimento Contra a Carestia, depondo na CPI da
fome na Câmara dos Deputados, declarou que a fome
nQ Br~siljâ atingiu .. um_ estado de calamidade públi.ca'~ e
sua persistência e agravamento requerem uma aval1aça~
rigorosa e medidas urgentes e enérgicas, a fim de se evt~
tar 0 que ela classificou de ..catástrofe de uma geração de
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desnutridos", trazendo consigo terríveis seqUelas, sobretudo o retardamento fisico e mental.
Citando uma série de exemplos que "vêm demonstrar
o caos eeonômico e_social em que se encontra a maioria
da poputaÇão brasileíra 11 , a Coordenadora Nacional do
Movimento Contra a Carestia revelou que a situação ê
tão dramática que '"hoje em Salvador já existe até a profiSsão de catadoies de lixo institucionalizada: os &adamelros".
Da. Luíza Távora, ilustre Senhora do nosso eminente
Senador Virgílio Távora, revelou, não faz muito tempo,
a uma emissora de TV, que "as crianças da miserável favela do Lagamar, no Estado do Ceará, comem gato e
rato para não passarem fome". Esta trágica revelação
feita pela ex~primeira dama do Estado cearense, quando
chefiava o programa de desfavelamento do NorteNordeste do Brasil nos entristece, nos envergonha e nos
revolr.a.
Daí por que não podemos concordar absolutamente
com a assertiva do Sr. Presidente da República, João Figueiredo, feita, em dezembro de 1981 perante uma comissão de 20 presid-entes de federações de trabalhadores
de São Paulo, segundo a qual ·~somente depois de resolver os problemas económicos é que poderemos achar SO·
luções para os problemas sociais."
Sr. Presidente, "O homem não foi feito para o económico e, Sim, o econômico para o homem", jâ dizia o
grande João XXIII.
Quando se poderá esperar a solução de problemas sociais angustiantes como a fome em nossa terra, com a total e humilhante submissão do País à dívida externa e às
exigências de seus credores?
O Brasil parece que esqueceu as recomendações de
Cancun, no México. 700 economistas de todo o País estiveram há menos de dois anos reunidos em Pernambuco e
aí assinaram a _"C_acta do Recife" onde constatam a gravid~de da situação econômica do Brasil com o desemprego aberto atingindo cerca de 10% da força de trabalho,
com a inflação de três digitas penalizando cada vez mais
a população, com o crescimento negativo do Produto Interno Bruto.
Hoje, 27 milhões de famílias brasileiras participam da
aflição de 2,1 milhões de trabalhadores que perderam o
emprego, dos ( 1 milhõçs que permanecem subemprega~
dos, de I milhão e meio ainda em busca do primeiro emprego e de quase 20 milhões com medo de perderem o
emprego,
Já houve quem dissesse a respeito dessa tragédia que
desabou sobre tantas famíHas brasileiras que ''o desemprego é a maior iniqüídade- da enS:entiaria social feita de
litros, metros, quilos e cifrões".
Não é admissível, Sr, Presidente, que, o governo brasileiro obcecado por uma política vol~ada toda ela para a
exportaÇão, "insista enl exportar alimentos básicos, enquanto cerca de 450 mil crianças, das 4 milhões e meio
que nascem anualmente em nossa terra morrem antes de
completar um ano em conseqüência da desnutrição. Isto
represent~_ mais de 50 mortes por hora, ou quase uma
morte por minuto.
O Secretário-Geáii da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Luciano Mendes de Almeida, ao depor na referida CPI da Fome, da Câmara, afirmou que
"só haverá uma transformação séria no Pafs quando
houver uma mudança comportamental de toda a sociedade e espe_ciaÚnente do regime político vigente".
"O justo salário, frisou Dom Luciano, é a verificação
concreta da situação sócio-econômica de um País e a ali·
mentação não é uma doação, mas um direito à vida, obtido com dignidade pelo trabalho e pela remuneração
condigna."
"O -problema da fome, continuou o Secretário-Geral
da CNBB, é estritamente político; resulta de falhas politicas e, por isso, o Brasil não pode orgulhar-se de ser o 6q
produtor de armas do mundo."
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A mesma opinião de Dom Luciano é esposada pelo
economista Joelmir Beting ao afirmar que "o poderio
econômico não garante a qualidade do social, assim
como a pobreza endêmica não justifica a mâ ClistribuiçãO

de renda entre os homens. O problema é político e não
físicO".
Hoje, a situação entre nós é- tão grave, que, segundo
dados recentes do próprio IPEA do Ministério do Planejamento e do INAN, 63% das famílias brasileíras não
têm condições de adquirir a dieta m[nimã- nCCeSSâriã a
um bom estado nutricional, com base na distribuição de
renda.

Pesquisas realizadas em São Paulo e reveladas pelo
Prof. FlávíO Luiz Valente, da Universidade da Bahia,
mostrám que a desnutrição de terceiro grau - o último
estãgio da desnutrição - só desaparece em grupos sociãiS qUe tenham reitda "Per capta" -maior do que meio
salário mínimo, e de segundo grau - a desnutrição moderada- em grupos cuja renda por pessoa seja maior ou
igual a um salário míriimo e meio. "Portanto, como frisou o Prof. Flávio Valente, levando-se em conta o tamanho médiO da família brasileira, de cinco membros, isto
implicaria uma renda mínima de mais de sete salários
mínimos. ComparatiVamente, o Brasil acreScf:nü uma
taxa de formas moderadas a graves de desnutrição acima
da média da América Latina (30,9 por cento dos menores de sete anos) e próxima às observadas na Âfrica". Estes dados nos devem cobrir de indignação aO contemplarmos a desenfreada politica monumentalista do governo ester:iotipada em tantas obras suntuârias e perfeitamente adiáveis.
E que dizer do problema dã Saúde em seu relacionamento com as precaríssimas condições de saneamento
básico, que, como o·próprio nome revela, deve ser considerado como um componente do setor da saúde?
E que dizer da alta prevalência de doenças transmissiveis, dos elevados coeficientes de mortalidade e natimortalidade infantil, do baixo consumo de nutrientes que
chega, muitas vezes, a menos de 2.400 calorias-dia, e da
crescente mortalidade causada pelas doenças dos aparelhos respiratório e circulatório, pelas doenças infecciosas
e parasitárias, pelos tumores e por -outraS causas externas?
No Brasil, de acordo com o Centro Estatístico e Econometria do Instituto Brasileiro de Economia da Fun:.
dação Getúlio Vargas, as classes de renda até um salár-iO
mínimo consorriem apenas 1951 calorias e 43% dC proter.:
nas e os que percebem de um a quatro salários médios (o
grosso dos assalariados brasUeiros) só consomem 1952
calorias e 54,5% de proteínas, taxas manifestamente inM
suficientes para se manter a higidez do organiSmo.
As doenças do aparelho respiratório são respo"nsãVeispor 20% da--mortalidade no Norte, de 2S,2% no N-OrdesM
te, de 35,5% no Sudeste, de 35% no Sul e de 22% no
Centro-Oeste.
As doenças infecCíõsaS e-parasitárias sâó respo"iiSáveis
por 27,7% da mort81id8.de nO NOrte, de 23,2% -no NOiM
deste, de 8,5% no Sudeste, de "8~1% -no Sul ede 15,3%-riO
Centro-Oeste.

Nos últimos anos, em decorrência da instalação iildisM
criminada e, não raro, criminosa de indústrias poluentes
nos centros urbanos, tem aumentado consideravelmente
as doenças do aparelho respiratório, hoje, responsáveis
por 10,8% da mortalidade em todo o Pais.
Mas, não pára aqui o cortejo fétfiCO de tantos males a
afling-irerri ·a -popUlação brasileira, notadamente a de menor renda.
Num país, cotrio o Brasil, ainda com um índice de
analfabetos superior a 16% e com um perCentual bem
maior de mal-informados em matéria de higiene ede medidas profiláticas para a preservação da saúde~ é evidente
que a incidência de tantas doenças não pode decrescer
sem grandes esforços do governo e a destinação de nia.ciços recursos mater:iai's para:- O setor da saúde.
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Existe, ainda, uma parcela ponderável da população
brasileira que sequer sabe identificar suas necessidades
ptí.mordiais que ê totalmente carente de orientação e ajuda para detectar as causas mais comuns de certas·
doenças; que ainda não dispõe de meios para proteger-se
contra muitas doenças transmissíveis; que não pode
utilizar-se de serviços sanitários oferecidos, quer pela
Saúde Pública, quer pela Previdência Mêdica.
Todos sabem que, pelo menos, 40% de nossa população vivem em áreas rurais e em pequenos núcleós urbanos afetados por condições tipicamente rurais, onde os
serviços de saúde pública e assistência médica são os
mais deficientes, quando não inexistentes.
A doença, de acordo com o ciclo econômico (ciclo de
Horwirz) revela claramente suas causas comuns e mais
facilmente detectáveis:
a) na carência ou insuficiência de assistência médica·
h) no pauperismo;
'
c) nos baixos padrões de higiene;
d) na ignorância de medidas preventivas contra determinadas doenças;
e) na desnutrição.
Esses cinco agentes de morbidez humana continuam a
fazer suas vítimasno meio de nossa popt.ilãção ffiais carente.
A Doença de Chagas, pesquisada hã Pouco mais de
três anos, em apenas 907-muiiicípios, acUsa ó elevado número de 5.637 infectados, tendo ocorrido o aumento de
2.231 casos comparativamente ao ano de 1977.
O MinistériO da Saúde estima o total de chagados entre 3 a 4 milhões de habitantes, mas estimatiVaúiienos
otimistas chegam a apontar entre 6 milhões e meio a 10
milhões de infectados pelo maljã detectado em mais de I
mil e trezentos municípios brasileiros.
A cardiopatia chagãstica é a forma responSâvel, nas
zonas endêmicas, pela morte súbita de pessoas com ape..
nas 25 a 30 anos de idade. Um dos graves aspectos da
Doença de Chagas é precisamente sua elevada taxa de
mortalidade em grupos etários jovens. Entre os 35 e 44
anos, ela matou 180 em cada 100 mil habitantes e entre
os 45 e 54 anos, o total passou para 234 por l 00 mil, segundo revelou recente pesquisa feita em Ribeirão Preto,
São Paulo.
Aproximadamente 12 milhões de brasileiros são por~
tadores da esquistossomose mansônica, numa área
contínua que vai do Maranhão ao Paranâ. 80% desses
dQentes_se localizam no N ardeste. (principalmente Sergipe e Alagoas) onde a doença é grandemente endémica,
sendo que quatro milhões foram encontrados em Pernambuco e Bahia e mais de um milhão em Minas Gerais.
O combate à esquistossomose entre nós não prevê, infezlimente, o saneamento básico, sua Principal causa.
ln existem, pelo que sabemos, projetas de obras de saneamento nos muniCípioS mais atingidos pela doença,·
restingindo-se a cmpanha de sua erradicação quase que-a
- i_nstalações de minipostos de saúde, organizados pelo
Serviço de Extensão Rural. Esta mesma Campanha, porém, tem encontrado entrave para sua instalação, em virM
tude Qa dificuldade de s~ encontrar pessoal especializado
em sefviços de saúde pública. Insuficientes são, também,
os exames coproscópicos que estão sendo realizados.
Um outro grave problema tem surgido no combate à
esquistossomose: são as grandes obras de c_onstrução de
barragens e projetas de irrigação que, como informam
vários sanitaristas, ••poderão trazer resultados desastrosos do ponto de vista médico- sanitãrío~ com o surgimento de novos e grandes focos da doença. Já foi mesmo
constatada a introdução da esquistossomose em áreas
anteriormente livres _da doença e o seu agravamento nas
ãreas endêmicas, após a instalação de obras de irrigação
e barragen-s.
A facilidade de propagação de esquistossomose, na
opinião do ilustre sanitarista Simões Barbosa, decorre,
ainda, da destruição sistemática da floresta tropical de
encosta e sua substituição pela extensa agricultura da
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cana-de-açúcar, e da situação sócio-econômica em que
vivem as populações nordestinas. Não é de adimirar-se
pOis, que o Nordeste brasileiro tenha sido o centro de expanção desta terrível verminose, já que as conhecidas
correntes migratórias internas do Brasil fazem com que
o"S nordestinos continuem a procurar trabalho em regiões mãis pfósperas do País, ai disseminando a doença.
A malária, cujo combate é dificultado pela expansão
econômica, ainda atinge dez Estados brasileiros, inclusi·
ve o polígono das secas, em Minas Gerais.
Enquanto o Ministério da Saúde não acompanhar de
perto a expansão das atividades econômicas na Amazônia, problemas endémicos, como o da malária, jamais serão solucionados. Essa é a opinião dos pesquisadores de
Belém, no Estado do Parã, sobre esta doença, a mais
sérfa- pará qUase 24 milhões de pessoas distribuídas por
uma área superior a três milhões de quilômetros quadrados, onde o mal representa uma ameaça permanente às
suas populações.
Nesta vasta área (maiS dC um terço do território nacional), está inCluído o polígono das secas em Minas GCrais.
Há mesmo extensas áreas de Estados brasileiros consider~das _totalmente malãricas. Cerca de 35% daquela superfície encontra-se sob vigilância epidemiológica.
Um entrave fundamental a um planejamento eficiente
da campanha antímã.lárica é a falta de informações sobre
a expansão das ffentes eco-nómicas nacionais. O Ministério da Saúde nunca sabe quando as fazendas vão fazer
desmatamentos ou quando estão recrutando mão-deobra.
A política ministerial tem sido reconhecidamente confusa e inoperante no combate à malária: O programa de
sua erradicaçãO, à ba:se de aplicação de DDT, produz
efeitos
_colaterais negativos, desencadeando sérios
problemas b~ônquicos ~cardiovasculares.
Hã técnicos que afirmam que a área malárica do Brasil
airtda atinge c_erc~ de 7 milhões de quilômetros qu,adrados, correspondentes a 85% do território nacional. Apenas o Rio Grande do Sul e Fernando de Noronha não registraram casos de malária. Segundo esses técnicos, 22
milhões de brasileiros vivem, ainda, em zonas de franca
incidência de malária.
Esta grave doença parasitária chega a custar ao Pats 9
milhões de homem-dia de trabalho. Sua recidiva ~ permanente em regiões cosideradasjá livres de sua presença.
Ao lado dessas doenças, há o cortejo macabro de milhares__ de portadores de filariose (elefanthise)_e de leishmaniose humana tegumentar. Há pouco mais de quatro
anos, foram registrados 156.958 casos de hanseníase,
tendo sido socorridos em ambulatórios, 89.926leprosos.
Sobem aos milhares os casos de tétano, de sarampo, de
tuberculose, de difteria, de meningite e de raiva. Esta última doença, de natureza endêmica em várias localidades, constitui um sério problema, devido aos seus índices
de mortalidade_ e aos altos gastos decorrentes da assistência preventiva necessãria ao seu combate.
Notícias da Região Amazônica dão conta da falta de
um maior incentivo à pesquisa: médica, responsável pelo
aumento da incidência de doenças como hanseníase,
febre amarela silvestre, febre negra, síndrome hemorrágica e hepatite. No meu Estado, o índice de hanseníase
atingiu, há pouco tempo, 10 habitantes por mil, enquanto~ em certas localidades, chegou a 16 pessoas por mil.
Quanto às doenças mentais, o espetáculo não é menos
desolador.
Existe no País cerca de 10 milhões de doentes mentais,
predominando as psicoses, neuroses, o alcoolismo e oretardamento mental, conseqüência direta de mãs condições sócio-econômicas de grande parcela da população~

Para enfrentar esse quadro, os doentes são internados
em massa, solução considerada dispendiosa e até mesmo
ultrapassada hã mais de 30 anos pelos países mais adiantados, ainda mais se considerarmos que não existem tria-
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gem nem crité:rios adequ8.d0-s para a internação desses
doentes.

O Brasil conta apenas com pouco mais de 80.000 leitos
especializados para a psqt.iiatriã., nos qi.J.afs são gastos,
aproximadamente, 90% das verbas destinadas à recupe~
ração dos doentes, havendo Estados que não utilizam re--cursos em ambulatórios.
Além disso, a rotatividade dos leitos hospitalares é pe-quena e o número de doentes reinternados chega a alcançar mais de 60% do total das admissões, o que de~
monstra a inefíciêndã do tratamerito posto em prática.
Enquanto isto, cerca de 40% dos dOCrites permanecem
internados durante mais de um ano, prazo considerado
excessivo pelos psiquiatras. No conjunto, a oferta global
de serviços psiquiátricos só atinge 20% da popuiação- necessitada.
Acresce que certos métodos, como os eletrochoques,
utilizados ampla e indiscriminadamente em vários hospitais psiquiátricos, representam, para grande parte dosespecialistas, o mesmo que a tortura nas cadeias. Isto porque a doença mental, sendo um mal social, não justifica
o uso da cela-forte ou quartos terapêuticos e do choque
elétrico, utilizados- selri- Critério em vã rios !llan~cômios
nacionais.
O que é certo é que, de acordo com denúncias feitas
através da imprensa e da televisão, muitas pessoas enviadas aos manicómios j udiciàrios são Submetidas. a piOcessos de degradação e de desumanização. Inúmeros médicos, psicólogos, psiquiatras e assistentes sociaiS têm tefitado mudar esse quadro considerado atentatório à digriidade humana de pacientes submetidos ao uso de choques
elétricos e do Anatensol.
Sr. Presidente, li nos primeiros dias de março, na Folha de S. Paulo, -~·as doenças são a causa de metade das
aposentadorias no Brasil".
Nada menos que um milhão, cento e oitenta e nove
mil, duzentos e vinte e nove brasileiros recebem pensão
do INPS por invalidez, ou seja, todas Cssas pessoas tiveram - ou têm - doenças que as deixarem difinitivamente incapacitadas para o trabalho. Esse número, fornecido pela Superintendência Regional do INPS, em São
Paulo, é surpreendente, porque representa quase a metade dos aposentados no País (um milhão~ duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos. e sessenta e uma pessoas.
recebem o benefícío por tempo de serviço e velhicC:. ainda segundo dados do lN PS, em São Paulo). No total de
inválidos não estão incluídos os aposentados devido a
acidentes de trabalho, que somam trinta e da_is mil, setecentos e noventa e nove no País, e merecem classificação
especial nas estatísticas da Previdência. Estão incluídas
apenas as pessoas que ficaram doentes fora do local de
trabalho.
Um número tão grande de aposentados por invalidez
mostra uma realidade óbVia: as condições de vida da população são péssimas e a assistência médica é deficiente.
E é preciso chamar a atenção para o fato de Que nem
todos os segurados incapacitados para o trabalho- por ·
doença recebem o benefício a que têm direito.
Segundo denúncias do advogado Anibal Fernandes,
professor de Direito Previdenciário da Universidade de
São Paulo, e do médico Márcio dos Santos Melo, do Departamento de Medicina do Tiabalho da Associação
Paulista de Medicina, os critérios utilizados pelõ INPS
para a concessão do beneficio ''são muitas vezes arbitrários; os exames médicos a que são submetidos os segur;ados doentes são superficiais e inéo:inpletos, -não podendo, portanto, provar se a pessoa estâ incapacitada ou
não. Assim, muita genta doente vem sendo prejudicada".
Para o médico Márcio dos Santos Melo, a quantidade
de pessoas aposentadas por velhice e tempo de serviço
deveria ser muito superior à de aposentados PC?r i!lvalidez, e não quase igUal, como ocorre. Isto porque um indivíduo com 60 ou 65 anos deveria, teoricamente, ter
condições de saóde para continuar 3tivo.
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E o doutor Márcio Melo destaca, ainda, que hã carência tánto ao nível da falta de cuidados médicos como de
reabilitação ou adaptação para outra função oferecidos
às pessoas que tiveram sua capacidade laboral reduzida
erre função de doenças ou acidentes do trabalho.
~·um trabalhador braçal de 50 anos, que começa a ter
pl'oblemas cardíacos sérios, poderia, em tese, continuar
trabalhaudo, se fosse readaptado para um trabalho leve,
recebendo Lun salário que assegurasse a manutenção de
sua família.
"Ocor~e_ que se oferecem poucas chances para que se
-raça essa reablitação. O Centro- de Reabilitação do
INPS, por exemplo, atende a uma parcela mínima de trabalhadores", revela o doutor Márcio Melo.
Técnicos_ do I_NPS admitem, igualmente, que o número de aposentados por invalidez é assim expressivo "porque a população brasileira é doente demais". Essa é,
também, a opinião do médico José Augusto Nigro Conceição, chefe de eqUipe da Coordenadoda Regional de
Perícias Médicas, em São Paulo, para quem ..a população brasileira é de baixa renda, vive em condições precárias de habitação e alimentação , tendo, portanto, muitaS chances de ficar doente".
Uustrando o que afirma, o doutor Augusto Nigro
Conceição revela que, em 1979, realizou um levantamento que comprova que o número de pessoas aposentadas
por invalidez ou recebem auxílio-doença (beneficio concedido aos incapacitados temporariamente para o trabalho) é maior nos Estados mais pobres. Na Paraíba, por
exemplo, para cada grupo de mil segurados ativos do
INPS, em 1979, cento e sessenta e um estavam parados,
dos quais, setenta e nove por incapacidade temporâria e
oitenta e dois por incapacidade definitiva ..
Já em São Paulo, onde as condições de vida são melhores, para cada mil segurados ativos naquele ano, 61
esfavam parados, sendo que 27 por íncapãcidade temporária e 34 por incapacidade definitiva ..
-A -propósíto, o níCsmo matutino paulista comenta sobo titulO '""Sem explicação" esta estarrecedora informação
de vârios médicos patríCios, e a_finna: ... Custa imi:tgínar
que esta situaÇão e-ncontre paralelo em outros países.
A década de 70 registrou e.norme aVanço da população
abrangida pela PrevidênCia Social. Em princípio, essa expansão quantítativ3. dos seguradoS d~veria ·traduzir-se
numa melhoria do quadro financeiro do sis~ema prevideQciário. Isso porque, tendo em vista a baixa idade,
como média, dos novos contigentes incorporadoS, naturalmente passariam anos contribuindo até que tivessem
acesso aos beneficias. Assim, o lógico ser.ia que as receitas ~a Previdência crescessem mais que_ as ~êspesas, à
- medida- que esta_foss.ê cobrindo parcel_as maiores da' população.
·

No entanto, em 1981, o esquema fina'nceiro da Previ~
dência teve de ser alterado diante da iminênçia de um colapso. A saída encqntrada foi um aumeô.to nas ·alíq-uotas
de_contribuição, sem que fosse dada a público, até hoje,
uma explicação convincente do p~rqué do crescimento
acelerado das despesas previdenciárias.
Dentre as m~itas. razões possíveis, certam~nte terá
peso o número de' aposentadorias injustificadas. Injustificaôas seja porque a -pOlítica éfe ãposentadorias por invalidez escapa a qualquer critério digno-- de confiariça,
seja porque o quadro sanitãiio da população brasileira
alcança um grau de deterioração incompativel com o estágio de desenvolvimento que alcançamos.
Em qualquer caso, não podemos ficar à espera de
nova crise financeira da Previdência, a ser superada através de maiores arrecadações. Principalmente agora
quando a recessão impõe dificuldades à receita e prova~
~vefffieôte irá -pressionar Por maiores dispêndios:
Antes que ocorra útna nova crise finanCeira na Previdência Social, o novo Congresso sl.everá buscar meios de
exercer uma fiscalização eficiente, tanto sobre. o orça-
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menta previdenciário,_ como sobre toda a política social
do governo."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a saúde no Brasil vem,
na realidade, apresentando anos após ano um balanço
negativo que precisa urgentemente ser modificado. Pois,
com tantas falhas, com tantas deficiências, com tanto
descaso administrativo, a saúde pública brasileira dificilmente lograrâ pôr em. prática as estratégias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, que nos adverte sobre a necessidade de nosso País empenhar-se em
proporcionar "saúde para todos os _brasileiros no ano
2000", e que a contagem regressiva já começou para que
possa atingif eSta ffieta:
Este lema do "Dia mundial da Saúde" do corrente
ano, Sr. Presidente, deve constituir um brado de alarme
para o nosso governo e para todos os responsáveis pela
saúde de nosso povo, para que se disponham a conside~
rar a saúde meta prioritária de sua administração.
A saúde do povo não pode ser considerada um artigo
supérnuo, sobretudo num Pafs, como o Brasil, onde treze ..doenças de massa" continuam a ceifar todos Os anos
milhares de vidas, onde os índices biostatísticos da mortalidade e_ natimortalidade de nossas crianças se situam
entre as maiores do mundo, onde a falta de assistência
ni.éáica iffipltc3-em que, nas regiões mais pobres do País,
atê mesmo milhares de óbitos fiquem sem diagnóstico de
cau~a. onde os coefickntes de mortalidade por gastroenterite são os ritais alarmantes do nosso Continente, onde
o câncer tem aumentado no grÚpo das doenças crónicas,
principalmente nas capitais do Sul do País, onde as lesões vasculares do sistema nervoso central têm seus mais
altos índices justamente nas trêS capitais de maior desenvolVimento industrial, onde a mortalidade materna do ..
mina a nosologia das regiões mais carentes, onde, em virtude da associação de fatores biológicos, sanitários, eco~
nômicos, sociais e ecológicos adversos,· a esperança de
vida média da maioria dos brasileiros se assenta em tábuas pouco ascendentes:
Sr: Pre-sidente e -Srs.- Senadores, somOs um País em
-Cuja V-a:Sta êxúmSãõ ierritodal exiStem, de maneira bem
caraCtúii:ada, acentuãdãs diversidades geológicas, climáticas, sócio-econômiCas. e, até mesmo, étnicas, refletindo um panorama sanitário bem diferenciado. Não
pode haver, portanto, uniformidade de técnicas e estratégias~ quer na adoção de medidas preventivas, quer no to-cante ao combate, propriamente dito, às doenças e enfer..
midades que afligem nossas. Populações.
O desenvolvimento sócio-econômi'co de um país é a
condição básica para a configuração dos quadros naciofiais de saúde de sua população. Infelizmente,' este desenvolvimento se tem mostrado I_ento e insuficiente, entre
nós, ·mormente, hoje, com a nossa economia subordina..
da ao tacãa: das dufas exigências que nos impuseram
nossos credores estrangeiros.
Nada obstante, faz-se necessário a formulação e aplicação de uma política sanitária mais eftciente, baseada
em modernas técnicas sanitárias, em. campanhas racionais de vacinação eiri massa, sobretudo na alocação de
recursos m·aciços para o setor. da saúde, isto porque,
como lucidamente dizia o saudoso Presidente Juscelino
KubilSchek:. "Não menos que os problemas de educação, os de saúde se prendem em conexão intima ao
processo do desenvolvimento nacional."
Na realidade, Sr. PreSidente, unl pafs doente e com sua
população desnutrida jamais pode aspirar a· ser um país
desenvolvido, porquanto é do estado sanitário de suas
populações que dependerá o rendimento de trabalho e a
produção de sua população economicamente ativa.
Sr. Presidente, Srs Senadores, estamos apenas a 17
anos do ano 2000 das expectativas de cumprimento, pelo
Brasil, do lema do "Dia Munidial da Saúde" que hoje se
comemora, são as mais ·pes:siinistáS pOssíveis. E isto por~
que as autoridades sanitárias brasileiras não se decidiram, até hoje, pela "ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÜ-
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Casas do Congresso e que são questões fundamentais do
povo brasileiro.
Quer _dizer, esses acordos não são pura e simplesmente
a realização de empréstimos, mas significam ·aquilo que,
por essa razão, a Carta Magna estabel~ce que deva ser
referendado pelo Congresso Nacional. E por quê? Porque são aquelas questões que comprometem o futuro do
~
povo brasileiro.

DEL" encarecida pela Organização Mundial da Saúde,
como condição fundamental para que haja saúde para
todos os brasileiros.
O ano 2000 está à porta e ''já começou a coflt!ige"fn

re-

gressiva" para que haja em nossa terra ''saúde para to1dos".
Já é tempo de o gQverno pôr em prática a advertência
feita há mais de um século pelo Primeiro-Ministro inglês
DiSraeli: "A saúde de um povo constitui a base de sua felicidade e de seu poder como Estado"',
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

Mais ainda. DiZ o -nobre SenadOr J(isé--Liils:
"Como se vê, torna-se fora de propósito que o
nobre Senador Severo Gomes, um ex-Ministro de
Estado, um ex-Diretor dõ Banco do Brasil, -afiirria
nesta Casa, com a resonsabilidade do mandato que
o povo lhe concedeu, que tais atOs usào ineficazes''e
-que o Brasil não está Obrigado ao cumprimento dos
seus termos!"

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) :- Concedo a
palavra ao nobre Senador Severo Gomes, na forma do
inciso V, letra a, do art. 16 do RegimentO-InterO.o.
O SR. SEVERO GOMES (Em explicação pessoal.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. seriadOres, na tarde em que aqui esteve o Exm.l' Sr. Ministro da
Fazenda, para o debate do qual participamos, eu tive a
ocasião de colocar uma questão fundamen-tal, que era a
de que, por não terem sido submetidos ao referendo do
Congresso, os acordos firmados_ com o J='un.do Mci!li:tário Internacional, não eram eles eficazes, que o País
não estava obrigado ao cumprimento dos seus termos.
Na tarde de ontem, o ilustre Senador José Lins discursou nesta Casa, colocando argumentos contrários a esta
posição à questão que eu Coloquei, no sentido da defesa
do interesse nacional da nossa .soberania e da credibilidade da vida interna do Congres-so. Disse ontem o Senador
José Lins:
HQuando o' Ministro dã Fazenda foi convocido,
há poucos dias,_ aqui ao Senado, como era de se esperar, muitos Senadores fize"ram perguntas, queStionaram as posiÇões de S. Ex•. E o nobre Senador Severo Gomes, a:o questionar algumas informações do
Ministro, que estava no plenário, informou ou disse
claramente - e são palavras do Senador Severo
Gomes:
.. a Compreensão clara da Lei e dos fatos mostra
que os acordos firmados com o Fundo Monetário
Internacional, por não terem sido referendados pelo
Congresso Nacional, sãQ eles ineficazes. Quer dizer,
o Brasil não está obrigado ao cumprimento dos seUs
termos."

Ora, é exatamente pela responsabilidade que eu tenho
com este mandato, fui votado em São Paulo porque defendia a soberania nacional, porque defendia a dignidade do Congresso Nacional, da representação popular. E
tenho consciência dessa responsabilidade, é por isso que
eu venho aqui procurar responder às palavras do Senador José Lins que, além do mais, procura mostrar que a
minha infeJiz declaração, aliás, "é lesiva aos interesses
nacionais e à credibilidade do Congresso Nacional".
Quero mostrar- e acho que estou mostrando sobejamente- que hoje a defesa dos interesses nacionais e da
credibilidade do Congresso Nacional est.ã no meu lado e
não do Senador Jose Lins. Mais ainda, Se se tratãsse apenas de empréstimos, eu gOstaria de Ierribrar que o
Decreto-lei que estabelece as condições para a realização
- de empréstimos por parte do Tesouro e do Poder Executivo, _que é de fevereiro de 1974, diz o seguinte:
Art. s~ O Poder Executivo fica autorizado a
contratar créditos ou dar <1: garantia do T~oul'o Nacional a-c~éditos obtidos no exterior, funto a entidades oficiais ou privadas, destinados ao financtaffiento comPensatório de desequilíbrio de balanço de ·pagamentos ou a promover a formação de adequadas
reservas internacionais em moeda estrangeira, observando o limite de 30% (trinta por éerito) sobre a
médii anual do valor das exportações brasileiras
realizadas nos últimos 3 (três) anos anteriores ao da
contrã.tacãO do financiamento.
~
Parágrafo único. Não se compreenderá nas limitações deste artigo as renegociações de_dividas no
exterior,-que representará simples prorrogações dos
prazos de liquidação.

Continua o Sr. Senador José Lins:
"Considero, Sr. Presidente, que uma afirni.aÇão
de tamanha gravidade, feita por um Senador da República, pode causãr danos irreparáveis às nêgo-ciações que o País vem realizan-do, ncisse niOniento
de grand~ difiCUldade para a economia brasileira."

Se nós nos lembrarmos do nível da dívida externa brasileira, ao tempo desse decreto-lei e o que temos hoje, pode'm.os estar seguros de que realmente houve um ~xtravã.
samento de poderes no sentido até da simples contratação de empréstimos. No entanto, a questão fundamental desses acordos com o Fundo Monetário Internacional é-essa--de-que;-iiOje:-tod-a a·-poüúC-ã--econóffiiCa-naCfCl~
na_l, que vai da exportação de peles de animais selvagens
ao investimento das empresas estatais, está tudo jungido
a uma camisa de força desses acordos. Querer argüir nesta Casa, dizer que esses acordos são apenas empréstimos
e não ac_9rdos que comprometam o futuro do País,_-realmente nãOSei como se pode defefldei-. "Essas são as palavras que tinha a dizer.( Muito bem!)

O Sr. Senador Josê Lins coloca a sua arguriuintacão da
seguinte maneira:
"O assunto FMI, Sr. Presidente, para ser melhor
examinado, deve ser dividido em dois pontos princi-
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-primeiro, o Convênio Constitutivo do Fundo,
com suas alterações;
-segundo, os empréstimos solicitados pelo Brasil ao organismo financeiro internacional. Esses dois
aspectos, embora interligados, são inteiramente diversos."
Entende o Sr. Senador que, para a afirmação do_Convênio, o Congresso Nacional deve ser ouvido;- quanto
aos empréstimos, não. E tem toda a razão. Acontece que
os acordos firmados com o Fundo Monetário Internacional não são simples empréstimos. Todos aqueles que
tomaram conhecimento da Carta de Intenções conhecem
de que modo o Brasil se compromete a não só moldar o
seu orçamento, moldar o comportamento dos seus investimentos, a ação das empresas estatais, a mudança da lei
salarial, a mudança úa lei de remessa de lucros, a mudança da lei que regula o pagamento de royalties e assistência técnica, leis que foram debatidas amplamente nas

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para
responder ao nobre Senador Severo Gomes, já que fui citado nominalmente.

--

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Senador Severo Gomes já falou para uma explicação pessoal para
responder a V. Ex'
--o-s-r. José Lins- Então, Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Uns, como Líder.
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O SR. JOSt LINS (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:..
-ontem, re;;lmente, dei exaustivas explicações sobre -os
entendimentos firmados sobre as mútuas responsabilida·
des assumidas pelo Brasil e pelo Fundo Monetário ln ter·
nacional. Mostrei, claramente, Sr. Presidente, qUe houve
um acordo constitutivo do Fundo ao qual o Brasil ade·
riu; e do qual todas as modificações subSeqafmtes foram
aprovadas pelo Congresso Nacional. Em função disso c
da jurisprud-ência resulta que o Executivo tem o Poder de
implementar seus direitos- e deVeres sem mais consultas
ao órgão legislativo que o autorizou previamente.
DiSS-e mais, Sr. Presidente, que os empréstimos cOritratados pelo País o foram tambêm com a autorização do
Congresso Nacional. O nobre Senador Severo Gomes
deve saber disso. Sobre isso fiz anexar ao meu pronunciamento de ontem toda a lesgislação pertinente à matéria. Ora, tendo eril conta que o País atravessa uma fase
difícil de sua vida financeira, por todos conhecida, tendo
em vista que o Pais recorreu a negociações com o Fundo
Monetário Internacional, do qual é partícipe ..

O Sr. Severo Gomes -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JOSÉ LINS- Darei o aparte a V. Ex• logo que
concluir o meu raciocínio.
... levando-se em conta que o País usou, sem dúvida, de
um direito que lhe foi outorgado pelo Congresso Nacional, considerei, Sr. Presidente, que, nesse momento, a
dúvida de um Congressita, um Senador, quanto à validade de um_ <;:Çlmpromisso internacional dessa natureza se-rlã 8ra-ve, seriá uma posição· lesiva ao conceito do Senado, porque punha em dúvida a responsabilidade da insti·
tuição.
A questãO estava a merecer uma explicação. Hoje, S.
o nobre Sénador Severo Gomes comenta o meu pronunciamento. Antes, porém, de prosseguir eu concedo
com muito prazer o aparte que S. Ex' me pede.
Ex~

-:O Sr. Severo Gomes- V. Ex•, Senador José Lins, estâ
fazendo referência aos empréstimos. A nossa discussão é
com relação aos compromissos assumidos para a obtenção dos empréstimos, compromissos esses que não estão absolutamente - vamos dizer -enquadrados dentro da execução do convênio. E V. Ex' atê teve o cuidado
de juntar nos seus documentos o Parecer do ConsultorGeral da República, A. Gonçalves de Oliveira, no qual
ele mostra que realmente a simples execução do que fiCOlCj)ãCtuaâo, entrou em vigor; coin a a"provação legisl?tiva e a sua promulgação. Realmente, com isso não tem
que se discutir nada. O que se tem de discutir é o espírito
do constituinte, os compromissos que são assumidos,
compromissos esses que afetam a vida das gerações futuras e- qUe não passaram pelo Senado.
O SR. JOSE UNS O Sr. Severo Gomes -

O SR. JOSE UNS -

V. Ex• .. :
Permite-me completar?

Pois não.

O Sr. Severo Gomes - Mas aindã Ilós temos convênios firmados com a Organização Internacional do Cale,
com a Organização Internacional do Trabalho. E todos
os acordos posteriores, os quais vêm e implicam em
qualquer tipo de modificação, eles são aprovados aqui
pelo Senado Federal. Eu tive o cuidado de pedir ao
PRODASEN, só não trouxe documentação porque iríã"
embaraçar a passagem aqui dos Srs. Senãdores, tal o vOlume desses acordos, os quais são sempre submetidos à
apreciação e ao referendo do Senado. Não se trata de um
empréstimo. Trata-se dos compromíssos que assumimos
para a realização desses empréstimos. E são os compromissos de executar toda uma política econôinica de aCOrdo com a vontade de burocratas do Fundo Monetário
Internacional. Não estou aqui contrariando o interesse
nacional; ao contrário, estou defendendo o interesse nacional. Por quê? Porque a Nação inteira está estarrecida
com o fato de termos hoje toda uma política que, na minúcia ou no horizonte maior, está toda ela submetida à
vontade estrangeira.
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O SR. JOSE UNS- V.-Ex-• facilita muito a minha ta~
refa. Primeiro porque V. Ex~ já admite, que o Executivo
em nada falhou quanto ao cumprimento do A~ordo
Constitutivo firmado com O FUndo Monetário Internacional. Segundo. que não errou, absolutamente, quanto
aos emprêsfímos. Os empréstimos são fatos normais. O
Executivo não só está autorizado, pelo acordo a recorrer ~
ao fundo, mas está igualmente autorizado, dentro de limites determinado, como bem disse- V. Ex•, a contrair
empréstimos com outras entidades.

O Sr. Severo Gomes- O problema ê a contrapartida
e sumiÇão flacional. EsSa --que- ê a

do empréstimo Que
questão.

O SR. JOS!!:

UNS~

V.

Ex~

sabe disso. Mesmo por-

que, quando no Executivo Y. Ex.' também assinou vários
empréstimos. Teriho aqui dois deCreit?s --~!!Ssa_ natureza
assinados por V. Ex• O nobre Senador Severo Gomes,
quando no ExecutivO, evidentemente, usou de todas as
prerrogativas daquele Poder para administrar o Pafs em
sua politica financeira e económica. A<Ílli estão -dõfs<J.ecretos assinados pelo nobre Senador Severo_ Gomes com
o Presidente Ernesto Geisel, um o de n~> 78.838, de 25_ de
novembro de 1976, de 2 bilhões e trezentos milhões de
dólares, e outro, o de n~' 79.075, de 30 de dezembro de
1976, ilo valOr de 150 milhões de libras esterlinas_. Vê V.
Ex~ como essa questão diz respeito a simples operacionalização de convénios, acordos ou de autorizações do
Congresso ...
O Sr. Severo G(}mes -

Mas, eu não estou discutlJ?-_do
os empréstimos, nobre Senador.
O SR. JOSÉ UNS ....... ~-.-são atas absolutamente normais. V. Ex• me facilita demonstrar que não tem razão,
quando reconhece como legítimos, úmto o cumprimento
do Acordo ConstitutivO ôcl FUndo, como os emprêstimos realizados.
E V. Ex:• porém levanta uma questão 1ntéírãmentci à
parte, a respeito das condições comPactuadas entre o
Banco Central e o Fundo Monetário Internacional. Li
para V. Ex• ontem, li para este Plenário, as autorizações
do Congresso ao Banco Central, para que cuidasse dessas coisas.
Mas, nobre Senador, quando V. Ex• diz, quando V.
Ex• assimila, quando V. Ex• corn.para com um convênio
internacional, uma Carta de Intenção, então V. Ex•_chega ao cúmulo do absurdo na confusão das coisas. Uma
carta de Intenção significa, inteilção·unilateral de cumprir alguma coisa. Não há nenhum acordo, nobre Senad_or, e V. Ex• sabe disso. A Carta de ]ntenção foi publiCada em toda parte, todos nós a conhecemos. Agora, querer V. Ei' atribuir a mesma natureza de uma carta de intenção, um mero instrumento de decisão unilateral, à 11a~
tureza de um convénio iriternacional, tenha paciênciã,
nobre Senador, V. Ex~ não tem razão Ó.enhuma.
O Sr. Pedro Sim(}n- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. JOS~ UNS ~ E eu fico satisfeito.
O Sr. Pedro Simon -

O Sr. Severo Gomes- V. Ex' me permite?

O SR. JOSE LINS -

O Sr. Severo Gomes- O item V- dã Caria de Intençã~
diz o seguinte:
··
·~s.

Apoiando este-programa de política econô~
mica, que será descrito mais pormenorizadamente a
seguir, o Governo do Bra_sil, pela presente, solicita
_ acesso aOS recurs:os financeiros do Fundo Mane-.
tário Internacional..."
E mais .ãt~da,todo o corpo da c:_arta de Intenções diz:

---::-:-_-::--"No segundo e te~ceir(_l anos do a_cordo,_ e mais
- ainda durante o primeiro ano do ac:ordo ... "

QUer dizer, são todas _as_questões colocadas. Primeiro

_esta poHtica a~sim descrjta serYe 9-e ba.S~ par~ soli~itação
do emprêstlmO. E-õ qüe se_ fará no prim~iro, no segundo
e no terceiro ahO do acoido? De qué acordo se tr~ta, Senador José Lins?
O SR. 10-$E UNS -_Do acordo çl~ Fundo Monetário Internacional, e V. EXo• sabe disso. E esse é o objeto
da -disCuSsão.
Senador Severo Gomes, V. Ex• acaba exatamente de
matar a qUestão. Há uma Carta de Inteil-ção que descreve a política dO GOverno para este ano, para o seguiilfe, e
para mais outro ano, mostrando que esta política ê tima
política coerente, capaz de ajudar a resolver os problemas do País. E não é outra coisa que a autoridade ...

_O Sr. Severo Gomes - Todos des_ejam um melhor futuro para o País!
O SR. JOS~ LINS- Pelo que eu vejo, V. Ex~ não deseja, nobre Senador.

O Sr. Severo Gomes- Mas desejam a compreensão de
ceder primeiro às prerrogativas do Senado~ tãci humilhado~ no que foi castrado na sua história, e procurar dizer
que isto é reduzir a credibilidade do Senado quando se
procura res_t~uiá-la-. E quando tudo iSto. que está signifiCa- acordo: primeiro, segundo, terceiro ano dos acordos
ampliados!?
O S!. Pedr~ Simon -

pode pedir normalrneilte. Não se trata de nenhtim favor
maior a V. Ex• V. Ex• tem o direito de apartear.
O Sr. Pedro Simon- V. Ex:• afirmou que a Carta de
Intenção ê uma decisão unilateral.
O SR. JOSÉ LINS - ~ claro que sim, pelo próprio
nome. Uma Carta de InteCtçãq não é nenhuma obrigação
bilateral. E uma intenção. Agora,_ se V. Ex_~ quer dar a
sua interpretação pessoal, nada-posso fazer. Mas todo o
País tem conhecimeáto disso. Foram publicados_ os documentos. Direi rriais a V. EX• Que; o CongreSso ~~lorl
zou o Governo brasileiro a participai do _Furido Monetário, concedeu implicitamente., ã-o País, autorização
Ex:•
para aceitar o Regimento daquele Fundo. Então
não tem, absolutamente~ nenhUma razão e nem o nobre
Senador Severo Gonies, para alegar que o Governo está
ultrapassando os termos da delegação que lhe {ói dada.

V.

E acordo não unilateral, pelo

que me consta.
O SR. JOSE UNS - Não_ hã esse acordo; não se invoca a palavra acordo, 11obe Senador~ V. Ex• está criando_ a palavra a seu gosto.
O Sr. SeverO Gomes -

O

sR.: JOSÉ UNS-

Está aqui!
V. Ex• está querendo mascarar

os fatos. Não houve acordo a não sero .. Constitutivo",
nobre Senador.

O Sr: Severo· Gomes- o'~segundo e -ierceirOã.no do
acordo, e as autoridades brasileiras vísarão faZer -isso.
O SR. JOS~ LINS- Qual é o título desse documento?
O Sr. Sivero Gomes -

Pelo amor de Deus!

O SR. JOSS-LINS- Pelo amor de Deus, não. V. Ex•

Com o ritaior prazer.

..Carta de Intenção."

O SR. JOSS.LINS- Sr. Presidente, não houve, no
caSo, acordo internacional entre o Governo brasileiro e
nenhuma autoridade, nesse sentido. Há uma Carta de
Intenção descrevendo a política nacional, que V. Ex•,
com todo bom senso de que dispõe, não pode assinalar
um acordo bilateral entre o Governo brasileiro e outro
governo, entre o Gover"li.o brasileiro e uma entidacle externa.
O Sr. Severo Gomes - Mas se não existe acordo, qual
a preocupação de V. Ex~ com o fato de nós afirmarmos
que este a-cordo não tem validade jurídica? V. Ex• dísse
que isso aí prejudicava o crédito do País. Ora, Se não hâ
aco-rdo, não hã nada __a prejudicar.
O Sr. Pedro SimOn - E nada a ser cumprido.

Q SR. JOS.t UNS-:- Senador Severo Gomes, acordo
há, mas apenas o relativo ao Convênio Constitutivo d-o
Fundo Monetário Jntern8cionaL
-
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O Sr. Severo G.omes -O Convênio Constitutivo não
gera obrigação alguma.

o-sR. JOS:b. LINS- VÕu ler as palaVras de V. Ex•.:
~ •·_a compreensão clara da lei e dos fatos mostra
que os acordos firmados com o Fundo Monetário
Internacional, ..

V. Ex• sabe que só hã um acordo firmado como Fundo Monetário Internacional. Ou melhor, hâ um acordo e
mais dois complementares que foram que modificaram o
estatuto do Fundo. Então, se V. Ex~ chega neste Congresso e diz alto e bom som, que-.

. ua c6mpredisão clara da lei e dOs fatÕs mostra
que os acordos firmados com o Fundo Monetário
Internacional, por não terem sido referendados pelo
Congres-so NB.cíonal, são eles ineficazes...
- e que isso quc!r dizer que o Brasil não estâ obfigado a
V. Ex• está assumindo uma grave responsa~
bilidade. O Brasil atravessa um momento difícil da sua
vida financeira, recorre aos meios normais lã fora existentes, e__ V~ _EXII é o primeiro a pôr em dúvida ...

cumpri~los,

O Sr. Severo Gomes- Eu tenho urna grave
bilidade, Senador,_José _Lins.

responsa~

O SR.JOSÊ Li:NS- ... legitimidade da autoridade ~u
a validade da decisão do Governo bfasileiro!
O Sr. Severo Gomes - Eu tenho a grave responsabilidade de denunciar, de mostrar que essa decisão não foi
subm_etida à apreciação do Congresso Nacional.

O SR. JGSt LINS- .t isso, nobre Senador, que vim
aqui contestai-. V. Ex•, certamente, como homem bem
informado, sabe que o "Convénio Cqnstitutivo" foi o !lnico acordo firmado. Quando V. Ex• usa a palavra acordo, eu não posso pensar noutra coisa. Não posso pensar
em u~a simples Carta de Intenção. Eu nada mais tenho
a dizer, Sr. Presidente. Não tenho porque essa é uma incoerência muito maior.
O Sr. Severo Gomes- V.Ex' afirma que o Brasil não
tem nenhuma responsabilidade firmada com a Carta de
Intenção?

O SR. JOSÉ LINS- Ao contrário, foi V. Ex• quem
afir-mou que o Brasil não tem essa responsabilidade.

O Sr. Severo Gomes - V. Ex:• diz que a C~ú'ta de lntenção não é um acordo, não ·abriga a nada ...
O SR. JOSf: LINS- Uma cãrta de intenção não é um
acordo bilateral, nobre Senador Severo Gomes. t porém
claro que o País tem responsabilidade quando define ~.ua
PoJítica, pelo menos ~oralmente _auto assumiu a obrigaçã9 d~ cumpri-_la.
V. Ex• pode criticar a decisão do _Governo de traçar
aquela politica, pode. Mas não pode dizer que o País fir: tnou um ac~rdo com o Fundo Monetário porque simplesmente o que a autoridade fez foi emitir uma Catta de
Intenção. Nesse: sentido V. Ex:• não tem razão.
_O Sr. Severo Gomes~PeTgunto a V. Ex:•: o Brasil está
-- obrigado- aoS termos da Carta de Intenção?
·

O SR. JOS.t UNS- Se V. Ex• disser que promete
pautar a sua vida por alguma norma, V. Ex• se sente,
pelo menos moralmente., c_pnsigo mesmo, obrigado a
cumpri-la? A não ser que as condições mudem, e V. Ex:•
tem essa obrigação. Deixo_ então ao arbítrio de V. Ex• a
resposta.

-0 Sr. Pedro Sifflon _o~rj_g}lção ·moral,

V. Ex• já deu a resposta: ~ urna
mas_ não é Uma obrigação legal.

O SR. JOSE UNS ~ Sr. Presidente., fica claro que o
que-eu-quis dizer, realmente, e contestar, foram as pala-vras -do nobre Senador Severo Gomes, quando disse que
os acordos firmados pelo País com o Fundo Monetário
lnternaciona_I não são válidos, são ineficazes e que_ o Brasil não tem obrigação de _cumpri-los.
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Sr. Presidente, mostrei ontem, e mostrarei em quaiR
quer oportunidade, que todos os acordos firmados--Pelo
Brasil com o Funào Monetário o fo~am com autorização
do Congresso Nacional e que o Brasil pretende honrar
esses compromissos. Muito obrigado. (Muito bem!)

atividade da Asso-ciação Brasileira de Imprensa, como
registro da posse da nova diretoria do__ Comitê de .Im-prensa desta Casa.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que queria fazer nesta oportunidade. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

COMPARECEM MAlS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal- Eunice Michiles- João Castelo- Jo--sé Sarney..::. Aiberto Silva-=.... Carlos Alberto- Hum- berto.Lucena- Albano Franco- Jutahy Magalhães__Loman~o Júnior- Luíz Viana- João Calmo_n- José
IgnácíO- Affredo -Campos- Amilral Furlan - Benedito Canelas - José Fragelli - Affcinso Camargo Jaison Barreto - Lenoir Vargas.

O SR. NELSON CARNEIRO (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradOi.)- Sr.

Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna, na qualidade de Líder do Partido
Trabalhista Brasileiro, para registrar a passagem, hoje,
do septuagésimo-quinto aniVersário d-a fundação da Associação Brasileira de Imprensa, que tem a presidi-la,
neste momento, a figura ímpar desse gfande brasíiCíro, ·desse provado homem público que é Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho.
Valho-me do ensejo, Sr. Presidente, para re"giStrar
também, com júbilo, a nova constitrifção do Comltê- de
Imprensa desta Casa, que tem a presidi-la o jornalista
Esaú de Carvalho, tendo como vice-presidente o jornalista Evandro Paranaguã, secretário-gerar o jorllã.fista
Sebastião Rodrigues e segundo-secretãrio ã jornãiista
Nilza Portocarrero.
Sr. Presidente, desde
mocidã.de, nós aPrendemos
aquele verso da nau catarineta: ""AlvíssaraS, meu capitão, meu capitão-general, jã vejq terras d'Espánha,
areias de PortugaJ!"
Qu"and_o li hoji-que o- Sr. Minístro Delfim Netto se
preocupava com o problema do seguro-desemprego, eu
busquei, entre os meus guardados, o Projeto de Lei n9
230, de 1976, e que nesta Casa sugeria a criaçã-o do
seguro-desemprego, a cargo do INPS, e dava outras providências. Esse projeto-foi rejeitado, mas agora, Sr. Presidente,jâ vemos «terras d'Espanha, areias de Portugal".

a

O sr.-.TOSéLins- V.- Ex' me permite um ap8.rte?

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.
O Sr. José Lins .....:-NObre Senador Nelson Carneiro,
queria participar da -manifestação de regozijo que V. Ex•
pela posse da nova diretoria do Comitê de Imprensa do
Senado FederaL Juntamente com nosso-caro Presidente,
assistimos, ria quinta-feira passada à posse do jornalistã
Esaú de Carvalho, que pertence à Organização Brasileira
de Notícia, CinC-TV Produções, e que representa em
Brasília também a Tribuna do Ceará, entre vários Outros
· órgãos da imprensa do País. O Vice-Piesidei:tte:=c-omo V.
Ex• sabe, é o ilustre jornalista do Estado de S. Paulo,
Evandro Paranaguâ. O Secretário é o repórter fotográfico Sebastião Batista da Silva, do Correio Braziliense; e
suplente a jornalista Nilza Portocarrero, da Rádio Clube
de GOiáS e Rãdio Jornal de Goiâs. Quero -participar, em
nome do meu Partido, o PDS, dessa manifestaçãO de regozijO QUe V. Ex• expressa e desejar à diretorfa-uma eficiente gestão e um efetfvõ apoio da Mesa dõ -Senado.

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a
V. Ex• Acredito que a Mesa ouVirá o apelo de
Ex• e já
a presença do Sr. Presidente na solenidade de inStalação
demonstra o apreço que a Mesa tem pelo Comitê de Imprensa desta Casa.

v:

O Sr. Pedro Simon...:.... Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CÃfÜ'IElRO ..::.:-PoiS- não.
O Sr. Pedro Simon - Também em nome do PMDB,
queremos levar a nossa solidariedade à nova diretoria a
esperança de que continuarão o excepcional trabalho
que fazem de cobertura dos trabalhos desta Casa, bem
como as felicitações à diretoria que terminou seu mandato e que com tanto brilho o exerceu. Nossa solidariedade, portanto, aos jornalistas e a nossa solidaried~de ao
pronunciamento de V. Ex•

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Présfderite~-âs
sim ficou marcada llCStã.l:ãSii. Uffia-efenié~ride, 1S.aios de

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:
- Requerimentos n9s 328 a 337, de l983;e
- Projetas de Resolução n9s 8 e 9, de 1983.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aiites de dar
início à Ordem do Dia a Presidência comunica ao Plenário que, com referência -ao itein l<l da pauta, e em Virtude de erro gráfico, ali verificado, os Srs. Senadores deverão considerar a expressão "art. 371, alínea c do regimento interno" e não art. 371, alínea b, como está transcrito.
O SR. PRESIDENTE (Nilo
Hora do Expediente.
Passa-se à

Coelho)~

Estã finda a

ORDEM DO DIA
So.bre a mesa, requerimento qU:e vai ser lido pelo Sf.
I9-Secretário.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO No 520, DE 1983
Nos termos do art. 198, alínea .. d", do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a matéria constante do item n9 21 seja submetida ao Plenário em l9 lugar.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1983.- Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o
requerimento que vem de ser lido.
Concedo a palavra ao riobre Senador Nelson Carnei~
ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pela ordem. Sem revisão dQorador.)- Sr. Presidente, Srs._Senadores:
Gostaria de fazer um apelo ao nobre Senador Itamar
Franco, no sentido de que o requerimento de sua autoria
sC-refC:riss~ ti preferência para o segundO ProjC:to, deixando que, afinal, se votasse o empréstimo da cidade de Alagoinhas, que é a terra da minha infância, na velha Bahia,
onde, apenas para ilustrar esses comentáiiõs, já que-o
nobre SeflãdÓr Itamar Franco recorda o AgaPito, eu poderia contar que lã ocorreU Uln dOs epiSódioS marcantes
da minha vida, porque me foi contado pelo meu avô. E
era fuõcionáríci -da estrada de ferro.
Era o "seu" Coelhinho, porque tinha u~ parente, o
~·sfm" Coelho, que era mais graduado. Esse é um episódio a que lenho me referidO nesta-Casa. Um dia ele foi
convidado por Romão, um companheiro de trabalho,
para o ~!moço. Romão era um vfúvo qu'e tinha 8 filhos.
Foram almoçar. Sentaram-se à mesa os dois e os oito filhos; servidos os dois adultos, Romão deu um brado de
.guerr~: "Avança Romãozinho". Quando declarou "avança Romãozinho", aqueles oito meninos se jogaram
sobre os pratos e quem comia, comia; quem nãó comia,
ficava s_em comer.
Esse aspecto me lembra sempre alguns momentos da
vida política brasileira, em que há esse griio ..AVança
Romãozinho", e muita gente come e muita gente fica
sem comer.
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Isso ocorreu na cidade de Alagoinhas, e é por isso que
trago o episódio à baila, quando estou pedindo para que
não"--Se retarde mais a concessão desse empréstimo à cida·
de de Alagoinhas, onde nasceu minha mãe e onde vivi
dias melhores da minha vida. Gostaria que o Senador
Itamar Franco alterasse o seu pedido, e que ele fosse vo·
tado em segundo lugar. (Muito bem!)
O Sr.Jtamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a
palªxr_ª- ao nobre Senador Itamar Franco, autor do requerimento.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, não hã
como deixar de atender à solicitação do Senador Nelson
Carneiro. Recebendo também uma solicitação do Líder
Murilo Badaró, eu pediria- a V. Ex' que OrCtem âO Dia
fosse alterada, colocando o Acordo Nuclear no número
3.

a

O Sr. Lomanto Júnior- Peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, para encaminhar a votação.
O SR. LO MANTO JÚNIOR (Para encaminhar avo~
tação. Sem r_evisão do orador:.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Agradeço muito sensibilizado ao eminente Senador
Itamar Franco, que atendeu ao apelo deste homem que
para nós é uin- sfmbolo da Bahia, que nós emprestamos
ao Estado do Rio de Janeiro e até hoje não nos foj devolvido que_é o Senador Nelson Carneiro.
. Fui Seu discípulo dos mais modestos, mas aprendi com
ele ensinamentos de coerência, ensinamentos de resistên·
cia, ensinamentos de democracia; se não fui o discfpulo
dileto, pelo menos procurei aprender das suas convicções, da sua pertinâcia, do seu espírito público, lições
que me serviram muito na longa caminhada da minha
vida pública.
Quero agradecer ao Senador Nelson Carneiro tamb&n
pelo seu amor que é uma flama permanentemente no seu
coração pelo velho torrão natal.
Alagoinhas fala muito perto ao seu coração. Eu diria
mesmo que Alagoinhas é combustível a aquecer aquela
chama ardente, quando os anos vãO-passando e ele continua a aquecer, nos mandat_os brilhantes que tem representado, os mais jovens que dele aprenderam muitas
lições. t também uma homenagem, Sr. Presidente, ao
Senador Lourival Baptista, filho de Entre Rios, cidade
limítrofe com Alagoinhas, a terra em que o seu progenitor viveu áureos dias de sua vida, e onde ele recebeu os
primeiros ensinamentos. Acredito mesmo que Sergipe te>
nha sido o grande estimulador da sua caminhada na vida
pública, mas Alagoinhas foi a primeira escola de civismo
onde ele aprendeu as lições de amor à Pátria. ~uma homenagem também a ele.
Sr. Presidente, nós estamos votando esse projeto com
um atraso enorme. E$te projeto serviu de cobaia no ano
passado, e o ex-_prefeito de Alagoinhas quantas vezes esteve aqUi e viu frustrada a sua espdança em tc;r os recurSos- para realizar alguma obra naquela terra. Pois bem,
presto- uma homenagem àquele ex-prefeito na pessoa do
seu adversário, Sr. Presidente, que está aqui presente, o
meu velho e querido amigo, um dos mais brilhantes jornalistas de minha terra, o hoje Prefeito de Alagoinhas,
'Si. ]Udélici dQ Canno. Pois bem, ele está aqui para assisti! à aprovação do seu projeto, ele que é um homem do
PMDB, eleito pelo PMDB, marcadamente de Oposição.
Queremos com o nosso gesto manifeStar- ãõ PMDB que
nós aqui olhamos acima de tudo o interesse público,
principalmente em que consagrei uma vida inteira a sCrViÇõ da -emã.ii.cipação e do fortalecimeritci- dos munícípios.
Queremos prestar esta homenagem, e o Sr. Prefeíto vai
assistir à aprovação do projeto e que se faça justiça ao dinân:lico ex-Prefeito Miguel Fontes que tanto lutou, e era
do PDS, e não conseguiu ver vitoriosa a sua pretensão.
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Vai voltar V. Ex~ para a sua Alagoinhas, Sr. Prefeito, a
minha Alagoinhas querida. A caneta com que assino oS
atas nesta Casa, e ainda hâ pouco assinei vários atas
como- Presidente da Comissão de Redação, eu a recebf,

no dia da minha posse no Governo, do povo de Alagoinhas. Ela continua guardada como um símbolo da minha aliança com aquela terra querida que tão bem me recebeu, da qual tan'tos carinhos tenho recebido.
Diga a Alagoinhas que o Senador Lourival Baptista
rejubilou-se; diga que o Senador Nelson Carneiro também se rejpbi!ou - foi o primeiro a pedir ao Senador
Itamar Franco, que com aquela lhaneza, com aquela ele. gância que caracteriza os homens que nasceram nos altos, os homens que têm a Serra da Mantiqueira, os homens que têm as Alterosas como o símbolo de uma terra
admirável, como ê Minas Gerais; com o apoio do Senador Jutahy Magalhães, que lutou ao meu lado para que
esse projeto realmente entrasse em pauta;_ com 9 apolo
do Senador Luiz Viana, da Bahia,- que tem -tã~ profundas
vinculações à terra e ao povo de Alagoinhas; com a ajuda do Líder Aloysio Chav~; e ninguém mais se vai rejubilar do que este baiano que hoje preside o .Senado (Risos.)- não direi isso em Pernambuco, para não criar casos a V. Ex•, mas todos nós sabemos que o Rio São
Francisco não separa a Bahia de Pernambuco- e tenho
dúvidas se V. Ex.• nasceu em Petrolina ou em Juazeiro.
Agradeço, Sr. Presidente, e quero agora assistir à
aprovação, para sair daqui feliZ, pOis enquanto não se fizer a reforma tributária, o Congresso Nacional não pode
negar empréstimos a esses desgraçados municípios que
recolhem apenas as migalhas do banquete orçamentário
do País. {Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Retificado o
requerimento de inversão pelo autor, a solicitação é para
que o item nl' 21 seja apreciado em terceiro lugar:Em votação_ o requerimentO:
Os Srs. Senãdores que o aProvam pernl-aneçam sentados~ (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nílo Coelhor...:..-ltem 1:
Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 126, de 1981 (apresentado pela Colriissão
de Economia como conclUsão de seu Parecer nl' 793,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Alagoinhas (BA) a elevar em Cr$ 497.499.000,00
(quatrocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo _
PARECERES, sob n's 794, 795. 1.348, 1.349 e
1.350, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. l' pfõnuncíaiizento:
pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto,
com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2' pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade
da emenda de plenário e da subemenda da Comissão__ de Economia, com v_oto vencido do Senador
Hugo Ramos;
- de Munic(pios. Jt pronunciamento: favorável
ao projeto; 2v pronunciamertto: favorável à emenda
de plenário e à subemenda oferecida pela Comissão
de Economia; e
- de Economia, 2P pronunciamento: favorável à
emenda de plenário, com suOemerida que apreseritã:

A matérià. teve sua discussão encerrada -na sessão do
dia 21-10-81, com a apresentação de emenda de plenário
(substitutivo)-.
Em votação o substitutivo, que tein pr"eferênci<i. re&imental, sem prejuízo da subemenda oferecida pela Comissão de Economia.
· ··
Os Srs: Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
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E o seguinte o substitutivo aprovado

EMENDA N~' I
(Substitutivo)
Ao Proje-to de Resolução nY 126, de 1981

Sexta-feira 8 0813

O SR. MILTON CABRAL (Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dando confinL.i.idade à exposição sobre o relatório da
Comissão Parlamentar de Inquêrito sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, vamos hoje prosseguir na leitura
das conclusões da III Parte, relativa à Política Nuclear.

Substitua-se a atual redação do Projeto de Resolução
til' 126, de 1981, pela seguinte:

27. A utilização da energia nuclear no Brasil foi
um objetivo comum a todo os Governos a partir da
administração do Presidente Outra.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 126, DE 1981

Portanto, o ingresso do Brasil na era nuclear foi
uma atitude longamente pensada, e veio consolidar
uma antiga aspiração nacional. Esta decisão resultou do consenso natural entre todos os governantes,
o que nos leva a concluir, a priori, que se trata de um
processo histórico irreversivel.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas
(DA) a elevar em Cr$ 392.967.320,00 (trezentos e
noVenta e dois milhões, novecentos e sessenta e sete
mil, trezentos e vinte cruzeiros} o montante de sua
dívida consolidada interna.

28. Mas o objetivo maior, como não podia deixar de ser, era a específica autonomia tecnológica e

O Senado Federal res-olve:
ArL 1~' b a Prefeitura Municipal de Alagoinhas
(BA), nos te~mos do art. 2~> da Resolução nl' 93, de II de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em Ct$ 392.967.320,00 (trezentos e noventa e dois mi~
Ihões, novecentos e sesse~lta e sete mil, trezentos e vinte
cruzeiros} o montante de sua dívida cons_olidada interna,
a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto ao Banco do Desenvolvimento do Estado da
B3;hia S~A., este na qualidade de agente fmanceiro do
Banco Nacional da Habitação, destinado à implantação
do Programa CUJ3.A, naquele Município, obedecidas as
condiÇõCs admitidas pelo BanCo Central do Brasil, no
respectivo processo.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação a
subemenda da Comissão de Economia.
Os Srs: Senadores- que a aprOvam queiram permanecer
Como se acham. (Pausa.)
_-Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Redação.

-e a seguinte a subemenda aprovada
Subemenda

n~'

1-CE

Acrescente-se, no Substitutivo de Plenário, o seguinte:
"Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação."
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento nY
187, de 1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, soliCitando, nos termos do art. 418, item I, do
Regimento Interno1 a convocação do Senhor
Amaury Stábile, Ministro de Estado da Agricultura,
a fim de prestar, perante o Plenário do Senado, informações sobre os termos do contrato da empresa
· "CAPEM! para o desmatamento da Bacia Hidrelé-trica de Tucuruí.
De-acOfdo Com o disposto no inciso n;-letra c, do art.
322, coinbinado com o art. 328 do Regimento Interno, a
matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável
da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a
votação ser feita pelo processo nominal.
_Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças,
a matéria será submetida ao Plenário simbolicamente.
Em votação o requerimento.
Os Srs·. Senadàres que o aprovam queiram permanecer
como ·estão. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência tomará as providências necessárias à
cçmvocação do Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - De acordo
com a deliberação do Plenário, passa-se à apreciação do
·
item p9 21.
Dis~_~:~ssão, em turno único, do Projeto de Reso~
Iução n9 127, de 1982, que aprova as conclusões e re-:comendações da Comissão Parlamentar de Inquéri~
to instituída pela Resolução n~' 69, de 1978.

Em discussão o projeto, em turno ónico.
-Tem a palavra o nobre Senador Milton Cabral.

industrial, o que nos foi negado pelos Estados Unidos (como se deduz com bastante clareza dos seis
Acordos bilaterais assinados de 1965 e 1972), apesar
de terem sido colocadas à sua disposição nossas reservas de minerais estratégicos, em condições privi·
legiadas e nos momentos mais críticos. Daí a respos-ta à indagação: Por que o Acordo com os alemães?
A amplitude oferecida pela cooperação alemã fez
precipitar a decisão brasileira da escolha do parceiro para a difícil e custosa empreitada que o País es~
tava determinado a realizar. Portanto, não restou
ao GoverOo brasileiro senão-~ camin-ho aberto pela
RepÓ.blica Federal da Alemanha para obter a necessária cooperação têcnica e industrial na realização
do seu Programa Nuclear. Assim, em apenas seis
anos, o Brasil obtev~ da Alemanha o que não conseguira em vinte e sete anos de pacientes negociaçÕes
com os Estados Unidos e outros países.
- 29. O Acordo Nqclear celebrado em 1975 estabeleceu condições de participação e mútuas abri··
gações para pessoas jurídicas alemãs e brasileiras,
objetivimdo implantar no Brasil uma indústria nuclear integrada, com qualidade e desempenho dos
produtos semelhantes aos padrões obtidos na Alemanha.
Pelas condições estabelecidas, admitiu-se a possi·
bilidade de alcançar o objetivo central da transferência de tecilologia associada a uma capacitação
nacional de elaboração de projeto (conceituai, bâsiCõ e eXecutivo}, e de üibiicação de componentes
com elevada nacionalização. A questão maior passou a ser a execução do que foi planejado e estabelecido com base na colaboração alemã.
30. Os mútuos condicionamentos impostos pelas partes estão assim definidos: o Governo da Ale-manha e as empresas alemães envolvidas
compiOineteraiD-se- a r~aijzar completa transferência de tecnologia, Com a cessão de patentes de que
são possuidores e o correspondente financiamento
dos_ suprimentoS; e o Governo do Brasil, com as empresas participantes, c!ontribuirá para o atendimento das necessidades alemãs de combustível nuclear,
e adquirirá dos alemães os equipamentos e Serviços
r.elativos às quatro primeiras usinas (de 1.200 MW),
com complementação nacional. Nas 4 unidades seguintes, as partes alemãs serão complementares às
fornecidas pelo mercado brasileiro. 1?. importante
deixar aqui registrado que este número de oito unidades resultou de proposição brasileira, e não de
imposição alemã.
31. A linha de reatares adotada no Brasil PWR, de água leve e_urânio enriquecido- seguiu a
orientação da maioria dos países, uma vez que atê o
·presente (março de 1982),- quando foi conclufdo
este relatório - das 582 unidades (pesquisas e comerciais) em operação, em construção e encomendadas no mundo, 316 ~ão reatares do tipo PWR. Os
reatares com urânio natural e água pesada têm par·
ticip3:ção inferior a w·%. Esses números falam por

si.

0814 Sexta-feira 8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACWNAL (Seção 11)

mães por brasileiros está se realizando, conio pre~is
to, em todas as empresas do Grupo NUCLEBRÃS,
acreditamos não ser embaraç:oso ~enegociar este
item nOs correspondentes contratos.
36. Em relação à transferência de tecnologia, a
política adotada seguiu os procedi alentos- comuns
dos países mais avançados: num primeiro tempo a
fase de absorção, com as mesmas garantias de qualidade e desempenho dos bens e serviços originais; e,
num segundo tempo, o desenvolvimento autónomo.
37. O índice de nacionalização dos equipamentos, a ser atingido na execução _das unidades previstas no Acordo Nuclear, satisfaz ao interesse nacional de conquistar a autonomia tecnológica no setor
em prazo conveniente, sem prejuízo de um esforço
maior para ultrapassar os índices previstos, começando por 36,6 e terminando com 85% na última
unidade. Na construção de obras civis, a nacionalização em projeto e _execução deverâ alcançar praticamente l 00% na 4• usina, descontada tão-somente
a assistência 1éCD.lca.
38. A Política Nuclear, tal como estruturada
sob as atuais Diretrizes de Governo, ern continuidade à do Governo anterior, tem condições de proporcionar ao País a realizaçã,o de seus objetivos espedflcos de:_
-assegurar a tranferência de tecnologia prevista
no Acordo Nuclear com a Alemanha;
-viabilizar a fabricação de componentes e a
produção de combustíveis nucleares;
-consolidar a capacidade nacional de engenharia de projeto, construção e montagertl de centrais
nucleares;
-acelerar a prospecção de minerais raaiõitivOs,
físseis e Ierteis, com tecnologia própria;
-possibilitar à CNEN cumprir as ·suas atribuições, podendo situá-la melhor num plano de absoluta isenção em relação aos organismos envolvidos com a execução de Programas de utilização da
energia nuclear;
-preparar recursos humanos em quantidade e
qualidade;
-assegurar a implementação do plano e projetas relativos à garantia e controle de qualidade;
- estabelecer instrumentos de proteção à saúde,
ao meio ambiente e segurança radiológica da população;
-enfim, realizar a aspiração nacional da autO~
nomi~ tecnológica, fundamental para garantir ao
País a plena utilização da energia nuclear na geração de eletricidade em tempo hábil, de forma racional, quando_se avizinhar o esgotamento dos recursos hídricos economicamente aproveitáveis, previsto dentro dos próximos 25 a 30 anos, bem como o
pleno aproveitamento das _técnicas nucleares em benefício das atividades do Homem na defesa e p~o
teção à sua saúde e ao meio ambiente.

32. Quanto ao_ sistema empresarial molltado
pelo Governo, a NUCLEBRÁS representa um
complexo industrial apto a realizar os dois objetivos

básicos: eliminar a dependência externa do com~
bustível nuclear, e construir no Brasil os reatares
nucleoelétricos que necessitamos.
A constituição da NUCON, para assumir a admiR
nistração da construção ciVil de usinas nucleares, foi
correta decisão, face às experiêncíiiS-conhcX:iáas eni
Angra I e nas fundações de Angra II.
Inegavelmente, a NUCLEP poderia ter sido constituída com investíriii.mto menor do que os USS 226
milhões previstos até 1983. A indústria privada, devidamente reforçada, teria condições de atender à
fabricação de certos componentes pesados constantes da linha de produção da NUCLEP. Por outro lado, a dimensão da NUCLEP possibilita uma produção de tal porte que, provavelmente nos próximos anos, se houver descontinuidade no Programa
Nucleoelétrico, ela entrará em ociosidade e, nesse
caso, a sua produção terâ de ser forçosamente reprogramada. A produção de turbogeradores de médio e grande portes abriria certamente uma nova e
promissora frente de diversificação.
Quanto à política ad_otada em relação às empresas engajadas no ~iclo de combustível, estas foram
constituídas com dimensionamento a-dequado, isto
é, numa primeira etap-ã Cm eicãfa-de demonstração.
33. Quanto aOs aspectos de saúde, meioambiente e segurança, reconhecemos que foi montada no
País uma estrutura de defesa e proteção adotando
procedimentos de natureza técnica baseados na experiênCia internacional, regulados e fiscalizados
pela CNEN, para garantir os mais elevados padrões
de qualidade como requisitO fundamental à segurança das instalações.
Reconhecemos igualmente que o País conta hoje
com uma organização sistêmica voltada para proteger o homem e o meioambiente, na qual se integram
todos os ·organismos oficiais e privados de algum
modo relacionados com o campo nuclear (SIPRON, COPRON, CNEN, !BQN e !DR).
Mais uma vez, advertimo~ que a questão em si
não está nos organogramas nem_ na importância das
instituições criadas na forma de Lei, mas fundamentalmente na eficiência das administrações, na qualidade dos materiais e produtos, na competência do
pessoal que opera as ins-talações, enfim, em tudo o
que se reflete nos índices de segurança.
Indiscutivelmente, os índices de segurança alcançados no mundo inteiro sã:o muito altos, tanto
que, nos 106 reatares- 106 reatares comerciaisatualmente em operação regular (final de_l981), alguns já com 25 anos de utili~ção, Jamais aconteceram acidentes fatais. A probabilidade é remOHssima. E a Cada ano são introquzidos aperfeiçoamentos_ O..que importa, cOmo conclusão, é que a usina
nuclear para geração de eletricídade se apresenta
com segurança suficiente para merecer confiabiiídã.de.

34. Sob o aspecto económico, duas questões
avultam: necessidade real de eletricidade e a capacidade de investimentO âo País face à política antiinOacionãria. A Política Nuclear terá forçosamente de
se enquadrar nos condidonanlentos impostos pela
situação económico-financeira.
35. A respeito dos aspec.tos administrativos na
formação das empresas binacíonaiS na área rluclear,
concordamos com o entendimento de que o interesse hra.o:il~ir~ é !'1ào permitir aos alemães qualquer
pretexto para se isentarem de seus compromissos de
garantir aos produtos aqui fabricados c_om sua tecnologia o mesmo padrão de qualidade e desempenho que é obtido na Alemanha. Discordamos da
fórffiula criada para os Comitês Técnicos, sem a paridade de representação . .Julgamos que outra forma
deveria ter sido adotada, sem prejuízo dos mesmos
objetivos. Como o processo de substituição de ale-

Sr. Presidente e Srs. Senadores, vamos, a seguir, entrar
quarta parte, refer~nte ao Programa ~uclear.

n~
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Programa Nuclear

39. A escolha do local - Praia de ~Itaorna, em
Angra dos Reis- resultou de prolongado e a:biangente estudo, inclusive ratificado. por consultora
nor~e-america~a de grail.de experiêilcia nesta especializaÇão, seguindo critérios internacionais que regulamentam a seleção de sítios para instalação de
reatares de potência.
40. Aquela área, de 1.457 hectares, foi apontada
como a que exigia menor investimento para o seu desenvolvimento. Este dado foi realm~nte o que mais pesou na
decisão de 1970.
41. A longa pesquisa na faixa litorânea entre Cabo
Frio e Parati, no Estado do Rio de Janeiro, teve sempre
como objetivo a construção de uma unidade pioneira de
500 MW. Somente com a concorrência para aquisição
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dessa unidade ê que surgiu a cogitação de usinas adicionais, tanto que o projeto do canal de escoamento foi fei-t~ admitida esta hipótese. A determinação de instalar
til.ais uma unidade, logo depois alterada para duas, com
o aproveitamento de Itaorna_, consolidou-se em 1974,
por ocasião da discussão preliminar do Acordo Brasil e
Alemanha. Os dados referentes ao citado aproveitamento foram exatamente os mesmos levantados para a primeira unidade.
42. Enquanto o posidÕnamento da Usina Angra i
em Itaorna foi devido à existência, na área, de solo que
possjbilitava a construção de fundações diretas do Edifício do Reator, com relação às outras 2 usinas maiores,
Angra II e 11_1, a localização, admitida desde logo ao lado
-da primeira unidade, foi resultado das facilidades do
canteiro, aproveitamento do canal de escoamento das ãguas de refrigeração jâ constituído, e do niolhe de proteção do_ cais, etc. Isto é, aproveitamento da infraestrutura já existente, constr-uída para Angra I.
43. Descidido o posicionamento de Angra II e III,
que implicaria em fundações indiretas de grande altura
em solo adverso, não consta que tivesse havido, antes do
inícíõ das obras, estudo comparativo entre custos das referidas fundações se transferidas para outro local mais
distante da Unidade I, como acabou sendo feito, com o
deslocamento da Unidade 111 para Ponta Grande, no extremo oposto à posição de Angra I. Anote-se que o menor custo das fundações de uma única unidade justificou
a remoção_.__
44. Está claro que o longo tempo gasto na execução
das fundações indiretas de Angra II e o deslocamento de
Angra III para local que permite fundações diretas mostram que FURNAS não levou em conta a experiência de
obras precedentes, a exemplo da usina de Hartlepool, na
Inglaterra, com 1.320 MW, construída sobre fundações
de 42 metros de altura, com solo e subsolo em condições
muito semelhantes às de Itaorna, inclusive com matacões. A execução dessas fundações tomou apenas 2 anos.
45. Se o local Ponta Negra, ao norte do Rio de Janeiro, tivesse sido melhor estudado, admitida como foi a
construção de maior número de usinas, a diluição do
custo da infra-estrutura teria mostrado a vantagem de
sua economicidade e, portanto, ali teria sido provavelmente o local pieferido para a implantação da primeira
central nuclear do Brasil.
46. Outro aspecto do problema que não pode deixar:
de ser considerado ê que a baía de Angra dos Reis apreSénta contorno exclusivo e de rara beleza no mundo,
tornando-se por isso de incomensurável potencial turístico internacional, cujo aproveitamento muito iriteressa à
economia brasileira.
Cõm-à localização de 3 usinas nucleares, qualquer acidente no funcionamento de uma única, por menor ex-pressão -e i!lofens~~o gue sejã, vindo ao conhecimento
PúbHCó~ adquiri~ã~ inevitável e ampliada repercussão,
com intensa exploração política, tal como se registra em
toda p3.rte. Isto faria reduzir consideravelmente, ou até
comprometer por longo prazo, o interesse pela exploraÇãO turíStica e área de lazer da privilegiada baía, signifi~ando enorrpe prejuízo pai'a o País. Na Ponta Negra tal
hipótese jamais alcançaria semelhante repercussão e prejuízos. Em nossa opinião, a baía de Angra dos Reis não é
um local para instalação de centrais nucleares- Por isso,
julgamos necessário que toda a zona seja considerada
não conveniente à instalação de novas centrais.
Concluímos pela necessidade do Governo procederestudos"_de zoneamento das áreas susceptíveis de serem
aproveitadas, ao_ longo do litoral, para implantação de
instalações nucleares.
47. Os problemas surgidos na construção de Angra
I, que levaram a sucessivos adiamentos de prazos, foram
conseqüentes, em grande parte, dei problemas de natureza administrativa originados da ação empresarial da proprietària FURNAS e do fornecedor do projeto e equipa-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

.Abril de 1983

mentos- a Westinghouse.

E. inaceitável o açodamento

em começar a execução de obras de tamanha envergadura e complexidade em local onde não existia infraestrutura adequada e com projeto reconhecidamente incompleto.

48.

Causa estranheza a variedade desses proble-

mas, como assinalados no período de 1972 a 1976,
culminando com um quadro de dificuldades no canteiro de obras e alojamentos, agravado pelas divergências entre equipes da proprietâria e das contratadas. As péssimas condições médico-sanitárias, do
início das obras até 1978, significaram p-esado ônuspara os trabalhadores, obrigados a exercerem suas

tarefas em condições subumanas. Ãs tradições de
FURNAS como executora de grandes projetas fica~
ram maculadas.
49. FURNAS demorou em transferir à Westingllou~
se a responsabilidade pela programação, coordenação e
controle técnico das obras e serviços, o que Ihe teria per~
mitido melhores condições de exigir o cumprimento dos
prazos acertados em contrato. Somente a partir de maio
de 1977, quase 3 anos depois de iniciada a execução do
projeto, ê: que FURNAS promoveu tal transferência.
50. Devemos dar maior importância ao fato de que a
má ..performance" construtívã. alcançada na execução
da unidade pioneira não atiniii.1 a qualidade e segurança
dos serviços, que são atestados pelas inspeções das con~
sultoras internacionais e da CNEN.
51. Os contratos assínaCfos entre FURNAS, a WestinghousefEBE, e a Construtora Norberto Odebrf:cht,
exibiram. evidentes fragilidades em vários de seus dispositivos (piazos. conceitos e fórmufas de remuneração,
transferência de responsabilidade, etc), tanto que numerosos aditamentos mudaram profundamente ã rCgra do
jogo, como estabelecida inicialmente para efeito de seleção de concorrentes.
É claro que tais alterações forçaram substanciais aumentos dos custos, e não fizeram antecipar~ riem mesmo
cumprir, qualquer prazo, inclusive os renovados~
A justificativa dos empresários é que tiveram remuneração média (12%) abaixo da recebida em outras obras
de grande porte, sob regime de administração (l5, 2Ó,
25% e mais).
52. Se as empresas, ao exercerem suas atribUiÇões,
perseguiram melhores resultados, cabia à prop~ietária
tudo fazer para que seu empreendimento fosse realizado
completamente, atendendo aos postulados- qualidade,
prazos e custos.

53. Curiosamente, e felí.zineDte, as falhas apontadas
pela reportagem da revista Der Spiegel nas obras de Angra I não foram confirmadas. Como elas atingiam mais a
qualidade técnica dos trabalhos, foi para nós uni alívio
constatarmos que não existiu nenhum edifíciO afundando corno um saca-rolhas, não ficou o turbO-gerador fora
de alinhamento, e não houve tubos supérfluos na execução do estaqueamento. Comprovadamente, a Der
Spiegel deixou-se levar, no caso, por falsas informações.
As falhas observadas na execução de A_ngra_ I, de natureza diversa das ãpontadas pela revista alemã, foram puramente administrativas, que afetaram prazos e custos.
54. A compra do reatar PWR, de 626 MW, à Westinghouse, pelo sistema .. turnkey" (na forma de. "caixapreta"), não pode merecer aceitação nesta CPI, porque
resultçm de nítida acomodação das autoridades do setor,
que poderiam ter adotado o mesmo critério de nacionalização de Angra II e III, partindo de um mínimo de 30%
de componentes nacionais. Os estágios de conhecimento
e capacidade da indústria nacional entre 1971 e 1974,
embora não fossem os mesmos em 19?6, sem dúvida alguma permitiriam que Angra I tiVesse sido contratada
com maior índice de nacionalização dos equipamentos
do que os 8% admitidos.
55. A intervenção, em 1974, da Logos Engenharia,
"- no gerenciamento das obu~s civis, sob a responsabilidade
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da Construtora Norberto Odebrecht, não nos pareceu
convincente porque, quando o ato se materializou, as
causas que estavam originando os atrasos e deSentendi~
me11.tos entre a proprietária e a referida construtora estavam realmente sanadas. A infra~estrutura local tinha ficado pronta, e FURNAS alterado as condições de pagamento através de adiantamentos, o que removeu as duas
principais causas que perturbavam o andamento das
obras.
56. Um fato positivo no projeto de Angra I, que não
pOde deixar de ser ressaltado, é que os contratos de cons-'trução e foriiéCím6n1o de equíparitentoS foram realizados
por concorrência, mesmo tendo em conta õ tarâfer absolutamente pioneiro do empreendimento. Devemos, por
fim, ressaltar que nenhum dos problemas comentados
resultou do regime de licitação adotado para a execução
das obras e serviços.

te o prazo e o custo da obra seriam menores, além
de abrir oportunidade de maior participação à engenharia nacional.
62. As análises feitas em Furnas, sobre a proposta de fornecimento de serviços e de equipamentos da KWU, mostraram que houve um sobrepreço
9~_
_Qrdem deUS$ t44 milhões, ou 20% a mais, o que
foi considerado sem explicação. Entretanto, o parecer da NUCLEBRÁS sobie as mesmas ofertas as situou no mesmo nível de preços de usinas semclhant~ ~nstruidas na Europa e nos Estados Unidos.
. 63. Este sobrepreço, como admitido por Furnas, face o objetivo maior de obter-se a transferência de tecnologia, teria sido melhor compreendido
desde que os elementos da proposta tivessem sido
claramente exibidos e não ficassem embutidos, sem
identificação.

57. Do valor estimado na época da concorrência, em 1972, deUS$ 510 po_r kw l!!_stalado, passou a
--Ser, em junho de 1981, de USS 2.090, tendo o investimento global atingido US$ 1.328.007.. 0ÕO. Como
até junho de 1982, a usina não deverá entrar em
- operação comercial, e como os custos indiretos não
cessam até começar a produzir energia, provavelmente esta unidade de 626 mw virâ a ter um~usto final próximo de 1,5 bilhão de dólares, e um ~usto por
kw irlstalado de 2.300 a 2.400 _dólares. --

64. Constatamos que houve uma deficiência indesculpável: não houve' nenhum parecer elaborado
por pessoas de _comprovada experiência em análise
de piojeto de usina nuclear._ Pelo vulto, complexidade e pioneirismo do empreendimento, julgamos que
o caminho cerio teria sido a constituição de uma comissão mista, com "experts" de outros países, para
oferecer uma fundamentada análise sobre os_custos.
Conformamo-nos com_ os pareceres de um GrUpo
de Trabalho: de Furnas, cuja conclusão foi considerada deficiente pela própria empresa, e com a opinião da NUCLEBRÁS, que limitou-se a uma comparação de custos internacionais tendo justificado o
maio r custo do projeto com as diferenças das especificações que seriam impostas pelas condições locais.

--Abro aqui um parêntese, para lembrar aos Srs. Senadores que este Comentãrio foi feito à épOca da redação e
·naquehl ocasião a:S nossas previsõeS não poderiam ultrapassar a junho de 1982. Mas, recentemente, informações
da direção de Furnasjá admitiam que o custo de Angra I
atingiria a importância de 1 bilhão e meio de dólares, o
que vem confirmar uma previsão do nosso relatório feito
um ano antes, conforine está aqui mencionado.
- Continuando:
58. Na melhor das hipóteses, Angra I terá testes
de,carga de até 70% no decorrer deste ano, quando,
se tudo.correr_bem em relação ao sistema gerador de
vapor, a usina entrará em operação comercial ainda
com capacidade reduzida. Espera Furnas que, den~
tro de mais um ano, a Westinghouse dê final solução ao pro~lema de segurança encontrado neste
SNGV. Completará neste ano, dez anos de construção, um dos maiores períodos observados no
mundo, n~ ço__ns_t,nJç_ào de uma usina deste porte.
59. No -que se refere ao último adiamento de
entrada em operação, agora em 1982, para permitir
revisão no sistema gerador de vapor, trata-se de medida preventiva com base na experiência de reatares
semelhantes em outros países, qu_e não se relaciona
prOpriamente aos trabalhos aqui executados de
construção e montagem. ~ problema de concepção
de projeto no SNGV, da responsabilidade do fabri~
cant~. definida em contrato.
Angra I começará com 5% de sua capacidade, subindo gradativamente a 30%, 50% e 100%. Entretanto, deverá parar para introduzir modificações no
vaso gerador de vapor, conforme inovações no pro-- jeto que farão evitar o vasa~ento de águas do cir- cuito primário para o secundário.
60. A KWU não colaborou suficientemente
com Furnas no atendimento de informações que
permitissem uma mais aproximada avaliação do
custo dos inves_timf:ritos nas usinas deAnira II e III.
Os dados fornecidos foram parciais, alguns negados
sob 9_ pretexto de serem confidenciais, eÕ]; contraste_
com-os termos contratuais, que asseguravam _o acesso d~ Furnas aos detalhes do empreendimento.
61. A.adaptação do projeto da KWU às condiçõ~ brasileiras não foi a melhor solução. Ao con- trário desse procedimento, se o projeto tivesse leva~
do em conta, desde logo, essas condições, certamen-

65. A K WU soube muito bem comercializar
seus produtos. Furnas não soube comprar melhor
porque não sabia ao certo o custo de mercado do
produto que estava adquirindo.
66. AS!10vaS condições do Contrato 3.763 para
execuçã~ das obras civis,
relação ao anterior,
2.182, procuraram efetivamente melhorar a remune~
ração da empreiteira, assegurando-lhe resultados
positivos, em torno de 12%, sobre o faturamento
global, como aLegam os di retores da CNO. A colnparação desta taxa à de outros contratos por administraçãO, tanto no serviço públicO como privado,
niostrã que esSe valor realmente está abaixo da média. Embora as alterações tenham efetivamente beneficiado a CNQ, nem por issO a construtora conqUistou situação de privilégio em relação a este pon-

em.

to.
67. A decisão da adjudicação das obras de Angra II_ à C~O. embora legal, não foi explicada ou
juStifi~ada co~vincentemente. As razões de natureza
téçnica e a irlvocada urgência para início das Obras
não podem ser acatadas. As vantagens alegadas
para conilnuidade das obras pela CNO, com assessoria da Hochtief, poderiam ter sido asseguradas
por qualquer outra empresa de porte técnico e esperiência em grarides obras complexas, também com
assessoria estrangeira. A melhor política é ainda a
concorrência pública.
A criação da Nucon e as medidas já adotadas por
esta em relação às obras de Angra Ilf transformando os contratos de administração por empreitada,
com preço e prazo fixados e com abertura à participação de out~as empresas construtoras, em concor-r_ência pública, comprovam o acerto desse entendimento.
68. A notória e única especialização da CNO,
reforçada pelos conceitos altamente favoráveis de
confiabilidade técnica e financeira exibidos nos pa~
receres de Furnas, que a situavam como empresa
que oferecia a melhor disposição para obras pesadas, melhor assistência técnica estrangeira, maior
capacidade de absorção e mudanças organizacio-
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nais para at~nder obras complexas, não se harmonizam com aS exigênciaS do Sr. Ministro das Minas e
Energia de reforço têcnico e finailceiro.
69. A rigor, justo reconhecer, a CNO lutou
por seus interesses agiu como empresa que persegue

e

resultados positivos e de forma pragmática. A direção de Furnas é que se acomodou à situação,
preocupada em minimizar suas tarefas,-Por ser mais
fácil deixar as bbras com a CNO do que abrir uma
concorrência porque os projetas estavam incompletos, e muitas incertezas induziam à conveniência da
continuidade das obras com a empresa quejâ estava
-instalada no canteiro. De fato, as obras de Angra II
foram autorizadas com o projeto ai.nda carente de
detalhamento. Foi exatamente a falta de dados um
dos argumentos utilizados para justificar a decisão
da adjudicação das obras à CNO em contrato por
administração. Como disse o Dii-etor-Técinico de
Furnas, Eng.> Candeias, ''as circunstâ-nCias tornaram desaconselhável um. contrato de preço unitário".
70. As fundações, [niciad8S coiri-bã:se -em anteprojeto, constavam de 783 estacas. As obras estão
sendo terminadas com 1.613, ou perto deste número
(há discrepâncias entre os dados da CNO e de FURNAS). As obras civis deveriam começar em agosto
de 1976 e terminar em junho de 1981 ou seja, 4 anos
e 10 meses. Na realidade, começaram em outubro
de 1977, e só as fundações de Angra II levaram 3
anos e 7 meses. A previsão de conclusão ê para
1988.
71. O custo direto do kw instalado em Angra
II, levando em conta os valores exibidos por FURNAS (USS 2.200/kw- junho de 1981) e avaliações
da NUCLEBRÁS, apontam USS 1.348 + USS 333
já investidos por f'URNAS +custo indireto, totalizando em torno de USS 2.400fkw, valor este aproximado do k w de Angra I. Este custo está em evolução, podendo alcançar USS 2.500 a USS
2.700/kw.
Nesta hipótese, o investimento mais otiiniSta de
Angra fi atingirá US$ 3 bilhões ou Cr$ 420 bilhões,
e USS 2400/kw (USS 1.00 ~ CrS 140,00, ao final de
fevereiro de 1982).
Abro aqui um parênteses para esclarecer que esse valor de 420 bilhões de cruzeiros foi calculado com o dólar
a 140 cruzeiros, ao final de fevereiro de 1982.
São cifras fantásticas na presente conjuntura, porém próximas da realidade. No futuro, com o esgotamento das reservas hidráulicas de exploração mais
barata, 9s custos nucleares não mais inipú~SSiona
rão. De qualquer modo, precisar número é impossível, porque ninguém poderá prever qual a evolução
ou involução do índice inflacionáriO eritre 19-82
198_8. O aumCnlo dos custOs tornou-se um sério obstáculo ao programa de usinas, sobretudo tendo em
conta a limitação da capacidade de investimento do
País. Este é um problema mundial.
Um dado interessante para compreender-mos
melhor ess~ valores está no custo de geração elêtrica. Para FURNAS, a estimativa é de US$ 60
millsfkWh, no barramento da usina de Angra I.
Não é custo final para o consumidor, que será fur;ã.do pelo DNAEE, conforme o DeCreto-o" 86.1.5tÇd-C
30-7-1981, que limíta o pagamento da tarifa de eletricidade de fonte nuclear àquela que seria p8ra
como se a mesma fosse produzida por fonte hidrelétrica.
A NUCLEBRÁS, entretanto, calcula para a usina Angra III (sem as distorções de Angra II), em
construção sob a responsabilidade da NUCON, entre USS 42 a 45 millsfkWh, em comparação com os
US$ 26,85 millsfkWh da hidrelêtrica de Tucuruí

e

(PA) com 3.960 MW,- e SíStema de transmis-são de
1.200 KM como inforrilado pela ELETRONORTE.
Prova~elmente, o custo do kW a ser gerado em
Angra II se aproximedo va!or que será obtido em
Angra I, isto é, USS 60 millsjKWh.
72. Com_ o (atar de carga de_ 50% nas hidrelêtricas e 70% nas nucleares, a diferença dimiOui consideravelmente. O custo da geração nuclear será competitivo logo que as oportunidades de aproveitamento hidrelétrico mais barato forem sendo realizadas. A tendência inevitável ê crescer o custo da geração hldrelétr_ica, enquanto a geração nucleoelêtrica ê manter-se, ou_ atê de~rescer.
73. De tudo o que foi observado no processo
de adjudicação, o aspecto legal da decisão J!ljnisterial não merece reparos. Esteve _corretamente _enquadrado no parágrafo único do art. 2", do Decreto
n~ 73.140. Em qUe pese a legalidade da decisão, o
melhor caminho teria sido o da concorrência pública e, em última análise, o do consórcio, de forma
comp!:Jlsória, e não deixada a critêrio da empresa
adjudicada.

Quanto ao aspecto da probidade, nada conseguimos apurar que maculasse a honorabilidade das
_ pessoas envolvidas nas decisões referentes à negoCiação e execução de contratos, pelo rrienos com
base nos elementos que chegaram ao nosso conhe_cimenta.
As falhas, erros, negligências e fatos negativos da
administração das empresas estatais devem ser julgados pelas autoridades superiores do G_o_vern_o,
74. OS elevados custos de Angra I e II não podem servir de parâmetro, tal o acúmulo de proble..
mas que fizeram alongar o tempo estimado de construção e encarecer as obras. Talvez com a nova
orientação adotada, de entregar a usina a uma empresa nacional, como a NUCON, assumindo o planejamento, coordenação, construção e montagem,
possamos ter em Angra III um custo mêdio escoimado de excessos que não devf:riam ter pesado no
custo das unidades anteriores, mesmo sendo elas
pioneiras.
75. Tudo em Angra II foi feito até bem pouco
tempo Sob o regime de urgência, õ que, ao final,
criou uma situação vexatória: os equipamentos fornecid-os pela K WU ficaram prontos de acordo com
-0 cronogi-ama inicialmente _estabelecido e aceito por
FURNAS, porém defasados em relação às obras civis, ficando estocados no porto de Hamburgo. A
-não Obediência dos prazos não permitiu que houvesse correspondência eri"tre os ci'onograms das
obras e do suprimento dos equipamentos. Angra II
deverã ficar concluída para entrar em operação com
10 anos e 6 meses de construção, de outubro de 1977
a _meados de 1988.
76. Quanto à qualidade e segurança na exe..
cução das- fundaçÕes de Angra II, não há o que pôr
em dúvida na resistência às cargas e nas condições
de suportar os nlais fortes esforços dinâmicos, -sem
qualquer ameaça à continuidade operaciOilal da
unidade. t o que atestam a CNEN e as empresas
consultcifas de FURNAS.
·
77. Lamentavelmente, das três condições básicas: qualidade, Prazo e cUsto, somente a primeira foi
satisfatória. O que ê curioso em tudo o que aconteK
Ceu atê agora é que a experiência adquirida na execução de Angra I não foi suficientemente aproveitada em Angra II. Os resultados ilustram essa afirmati va.
78. A tecnologia nuclear ê monopólio de poucos "P-aíses. Para se adquirir conhecimentos no exíguo mercado, é preciso vencer enormes obstáculos
principalmente de natureza política, sempre colocados à frente sõb pretexto da não proliferação de tec-
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nologias sensíveis que possam favorecer a labi-i:
cação de armas nucleares.
Trata-Se -da- mesma ·e velha POiitica colonialista
aplicada à transferência de teCrloTOSia. Não é fácil
abrir o monopólio e ignorar as pressões. O Brasil
rompeu essas barreiras com o Acordo Nuclear com
a Alemanhá.
79. A conquista de uma autonomia tecnológica
é, portanto, a essênciã. do referido Acordo, e o objetivo central do Pro~rama Nuclear Brasileiro.
80. Reconhecemos que o Pafs conta com razoável infra-estrutura de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), evidentemente ainda carente de aparelhagens e recursos humanos do mais alto nível para
cOmplementar as boas equipes iâ em trabalho.
Impõe-se o reforço dessa infra-estrutura, em prazo
adequado à consecução dos objetivos, de modo que
faça abreviar o domínio da tecnologia da forma
mais ext~sa- possíveL Este ê o foco da questão nuclear.
81. No processo de transferência de tecnologia,
as partes mais sensíveís, que têm sido objeto de severas restrições das potêncíãs nucleares, são as concernentes ao enriquecimento e ao reprocessamento de
urânio. No Acordo Nuclear com a Alemanha está
incluída, sob a garantia do Governo deste país, a
completa transferência de conhecimentos para o
Brasil tornar-se auto-suficiente nestas duas partes
do ciclo do combustível.
O mêtodo adquirido, do jato centrífugo, segundo
o consumo específico de elctricidade, de 8.447
kW jUTS, na usina de demonstração que entrará
em operação em 1986, deverá oferecer melhOr eficiência, de 3.600 kW/UTS na usin3: industrial, ~m
produção de !.000.000 UTS; e de 2.850 k W /UTS
para 2.000.000 UTS. Estes valores são estimados.
Os investimentos estão escalonados assím USS 238
milhões para a unidade de demOnstração com 288
estágios e produção de 90 UTS; e USS 800 milhões
na unidade industrial, com produção próxima a
1.000.000 UTS.
A usina de reprocessamento, pelo processo PUREX, está com seu projeto concluído, estando a
NUCLEBRÁS aguardando oportunidade para
executá-lo.
82. No- processo de transferência de tecnologia,
exerce pàpel preponderante a aplicação de rigorosos
critêrios que implicam em Garantia e Controle de
Qualidade, na forma de programas e ações sistemáticas e planejadas. No Brasil este programa já está
em prática. Funciona sistematicamente uma organização especializada, exigiõ.do em todas as fases da
indústria nuclear a obediência aos princípios da Garantia de Qualidade.
A NUCLEN, NUCLEP, NUCLEI, NUCON,
enfim, todo o complexo industrial da NUCLEBRÁS, trabalham absolutamente com os métodos praticados nos países de maior capacitaçiio tecnológica. Nesse sentído vamos bem, o que é de
grande significação para elevar e assegurar os índices de segurança, eficiência e desempenho dos equipamentos.
83. A transferênCia-de tecnologia no campo nuclear é processada sob controle permanente da
AIEA, através d<!. aplicação de Salvaguardas. O
Brasil, como os demais países não signatários do
TNP, segue o sistema de Salvaguardas da Agência.
Assim, todos-os Acordos de Cooperação, como este
com a Alemanha, estão submetidos às suas regras.
Para isso, é assinado Acordo trilateral entre o Brasil, a Agência e o País cedente da tecnologia.
A CNEN, o órgão encarregado de atender os
compromissos conseqüentes destes Acordos de Salvaguardas, vem cumprindo satisfatoriamente essa
finalidade.
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84. O alcance da suficiência energêtic"a; có-m aUtonomia tecnológica caracterizada pela segurança e
eficiência das instalações, depende da quantidade e
qualidade dos recursos humanos mobilizados para

o setor. O Programa de Formaçã.o de Recursos

Hu-

manos, sob a sigla PRONUCLEAR, tem todas as
condições de assegurar ao País a formação e

0- trei~

namento de pessoal, nos vários níveis de qualificação e variedade de cursos.
A execução do PRONUCLEAR tem oferecido
resultados interessantes, porém ainda carece de ~e~
Ihoramentos, principalmente no que diz respeito à
elevação dos requisitos de qualidade do ensino e

treinamento.
Das necessidades de 10.000 especialistas até 1985,

em diversos níveis, previstas na época da assinatura
do Acordo Nuclear, em 1980 foi admitida nova ava~
liação, em 7.200. Agorã, em 1982, prevê-se alcançar
4.250. De 1977 até 19&1, foram prepa~
rados 1.653 pessoas, das quais, 40 doutores, 164 di~
plomados em cursos de mestrado de engenharia nu~
clear, e 154 técnicos de nível médio.
A previsão da média anual, no período
1982/1985, serâ de 655, dos quais 25 serão doutores,
60 técnicos em treinamcinto na Alemanha, e 240 em
nível médio.
85. A tecnologia do tratamento e armazenamento do rejeito nudear ainda não está defmiçfa na
NUCLEBRÁS. Trata~se de problema ainda em
equacionamento, como também não está escolhido
o local onde ficarão as instalações definitivas.
86. A parte do Programa referente ao Acordo
Nuclear com a Aletnanha, como previsto até o ano
2000, deverá alcançar, inclusive os custos indiretos,
entre 24,8 (estimativa NUCLEBRÁS) a USS 31,0
bilhões (estimativa deste RC!aior), dos quais apenas
25% correspondem às partes imp-ortadas, o restante
será em moeda nacional. Estes custos compreendem
as 8 usinas de 1.245 MW, a unidade pioneira Angra
I, e o ciclo de combustível em escala industrial.
O custo médio atual do kW instalado de rente
nuclear, para efeito de planejamento do setor ener~
gético, está hem próximo àe USS 2.500 a USS 2.700.
tão~somente

Srs. Senadores, assim, concluo a parte expositiva referente às conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito;
Passo, a seguir, a ler a parte mais importante, que se
refere às recomendações, para as quais peço a maior
atenção dos Srs. Senadores.

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex• me permitiria Uniabreve intervenção, Senador Milton Cabral?
O SR. MILTON CABRAL- Pois não, nobre
dor Luiz Cavalcante.

Sena~

O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• disse, hã pouco, que o
custo total na sua estimativa seria de USS

31 ,000,000.000?
O SR. MILTON CABRAL- Perfeit().

O Sr. Luiz Cavalcante -- Parte em dólares e ...
O SR. MILTON CABRAL- Vinte e cinco
dos ~ o restante em moeda nacional.

importa~

O Sr. Luiz Cavalcanle.....:.. Aht vinte e cinco importados. Era este número que ê(fhâo tinha percebido. Muito
obrigado a V. Ex•.
O SR. MILTON CABRALRecomenda~;ões

No planejamento da açãc governamental,
deverá ser considerado como de relevante interesse
nacional o emprego extensivo dos usos pacíficos da
energia nuclear. Por ser irreversível (conforme o
consenso mundial), o Brasil deverá realizá-la com o
completo domfnio tecnológico. ESte -empenho terá
de ser aberto à cooperação dos países que assegurarem, sem restrições, os suprimentos de conhecimenI.

to e participaç-ão 'de rissos.-- --

2 _A despeito da redução do ritmo de cons~
tfUçãÕ de usinas termonucleares, observada na presente conjuntura energética mundial, o Brasil deverá acompanhar a tendência universal de complementar as necessidades de eletricidade de fontes
convencionais com a utilização de usinas da linha
PWR, de 2• geração.
3. A Politica Energética, para assegurar a consecução dos objetivos fixados nas diretrizes do atual
Governo, deverá ainda considerar:
- medidas de poupança e de substituição de
combustiveis importados, acentuando~se a utilização da eletricidade, carvão mineral, gás natural e
derivados da biomassa~ com estímulos específicos;
-promover a exploração de fontes alternativas
na geração de eletricidade.
- estimu_lar a iniciativa privada a aproveitar os
minipotencüú.S hidroelêtr_icos.

4. Diante da impraticabilidade da aplicação ex~
tensiva do último Acordo de Cooperação assinado
com os Estados Unidos em 1972, sobretudo no que
se relaciona com a transferência de tecnologia em
áreas sensivels, recomendamos a sua renegociação
possibilitandO viabilizar de fato a integração de esforços, com sólidos propósitos comuns n_a plena utí~
lização pacífica da energia nuclear.
5. A revísão de alguns atas decorrentes do
Acordo Nuclear com a Alemanha mostra-se neccs~
sária para melhor definir e ajustar ao iÍlteresse brasileiro os Acordos de Acionistas. Esta necessidade se
evidencia principalmente quanto à possibilidade de
reduzir o condicionamento da transferência de tec~
nologia ao maior número de usii:Jas construfdis; de
manter as mesmas proporções de capital de risco
alemão no desenvolvimento das empresas quando
as unidades atingirem escala industrial, notadamen~
te as de enriquecimento e reprocessamento _de urâ~
nio; e de redefinir a. situação e comp-osição dos Co~
mitês Técnicos nos estatutos das empresas.
6. A NUCLEBRÃS, ao assumir a responsabili~
dade pela transferência de tecnologia nuclear aplica~
da à fabricação de reatares e ao ciclo de co-mbustível, deverá empenhar~se para concluir o referido
processo ao final da construção da 4' usina nucleoelé:trica.
7~ Na execução de obras civis de usina nuclear,
não deverá ser autorizado o inicio da construção
sem que tenham sido atendidas previamente as se~
guinteS c-ondições:
a) completo e exaustivo estudo do local;
b) projeto de engenharia completo e detalhado;
c) estimativa realista do orçamento de custos di~
~etos; e
d) existência de infra~estrutura na ârea.
R~ As obras civis deverão sempre ser entregues a construtoras que se habilitem atravé~ de_ con~
corrência pública. Em casos de -evidente excepcionalidade, poder~se~á admitir a se1eção- dirigida, com a
f&mação de consórcio, assim mesm-o, através de
anúncio público, na forma da Lei.
9. Para que a ação governamental possa atingir
os objetivos a que se: propõe, como definidos na
Política Energética em curso, torna-se imperioso
que acabem as divergências internas no setor _quanto aõ- aproveita-mento dos potenciais hidrelétricos,
ern termos físicos e de custos. É preciso que se consolide um consenso sobre as oportunidades de utiü~
zação intensiva dos recursos hidrelétrícos (incluSive
os quantitatiVos que poderão integrar os sistemas
interligado e isolado) e a viabilidade econômica, da
transferência de exc_edentes do Norte para o Nordeste e Sudeste, bem como definir a época mais provável de esgotamento das reservas hidráulicas, também a nível de sistema interligado. Precisamos de
números Que não sejam objeto de co_q.testações. Os
P!Ílna.s 90, 95 e agora este 2000, não espelham um
" consenso em reiacào a essaS iiidãgaçõ-eS:--
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10. É igualmente imperioso que sejam reítos
aprorundados estudos da expansão do consumo de
eletricidade na Região N arte, tendo ern conta as ini~
ciativas da província mineral de Carajás, Projeto Jari, metalurgia dos não~ferrosos, desenvolvimento
agroindustrial, etc., a fim de oferecer correta ava~
liação de excedentes possíveis de serem transformados para -outras regiões, e o real custo desse trans~
porte.
II. Face á expectativa do retorno da inflação a
níveis suportáveis nos próximos anos, e à necessidade de uma política de contenção dos investimentos
conciliados os suprimentos energéticos com segura
disponibilidade de recursos financeiros, a ação governamental mais adequada seria trãnsferir para
1985 as decisões sobre o cronograma das 4 usinas
nucleares da Alemanha.
12. Atê 1985, o Governo teria melhores condições para defmir também a programação das usinas termoconvencjonais (a carvão). Julgamos reco~
mendável a criação de divisões específicas dentro da
N UCLEN e da NU CON, dedicadas ao planejamen·
to e coordenação do projeto construção civil, fabri~
cação e montagem de unidades de médio e grande
portes.
~ssim, o nosso País contaria com um sistema cen~
tralizado em planejã.rnento e execução, com o mãxi~
mo de nacionalização, para explorar as diversas
fontes energéticas para geração de eletricidade por
via térmica, utilizando a capacidade tecnológica ad~
quirida pelas subsidiárias da NUCLEBRÃS.
13. Com o potencial de urânio já identificado e
medido, mais as promissoras perspectivas de novas
reservas, a NUCLEBRÁS, ao conquistar a autonomia tecnológica na produção de urânio enriquecido,
deverá empenhar-se na exportação de excedentes,
evidentemente sub_ordinada ao interesse de garantir
a -auto~suficiente ao parque gerador nacional.
14. Com relação ao prosseguimento do programa de construção de usinas nucleares além das pre-vistas no Acordo com a Alemanha, assim como à
ampliação das unidades d-o ciclo do combustível
para escala industrial, seria recomendável que as decisões do Governo nesse sentido fossem tomadas
por volta do ano de 1990, quando estaria já consoli~
dada o domínio da tecnologia e, ao mesm-o tempo,
se poderia vislumbrar_ com mais nitidez a estrutura
de cons.umo dos anos 2000/2010 e a provável época
de esgotamento do potencial hidrelétrico.
1

15. Por ser de grande intereSse a diversificação
do aproveitamento de fontes energéticas, é recomendável que não seja a energia nuclear excessivamente beneficiada nas atenções governamentais em
detrinu;:nto de outras formas de energia, sobretudo
aquelas que possam, a curto prazo, substituir derivados de petróleo.
O Governo deverá, firme e continuadarnente, dar
o mais decidido apoiÕ aos programas de substi~
tuiÇão dos derivados de petróleo por combustíveis
nacionais. Entretanto, a prererência deverá ser reservada, onde for o caso, para a eletricidade,
observando-se a competitividade de preço nas aplicações específicas. · -·
Para cada bilhão de dólares economizados na importação de petróleo, resulta, em contrapartida,
substancial aumento da capacidade de investimen~
tos internos, inclusive no próprio setor energético.
16. Como o ·abjetiVo prinCipai da Política Nuclear é a autonomia tecnológica, jultamos necessário que se imprinia um novo delineamento no
Programa Nuclear para rtxar, de forma muito distinta, sua divisão em dois subprogramas:

I - um, industrial, compreendendo todos os
compromissos resultantes do Acordo Nuclear com
a Alemanha, basicamente a implantação do parque
gerador de ele~~!ç!_çl~_d_e __d~Jonte__ nudear e-dO- ciclo
do coffib~tÍ~~l;
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II- outro, inteiramente independente do ante~
rior, compreendendo as a.tivídades de pesquisa e de~
senvolvimento, não só em relação à geração de ele-.
tricidade, como também às aplicações radiológicas
de interesse da Medicina, Agricultura, Indústria e
Meio Ambiente.

Estes subprogramas, subordinados a uma organização sistémica, seriam capitaneados, em cada
campo específico, -pela NUCLEBRÃS e pela
CNEN.
17. Para a CNEN exercer suas funções normativas e fiscalizadoras com absoluta isenção e independência em relação aos organismos envolvidos
com programas de utilização prática da energiá nuclear, inclusive impulsionar a pesqUisa e desenvolvimento nos diversos Ministérios com interesses afins
no uso de fonte radiológica, terá aquele órgão de
situar-se em plano adminíSii'ãtíVO-rora··aõ- Ministério das Minas e Energia.
A solução ideal seria incluir a Comissão na estrutura da Presidência da República, tendo apenas as
vinculações naturais de efeito administrativo (nomeação dos dirigentes alocação
-recursos financeiros), com prestação de cOntaS
Tribunal- de
Contas da União e nomeação dos diiigentes, mediante prévia autorização do SeDado Federai.
18. Reservar no orçamento do Programa Nuclear, pelo menos S% para investimento em pesquisa
(bãsica e aplicada) e desenvolvimento sob a responsabilidade da CNEN e da NUCLEBRÁS, além de
situar em posição privilegiada as solicitações de participação e financiamento dãs demais fontes especificamente criadas para promover a pesquisa científica e tecnológica.

e

ae

ao

19. Cabe ao Governo apoiar decididamente a
execução de projeto de moderno centro de pesquisas, a fim de aparelhar-se em recursos materiais e
humanos para, entre outras tarefas, projetar e construir o protótipo de reatar rápido auto-regenerador, desenvolver formas alternativas de enriquecimento
de urânio, bem como, dominar a tecnologia da fusão nuclear. Idêntico apoio deverâ ser dado à construção de laboratórios de testes para componentes e
circuitos utíTizados em instalações nucleares.
20. Aprimorar a qualidade dos cu-rsos de formação e treinamento do PRONUCLEAR, tendo
sempre em mira antecipar e sustentar uma extensiva
capacitação tecnológica no mais alto nível.

21. Especial atenção deverá ser dada ao Pleno
funcionamento da NUCLEP, a fim de consolidar o
pro~sso de desenvolvimento tecnológico na fabricação de reatares. A lenta produção de conjuntos de
componentes pesados, por força de eventual reprogramação de centrais nucleares, poderá ser complementada com a intenSificação do ín"dice de nacionalização da fabricação -de- túi'-bOgeradort!s de ffiédia e
grande potências, inclusive atender ao programa de
usinas termo-convencionais a cãrvão de 330 MW.
22. Esta pretendida normalidade da NUCLEP
deverá compor-se com as dispOnibilidades téciliCa.s e
de produção do sistema empresarial privado, a fim
de que não se estabeleça qualquer favorecirri.ento à
participação da empresa estatal em detrimento da
capacidade j~ instalada da lndústira de_bcns de capital. A NU'CLEP deverâ, em qualquer hipótése,
situa-r-se de forma Complementar na produção de
componentes pesados.
23. O fator Segurança deverá mei-ecú espCcial
atenção no planejamento e execução das atividades
de pesquisa. Os aperfeiçoamentOS dos sistemas àe
segurança, bem como a redução dos efeitos da radioatividade no meio ambienté, deverão ser cons- tantemente perseguidos na programação- do desenvolvimento tecnológico do selar.
A maior segurança passivei no fUncionamento
das instalãçOC:S,- o-que ·presStipOe-gãriúltfr- ITlãrõ·r-prO~

teçãO à população, ê condição básica prioritária e
acima de qualquer interesse de natureza econômica.
i4_ -- O Senado Federal deverá soiicitar, através
do Tribunal de Contas da União, auditoria contábil
em FURNAS, a fim de conferir e esclarecer dados
referentes aos seguintes aspectos:
1- custo global de Angra I, com valores separados dOs- cUstoS diretos índiretos, e qual o cresci~
menta relativo sobre o valor contratado; inclusive
os acréscimos resultantes do atraso da entrada em
operação e substituições do gerador de vapor.
I I - custo final da compensação financeira à
Westinghouse por conta da transferência da montagem de tubulações dos Estados Unidos para o canteiro de ltaorna, destinados à usina Angra I. E esclarecer se o fornecimento deste material estava incluído no conjunto da usina ou se estava separado;
III- montante do desembolso efetuado por
FURNAS, com efeito retroativo, sobre contas pagas às empreiteiras de Angra I;

·e-

IV- crescimento dos custos das obras devido à
aplicação dos Adiantamentos ao Contr-a:tO -1934.
Quanto representaram em relação aos valores e qual
a relação do aumento com o crescimento do índice
inflacionário;
V- custo direto das fundações de Angi-a ll, es~
clareCe-rido, separãdamente, número final e custo
das estacas construídas, custos do reforço e da laje
de encabeçamento. Que outros custos foram debitados às obras de Angra II e III. Qual o aumento do
custo financeiro prOvocado pela espera de decisão e
prazo de execução do reforço do estaqueamento;
V1 - remuneração média paga aos empreiteiros
de serviços de engenharia~ montagem em Angra I,
II e III, em relação ao faturamento global que obtiveram;
VII- conferir, no INPI e Banco Central, os valores pagos à República Federal da Alemanha,
França, Itália, Áustria e Estados Unidos, por conta
de transferência_ de tecnologia e assistência técnica
relacionadas com a energia nuclear, a partir de 1970
e até 19'81, particularizando_o contrato n9 S_eutre a
NUCLEN e KWU.

Continuando, passo às últimas recomendações:
25_. Conhecidos os dados da auditoria referida
no item anterior, deverâ a Comissão de Minas e
Energia opinar sobre os novos elementos conhecidos.
25. Sendo a Política e o Programa Nuclear Brasileiro totalmente voltados para usos pacíficos, as
autoridades do setor deverão promover amplos programas de comunicação com o povo, a fim de
ca~itá-lo a entender e acompanhar os esforços do
Governo no campo nuclear. O Ministério das Minas 'e Energia deverá anualmente _remeter às duas
Casas do Congresso Nacional detalhado relatório
sobre a questão energética.
27. O processo de desenvolvimento nacional
deverá ser redirecionado para atingir maior incidên-cia no interior do _País. O objetivo é promover uma
forte civilização rural, apta a _cÕmpetir com a urbana._ É·evidente que o desenvolvimento só será integrado com o progresso equilibrado das regiões, e
sem grandes desnivelamentos entre interior e litoral,
-causa principal da migração desordenada para os
grandes centros urbanos. A nova investida, com
base no binómio Alimento e Energia, poderá provo- -cara explosão de progresso no meio rural, e com ela
a e;.;pansão consíderâvel do padrão de_ vida de expressivos contingentes populacionais.

O Sr. Murilo Badaró- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MILTON CABRAL- Pois não, nobre Senador.

O Sr. Mwilo Badaró- No momento em que V. Ex•
encerra a leitura do seu relatório, nós, seus cõinpanhei-
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ros da Maioria, não podemos deixar de consignar os
mais _sinceros e calorosos aplausos pelo trabalho que V.
realizou como Relator dessa Comissão. Já é do conhecimento público o relevo do trabalho que essa comissão desenvolveu, estudando um dos problemas mais
sério{i deste País, que é o problema da energia nuclear.
Antes, o Senador Jarbas Passarinho, depois V. Ex~, Re-lat~~es da matêría, foram extraordinariamente dedicados ao tema, pesquisaram de forma profunda todos os
ângulos dessa questão, e aí está o relatório, que honra
não só V. Ex~. mas a Comissão Especial de Inquérito requerida pelo Senador Itamar Franco. Quero dar a V. Ex•
os meus parabéns, em nome dos seus companheiros de
Bancada.
Ex~

O SR. MILTON CABRAL- Agradeço as gentis palavras de V. EX• e declaro, neste instante, que realmente
a minha única compensação foi a satisfação do dever
cumprido.
2&.- Finalmente, é recomendável que as falhas,
erros, equívocos, negligências e demais fatos negativos observados e .comprovados na execução do Programa Nuclear sejam examinados em profundidade
pelo Governo e sobre eles adotadas as medidas
-apropriadas e corretivas, que façam conduzir os administradores a alcançarem melhores níveis de qualidade em cada setor específico e, naturalmente, tendo em conta os condicionamentos da conjuntura
econômica, a obterem os melhores resultados em
prazos curtos.
Muito obrigado pela atenção. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. }9-Secretârio.

E lida a seguinte
Emenda n9 1

(de Plenário)
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 127, DE 1982
Dê-se ao

arti~fo

29 a seguinte redação:

"Artigo 29 A Mesa do Senado Federal, tendo
em vista as conclusões, recomendações e o que demais consta do Relatório da Comissão Parlamentar
de Inquérito, instituída pela Resolução n9 69, de
1980, tomarâ as providências cabíveis e notadamen•
te:
I - Solicitarâ ao Poder Executivo que proceda,
no prazo de 120 (cento e vinte)" dias, a uma reavaliação global do programa nuclear, especificamente
no tocante aos aspectos científico, económico e técniCo, remetendo os estudos e conclusões a esta Casa.
II - Instarâ o Poder Executivo a encetar negociações com as autoridades competentes da República Federal da Alemanha tendo em vista a renegociação dos termos do conjunto de atas e contratos
que consubstanciam· a cooperação no campo nu~
clear entre os dois países de sorte a:
a) limitar em duas o número de usinas a serem
adquiridas- Angra II e Angra III.
b) inserir o princípio da obrigatoriedade de concorrência para a aquisíção de equipamentos e serviços;
c) eliminar todas as disposições que tenham por
obJetivo" assegurar a predoininância dos sócios alem-ães- em organismos societários;
d) assegurar paridade de tratamento entre os sócios quando forem necessários aumentos do capital
societário;
e) responsabilizar de forma efetiva os titulares
da tecnologia transferida no caso de falha, ineficiência ou ausência de economicidade do sistema bem
como no de falta de cumprimento das obrigações
contratuais;
j) permitir às autoridades brasileiras amplo acesso a_ todas as informações julgadas necessârias Pªrª
o regular desenvolvimento da cooperaÇão;
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g} preservar, de um modo geral, um justo
equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.
Relatório conclusivo sobre as negociações será
enviado à Casa no prazo máximo de 120 (Cento e
vinte) dias.
III- Enviarã à Procuradoria Geral da Repúbli~
ca cópia de todos os atas e contratos que estabeleçam vínculos juridicos para a administração direta
ou indireta a fim de que seja apreciada a respectiva
legalidade, com eventual adoção de me_~i~as cab!veis, em especial as seg~intes: - - - - -- - - -- a) acordos Societários que tenham pÕr objetivo
assegurar privilégios técnicos, a-dminíStr<i.tiVos, eéõ-nômicos, financeiros ou de· qualquer outra espécieao sócio estrang"eiro;
b) contrato firmado entre FURNAS- Centrais
Elétricas S/ A e a Westinghouse Eletric Corporation
associada à Westinghouse Sistemas Elétricos Ltda.,
e a EBE- Empresa Brasileira de Engenharia Ltda.,
bem como os respectivos aditivos, para fornecimento de equipamentos e serviços e!etromecânicoúefe.
rentes à usina de Angra 1;
c) contrato firmado en~re FURNAS- Centrais
Elétricas SJ A e a Construtora Norberto Odebrecht
S(A para execução das obras civis de Angra I, II e
Ilf·

d;

contrato que permitiu a intervenção_ da LogoS
Engenharia SfA no gerenciamento do projeto de
Angra I.
IV- Remeterá à Procuradoria Geral da República para responsabilizar quem de direito:
a) os elementos comprobatóriosudas péssimas
condições médico-sanitárias" existentes no canteiro
de obras de Angra I bem como ·da prãtica de "a tos
de violência";
b) dados n'ecesslirios para a detCrrriinação da culpa pelo atraso do funcionamento da usina de Angra
L"

Justificação
Quando se tornou público a teor de um documento
afrontoso à dignidade dos membros oposicionistas da
CPI Nuclear, egresso de um ótgãq "segurança" d_o Ministério das Míilas e Energia, entendemos necesSário ouvir o responsável pela matéria a fim de que eventuais me.
dídas saneadoras fossem adotadas. A obstinada determinação da maioria em acobertar· a "comunidade de informações" levou a bancada do PMDB a retirar-se da Co_missão em sinal de protesto contra o estado de arbftrio
que passou a imperar. A partii daquele momento ficou
sob a exclusiva responsabilidade da representação governista a condução dos trabalhos visarido investigar o ..A~
corda Nuclear Brasil --Alemanha". Sentimo.nos hoje,
por esta razão, cerceados quanto à possibilidade de emitir um juízo de valor definitivo. Não obstante esta circunstância limitativa, entendemos oportuno, com base
no relatório ~presentado, sugerir a adoção de algumas
medidas concretas a fim de que as irregularidades constatadas não permaneçam incólumes.
Infere-se da leitura do relatório que o parceiro alemão,
valendo-se de uma suposta falta de alternativa do governo brasileiro em relaçãO ao problema da transferência de
tecnologia nuclear, impós condições extremamente gravosas no conjunto de a tos firmados. Alude-se à existêncía de um denominado_~' Protocolo de Brasflia" que, juntamente com um outro "Protocolo de Bonn", estariam a
condicionar todo o programa nuclear brasileiro até o final do século. Estes documentos, dado o caráter sigiloso
que lhes imprimiu o Executivo, não foram submetidos à
devida aprovação parlamentar, fato que por si só iltipossibilitou um amplo aprofundado exame prévio. Encetamos assim um programa de transferência de konw how
cuja confiabílidade técnica ê, na melhor das hipóteses,
duvidosa. Restou inequivocamente reconhecido que outras alternativas de geração de energia encontram-se disponíveis, sendo muito provável que até o final do século
a tecnologia da fusão nuclear ou do aproveitame:nto da
energia solar estejam em estágio de ut~lização industrial

tornando obsoleta a que ora é vendida ao Brasil. A_~ deficiências com relação à escolha do local bem como no que
concerne à segurança de _certos equipamentos preocuj:)ám -sObreillanelfá. A economicidade -do projeto comO
um todo é colocada em dúvida em razão dos inúmeros
contratempos havidos no curso da execução.
Entendemos que, constat!ida a ocorrência çie fatos de
tamanha gravidade, Jorna-se imperioso proceder a uma
reaVaffÍção global do programa nuclear brasileiro. Os
elementos técnicos apurados pela CPI foram colhidos no
curso de depoimentos tomados ao longo dos últimos
quatro anos. Algumas informações diretamente recel:üáas das fontes oficiais encÕntram-se hoje ultrapassadas.
Por outÍ-o la<!o, a ~dez CQm qye_ vem e_yoluindo a tecnologia no setor energético torna ineficaz qualquer avaliação feita com base em dados históricos. Assim, inde-.
pendeilteme"nte da remessa anual.. "às duas Casas do.
CongresSo-NaCional de detalhado relatório sobre a questão energé-tica", como propõe o item 26 (vinte e seis) das
Recomendações Finais, entendemos oportuno proceder,
de imediato e num praxo mãximo de 120 (cento e vinte)
dias, a uma reavaliação atualizada do programa nuclear
como um todo. Com base no referido estudo conclusivo
poderá o Congresso Nacional adotar as medidas legais
corretivas que se façam necessárias+
Resultou inequivocamente demonstrado qu~ os inte-.
resses fundamentais da Nação não foram devidameQte
resguardados pot ocasião da assinatura do conjunto de
atas que consubstanciam a .cooperação nuclear entre o
Brasil e a Alemanha. Entendemos constituir tarefa inadiável encetar negociações diplomáticas c~~ os ted~scos
a fini de -llfliifãr o número de usinas a serem adquiridas;
estabelecer o princípio da obrigatoriedade da concorrência prévia para aquiSiÇão de equipamentos e serviços; eliminar todas as disposições que assegurem predomínio
estrangeiro nos órgãos .societãrios; determinar a paridade de tratamento no que concerne as eventuais necessidades futuras de aumento de capital; criar mecanismos
que_p_ossibil!te~ responsabilizar o autor datecnologia
nO caso de falha-; ineficiência ou ausência de economicidade do sistema; permitir às autoridades brasildias amplO acesso às informaÇões tecnológicas; e, finalmente,
preservar um justo equilíbrio entre direitos e obrigações
das partes. O resultado das negociações deverá ser comunicado ao Congresso Nacional no prazo de cento e vinte
dias.
_ No que tange à implementação dos programas e projetas específicos, constatou-se que a parte brasileira foi sis- temática e deliberadamente colocada em posição de inferioridade. Tanto nos aspectos administrativos como técnicos e econômicoS, sujeitamo-nos a condições de tal forma gravosas que acreditamos ser lícito questionar a respectiva validade à luz das prescrições contidas na Lei n9
4.717, de 29 de junho de 1965. Por seu turno~ os contratos para fornecimento de equipamentos, serviços e exe.
cução das obras civis apresentam irregularidades de difíw
c:il justificação. Basta lembrar, a título exemplificativo,
2"a retroatiVídade dos reajustamentos adotados em
1975, em relação a serviços executados e pagos desde
1972". O conjunto de fatos apurados recomenda aremessa dos documentos pertinentes à Procuradoria Geral
da República que, na qualidade de fiscal da lei e patrono
dos interesses da Unfão, saberá. adotat as medidas judiciais que se impõem.
Finalmente, duas constatações específicas estão a exigir a responsabilização de quem de direito. Em primeiro
lugar, no que se refere às. "péssimas condições médicosanitárias" existentes -no canteiro de obras de Angra I
bem como em relação às prãticas de. "atas de violência".
Ambas as hipóteses configuram delito penal da maior
gr3vidade. Em segundo lugar, o fato da usina de Angra I
não poder "ir além de 70% de sua capacidade" em razão
"do vazamento de água do circuito primãrio para o secundário dentro do próprio vaso gerador de vapor". Os
danos emergentes e lucros cessantes que resultaram da
entrega irregular do empreendimento devem ser amplamente ressarcidos.
Entendemos inadmissível que, após tão ãrduos e de-morados trabalhos, não sejam os responsáveis pela ges-
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tão da coisa pública instados a adotar medidas capazes
de reparar pelo menos as mais gritantes falhas, deficiências _e irr_egularidades ~puradas.
Sala das Sessões~ 7 de abril de 1983. -Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir o projeto e a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
ao !J.Obre Senadol Itamar Franco.

pal~vra

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, o Uder
do Governo quer solicitar uma questão de ordem, e eu,
g_efltilmente, _acolho a solicitação de S. Ex'"
O Sr. Murilo Badaró- Sr. Prsidente, peço a palavra
para um- esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre_ Senador Murilo Badaró.
__O_ SR- MU.RiLÜ BADARÚ (Sem revisão do orador.)
- St. Presidente e Srs. Senadores:
É s<? p~ra esclarecet:_ _çste asspnto, porque se trata de
uma emen~a a um projeto de resolução de uma Comissão de Inquérito que aprova um relatório. Não existindo
mais a Comissão Parlamentar de Inquérito, de veZ que o
seu prazo já se esgotou, tendo ela se dissolvido, a pergunta é: a que Comissão deve ser encaminhada a emenda do
Senador Jtamar Fra!lco, que incide sobre o projeto de resolução e mais especificamente sobre o art. 29 do projeto? E salvo melhor entendimento, cOmo o direito de
emendar qualquer projeto é amplo, a Mesa não tem, a
meu ver, outra alternativa senão dar como recebida a
emenda, encaminhando-a à Comissão de Corisiituição e
Justiça, a fim de -que a examine quanto a seus aspectos
jurídicos, e à Comissão de Minas- e Energia, que deverá
opinar sobre o seu aspecto técnico, ou seja, quanto ao
seu mérito.
Era esta a questão que desejava levantar, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalia)- A Presidên-

cia acolhe a sugestão do nobre Senador Murilo Badaró ...
O Sr. José Lins- Pela ordem, Sr. Presidente.

o Sit ITAMAR FRANCo- (Para discutir. Sem re-.
visão do orador.)- Sr. Presidente, veja V, Ex'" que a
gente querer ser delicado ê um problema; V.Ex' havia me
deferido a palavra e eu, por_ uma getileza para com o Sr.
Senador Murilo Badaró e inclusive por uma obrigação
regimental, pois S. Ex' qUeria levantar uma questão de
ordem, ..
O Sr. José Lins- Sr. Presidente estou pedindo a palavra pela ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO - Veja, V. Ex'" defere a
questão de ordem e eu ia contrapor uma argumentação
c_ontráría à do Senador Murilo Badaró. Veja, Sr. Presidente, o absurdo ...

0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta)- V. Ex• tem a
palavra para contraj:iOr, e se mudar o entendimento da
Presidência, esta terâ a ombridade de reformular a sua
decisão.
O SR.. ITAMAR FRANCO - Não tenho dúvidas
quanto ao comportamento de V. Ex.' na Presidência do
Senado.
Veja V. Ex• que o Senador Murilo Badaró levanta
uma questão de ordem e o mal, às vezes, do próprio Se~
nado da República, tem sido esse, infelizmente Sr. Presidente. Ainda não aprendemos a sacudir a poeira que faz
com que nossos trabalhos sejam iquais aos de hã 30 ou
40 anos; a rotina é quase a mesma. A moderna administração pública avançou na velocidade supersônica e o
Senado da República continua ainda naquela velocidade
de carroça.
·
Mas veja o absurdo que levanta o Senador Murilo Badaró . .Diz ele- a comissãO Parlamentar de Inquérito se
extingiu. Mas quem é que decide? Quem é que vai decidir
a aprovação, ou não, desse relatório, neste instante?
Quem é? É o Plenário do Senado. Evidentemente, é o
Plenário do Senado. Veja Sr~ Presidente, que nós, Senadores que não fazemos parte da Comissão Parlamentar
de Inquérito, - e eu fiz até um determinado ponto,
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quando fui Presidente, com muita honra desta Comissão
--veja que qualquer Senador que não fizesse parte dessa
comissão e poderia opinar aqui, no plenário do Senado,
, e não na comiss[o, POrqUe efe poderia, inclusive, não ter
interesse de lá comparecer, por esse ou aquele motivo,
ou, até, 'por falta de tempo, porque estivesse nas outras

comissões_.
Então, cabe, neste instante, Sr. Presidente, salvo melhor juizo, que o Plenário do Senado é soberano, neste
momento, não apenas para decidir uma emenda que
apresento ao Projeto de Resolução, que é uma coisa relativamente simples, porque ele vai ser soberano para quê?
Para aprovar ou não as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma coísa muito maior. Se o Plenário não é soberano para examinar, neste instante, uma
emenda, quanto mais ele não o será para aprovar as resoluções do digno Relator Senador Milton Cabral.
Então, veja V. Ex• que não há que enviar essa emenda
ao Projeto de Resolução à Comissão de Constituição e
Justiça, a não ser, Ex•, salvo melhor juízo, e com o devido respeito, que V. Ex•, então, suspendesse os trabalhos
da Comissão Parlamentar de Inquérito ou·a-anãlise, pelo
Plenário, neste instante, dO -exame qUe i:staiUoS-fazendo.
É o encaminhamento que faço a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Mesa esclarece ao nobre Senador ltamªr Franco, que, no seu entendimento, os trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inquérito se encerraram. Cabe, Soberanamente, ao Plenário decidir com relação ao relatório. Eis que aparece
um fato novo, e a bàa hermenêutica, a boa interpretação
da lei é que, -aparecendo um fato novo, a recomendação
do Regi:rri.ento é_envi"af à comissão específica para decidir
com relação ao fato novo, que é a emenda de V. Ex• Nessas condições, lamentando profundamente, mas, dentro
do entendimento jurídico que sustentamos, vamos enviar
todo_ o material e dei"<ar de colocar em votação, hoje, a
matéria, só o fazendo após o parecer da Comissão de
Constituição e justiça.
O-Sr. José Lins Sr. President~, permite V. Ex•, pela ordem?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Conceôo o
palavra, pela ordem, ao nobre Senador José Lins.

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Mesa esclarece ao nobre Senador José Lins que enviará à Comissão d_e Constituição e Justiça, exclusivamente para ver da
oportunidade; se foi apresentada a emenda do nobre Senador Itamar Franco no prazo legal e se ela é válida para
um reexame do Plenárío.
--A Comissão de ConstituíÇão eJustiça vai oPinar se há
oportunidade de ap-resentação de emenda em Plenário.
Está decidida a questão de ordem.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco,
para continuar a discussão do projeto.
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O SR. ITAMAR FRANCO- Não é emenda ao relatório.

O Sr. José Lins - ... porque V. Ex• verifica que a
emenda não é ao projeto, é ao relatório. Todo o texto da
emenda, e aqui tenho em mãos, é uma modificação ao
relatório da Comissão. V. Ex• acolheu.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, é uma
emenda ao projeto, o Senador José Lins não leu a emenda. É uma emenda ao projeto.
O Sr. José Lins - Sr. Presidente, eu entendo que a
emenda do Senador Itamar Franco é um subterfúgio.
O SR. ITAMAR FRANCO- Entender, V. Ex• pode
entender, mas não está compreendendo.

O Sr. José Lins- O que se pretende é, evidentemente,
modificar õ texto do relatórío. Eu considero que a modificação do texto do relatório de uma Comissão é um
atentado contra toda a instituição das Comissões Parlamentares.
O" SR. ITAMAR FRANCO- V, Ex• não está lendo
direito.
Sr. Ptesidente, não se trata de emenda ao relatório. O
Senador José Lins não leu, não quer ler, não quer compreender, não quer entender. S. Ex•, hoje, não está nos
seus melhores dias.
f: claro, é uma emenda ao projeto de resolução, está
claro: Emenda ao Projeto de Resolução n"' 127 de 1972.
Não é emenda ao relatório.
Ex• há de compreender isso. O Senador José Uns talvez não compreenda, mas V.
Ex•, na Presidência, há de entender perfeitamente qual o
objetivo.

V:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Requerimento do nobre Senador José Lins está estribado no art.
449, do Regimento Interno que diz, ipsis litteris:
Art. 449. Havendo recurso para o Plenário,
sobre de.cisão da ~esa em questão de ordem, ~lícito
ao Presidente solicitar a audiência da Comissão de
Constituição e Justiça sobre a matêria.
Isso seria decidir novamente o que já foi decidido.
Q_ ~r~--!osê Lins- Sr. Presidente,_. peço a V. Ex~ que
me conceda a palavra, novamente, para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra a V. Ex• para uma questão de ordem.
O SR. JOSE: UNS (Para uma questão de ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O nobre Líder Murilo Badaró me solicita retirar o pedido de recurso ao Plenário. Tendo em conta a coerência
interna da Liderança, eu atendo ao nobre Senador Murilo Badaró. Deixo, entretanto, o meu protesto no sentido
de que não se procedam modificações nos Relatórios das
Comissões através de subterfúgios dessa natureza.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Continuam
em discussão o projeto e a emenda.

O_Sr.ltamar Franco-

Sr~

Presidente, peço a palavra.

O Sr. José Lin.s - Sr, Presidente, nos termos do art.
449, recorro da deciSão de V. Ex• ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- ConCedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- lO regímen,

O SR. ITAM:AR FRANCO - Sr. Presidente, veja o
absurdo que se pretendia, ao se negar o exame de uma
emenda.

tal o requerimento de_ V. Ex• Vou colocã-lo em votação.
O SR. ITAMAR FRANCO-- Sr. Presidente, V. Ex•
vai colocar em votação o quê, por favor?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Vamos_or:denar os trabalhos. Eu solicitaria ao nobre Senador José
Lins que reformulasse o seu requerimento.
O SR. ITAMAR FRANCO_- Reformulasse não, Sr.
Presidente. v_, Ex~ tem que pedir por escrito porque nós
vamos querer examinar esses-absurdos do Senador José
Lins.
O Sr. José Lins """':"Sr. Presidente, V. Ex• acolhe uma
emenda ao relatório·...

O Sr. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
=çampain_ha.)- V. Ex• pede a apalavra para discutir a
matéria ou para uma questão de ordem'?
O SR. ITAMAR FRANCO matéria, Sr. Presidente.

Estou discutindo a

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Então, V,
Ex•-vai me perdoar, mas a Mesa lamenta profundamente, e não pode dar a questão de ordem a V. Ex•, porque
já enviou a matéria à ComiSsão de Constituição e Justiça.
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O SR. ITAMAR FRANCO -

Não estou pedindo

questão de ordem a V. Ex•
O ·sR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Mas jâ é:
inoportuna a discussão da matéria, neSta altura.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, estou
iniciando a discussão da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Mas, desde
que foi deferida a questão de ordem formulada por V.
Ex•, enviando para a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto sai da pauta para dar lugar ao seguinte. V,
Ex• vai discutir a matéria agora na Comissão de Constituição e Justiça, defendendo a sua emenda, ou na próxima sessão, quando a matéria entrar em pauta novamen-

te.
O SR. ITAMAR FRANCO téria de pauta?

V. Ex• retirou a ma-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Perfeito.
Desde que foi deferida a solicitação do Senador Murilo
Badaró, a matéria saiu daqui para a Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. ITAMAR FRANCO - PeÇo a palavra, Sr.
Presidente, para pedir uma informação à Mesa, se V. Ex•
me pefmite.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre senador Itamar Franco, para uma explicação.

O Sr. Pedro Simon- Vê V. Ex• como eu tinha razão:
se não tivesse dado a questão de ordem para o Senador
Murilo Badaró, V. Ex• tinha feito o discurso.
O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma explicação.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente:
Para uma interpelação a V. Ex• solicitei à Mesa do Senado que fosse enviado ao Executivo um pedido de informação acerca daS concorrências de Angra III, Peruíbe
I e Peruíbe II.
Gostaria de saber de V. Ex• se o Gabinete Civil da
Presidência da República já respondeu o oficio do Sr.
Presidente do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa está
sendo informada pela sua assessoria, que o requerimento
foi encarrii:i1hado a S. Ex• o Sr. Ministro Chefe da Casa
Civil da Presidência da Repúblia, no dia 18. Ainda não
houve a resposta, mas S. Ex•, o Sr. Ministro, está nO prazo legal, ainda, para responder ao expediente a este Senado.O SR. ITAMAR FRANCO --Sr. Presidente, apenas
queria pedir a V. Ex•, então, que solicitasse novamente
ao Gabinete Civil a resposta. E por quê, Ex•'? Porque é
comum, ao Executivo- quando nós-, parlamentares, solicitamos pedidos de informações, terminando a trami
tação do projeto na nossa Casa ou na Câmara dos Deputados - deixar de responder.
4

Eu mesmo, em vãrias indagações que fiz aà·Gatiinete
Civil, através da Mesa do Senado, tenho recebido as respostas: "o projeto não está mais em discussão no Senado
~a Repúbli~a, não hã o que responder, da Casa Civil".
Portanto, insisto com V. Ex•. já que entendo que Angra
m teve uma concorrência irregular e, muito mais, Peruíbe I e Peruíbe II, totalmente irregulares estas concorrências, creio que o Senado da República deva examinâ-las,
no contexto do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
O SR. PRESlDENTE (Moacyr Dalla) -A Mesa esclarece ao nobre Senador Itamar Franco, a respeito do
art. 239, que diz:
Em relaÇãO ao requerimento de informaçõeS serão observadas as seguintes normas:
IX --ao fi"m de 30 (trinta) dias serã reiterado o
expediente de solicitação das informações, quando
não hajam sido prestadas ou não tenha sido solicitaela, pela autoridade competente, a prorrogação do
respectivo prazo;
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Dentro do prazo previsto pelo Regimento, a Mesa
acolherá o pedido de V. Ex' e farã reiteração do pedido
ao Sr. Ministro Chefe da Casa Civil.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
317, de 1983, do Senad_or Murilo Badafó, solicitando,

nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar~
n~> 1%, de 1982, de sua autoria, que constitui uma Comissão Especial Interna,

quivamento do Requerimento

composta de 7 membros, para, no prazo de 180 dias, rea-

lizar estudos sobre reforma tributária.
Em Votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que- o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria serã desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 4:
Votação, em turno único"; do Requerimento n'i'
319, de 19-83, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
nq 198, de 1979, de sua autoria, ·que disciplina o
exercício da profissão de detetive particular.
Em votação o requerimento:
Os Srs. Senadores que- o aprovam permineçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O

SR. PRESID~NTE

(M9_~.'cyr Dalla) -

Item 5:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 8:
Vot~ção, em t.urno único, ci;;--R~q~crimento n9
323, de 1983, do Senador Gastão Maller, solicitando, nos termos do art. 367 do_ Regimento Interno, o
desarquiVamento do ProjCto _de Lei do Senado n9
74, de 1982, de sua autoria, que dispõe sobre a padronização dos contratos relativos ao sistema de
consórcio para aquiSição de--beõS_e dâ ~utt:_as provi::dências:
Em votação.
_ __
Os Srs. senadores que' o aprovam permaneçam como
se ãchanl-. ?PàUSci.) ·
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado Voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 9:
- VOt;ção, em turno único, do Requerimento n9 324, de
1983, do Senador_ Gastão Maller, solicitando, nos _termos -do art.. 367- d_Q Regiment~ Interno, o desarqUJVamento do Projeto de Lei do Senado_nl' 86, de I 982, de sua
autoria, que torna obrigatória a imPressão, no rótulo e
na bula de produtos industriais que contenham a substância. "benzeno", da palavr~. "veneno" e da indicação
do correspondente antídoto, e dâ 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 requenmento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - ltem_IO:

Votação, em turno único~ do Requerimento nl' 320,
de 1983, do Senador Gabriel He_rm_es, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 30?,
de 1979, de sua autoria, que dispõe sobre o excrcic10
da auditoria contábil e dá outras providências.
Em votaçãQ o requerimento.
0& Srs. _Senadores que o aprovam queiram conservar

_ Votação, em turno único, do ReqUerimento n~' 325, de
1983, do Senador Gastão MU:IIer, solicitando, nos termos do_ art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamento do Projeto de Lei do Senado n995,de 1982,desua
autoria, que Veda a fabricação de veículos automotores
d:e passageiros, com potência superior a 180 HP, que não
sejam para. consumo a álcool, e dá c;mtras_ providencias.
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se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
.- - o projeto de lei a que se refere requenmento que acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
321, de 1983, do Senador Gastão Miilter, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9
47, de 1980, de sua autoria, que acrescenta dispositivo ao art. 483 da Consolidã.çãO das Lds do Traba·
lho-..;.... CLT, e dá ou.tras 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 à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 7:
Votação, em turno úniCo, -do RequerimeD.to n~
322, de 1983, da Senadora Eunice MichiiCS, solicitando, nos termos do art. 367 do- Regimento InternO, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~ 237, de 1980, de sua autoria, que revoga o§ li' do
art. I78 e o item IV do art. 2 t 9 do Código CiVil Lei n~ 3.071, de 1~> de janeiro de 1916, corrigida pela
Lei n• 3.725, de IS de janci(o de 1919.
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 tram~tar normalmente.

Em votação o requerimento.
OS Sts:· Senadores que o aprovam permaneçam senta- -aos. ( Palf.Sa.)
Aprovado.
O Projeto di feí a que sé refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item li:
Votação 1 em turno único, do Requerimento n9 326, de
1983, da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos termos do art. 367 _do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lel do Senado n9 113, de 1982, de
sua autoria, que reduz o limite de idade para efeito de_
adoção, alterando_ o art. 3~8, caput, e parágrafo únip_o 4a
LC:i-nl' 3.071, de 1916 (Código Civil), bem como o art. 32,
caput, da Lei n9 6.697, de 1979 (Código de Menores).
Em votação.
Os Srs. Senadores qiie 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 12:
Votação, em turno--único-, do Requerimento n~' 327, de
1983, da Senadora EuriicC Michiles, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivaM
méiito do Projeto de Lei do Senado n~> 1I4, de 1982, de
sua autoria, que dispõe sobre licença espeCial para a emM
pregada adotante de menor de 2 (dois) anos.
Em votaÇão o requerimento.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram conservarM
se como estão. (Pausa.)
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 (Moacyr Dalla) -Item 13:
Võtação, em turno único, do Requerimento nl' 455, de
1983, do Senador Lourival Baptista e outros Senhores
Senadores, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena·
·cto Federai, das ordens do dia baixadas pelos Minis~os
GeriCrâi Walter PirCs de Carvalho e Albuquerque, Almi·
rante Maximiano Eduardo da Silva Fonseca e Brigadeiro DêlioJardim de Mattos, em comemoração ao 199 aniveráriO da ReYoiução- dri mai-ço de 1964.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadofes que o aprovam queiram conservarse como estão. {Pausa.)
Aprovado.
Será feita a-transcrição.
E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitaela:_

A ORDEM DO DIA DO EXÉRCITO

1?. a seguinte, na íntegra, a ordem do dia do Ministro
do Exército, Walter Pires, pela comemoração do 19~> aniversário da Revolução de 3 I de março de 1964:
Meus comandãdos:
Nesta data que elegemos para celebrar o compromisso
do Exércit_o Brasileiro co_m a democracia, tenho o dever
de dirigir-me aos meus subordinados, particularmente
aos mais jovens, para testemunhar fatos que, estarrecidos, temos visto serem deturpados por capciosas versões.
As Forças Armadas foram levadas à Revolução de 31
de março pelo clamor da sociedade civil. Este alerta, tão
bem traduzido nas. "marchas da famflia com Deus pela
liberdade", era produto das seguintes ameaças:
-ao direito à propriedade, atravês de pregação de refórin-a agrária· e ·aesapTopriações industriais e urbanas
sem justa indenização;
- ao direito à livre representação política, pela pretensão de fechar o Congresso Nacional, eliminar os partidos políticos e substituí-los por uma "república sindi·
calista~·. para uns, e pela própria ditadura comunista,
mascarada d~. "república popular", para outros;
- ao direito ao trabalho, pelo desencadeamento de
greves políticas forçadas poi- piquetes armados, pelo inCêndíó-Criri:iinoso de lavouras-no campo, pela destruição
de bens móveis e imóveis nas cidades para impedir o
acesso da população ordeira aos locais de trabalho;
- ao direito à paz e à ordem, através de motins e revoltas de que foram vítimas as próprias Forças Armadas, cujos escalões inferiores eram incitados a destruir os
sagrados princípios da hierarquia e da disciplina, segundo os quais são _constitucionalmente organizadas.
Tudo isto apoiado e orquestrado por um Governo fraco, contraditório, minado- por comUnistas e aproveitadores que desempenhavam ·cargos-chaves nos Poderes da
República, na irO prensa e nas organizações trabalhistas,
,alguma-s publicamente filiadas ao comunismo interna-cional.
Atendendo ao clamor público, desencadeou-se a Revolução de 31 de março. Pacífica, Ordeira, onde os castigos limitaram-se à perda de cargos e de direitos políticos.
Não houve aqui, paredões para execução após farsas de
julgamentos, método então vigente nos pafses que ha·
viam sucumbido aos mesmos adversários.
Após três anos, no Hnal do Governo do saudoso Marechal Castello Branco, estava a Nação reorganizada, c
uma nova Constituição, a de 1967, votada pelo Congresso Nacional.
Novamente, em 1968, as forças aliciadas pelos agentes
'do comunismo internacional contra-atacaram com
maior força, vioiénCia e total desprezo pelos direitos hu·
manos:
- atos de seqüestros de inocentes autoridades estran·
geiras;
-atas de terrorismo indiscriminado, corD.o a bomba
no Aeroporto de Guararapes;
-atas de seqüestros de aviões comerciais lotados de
Qvis, mulheres, velhos e crianças;
- atos de assaltos armados a bancos e empresas
públicas e privadas;
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-greves, passeatas, depredações, atentados e outros
atas de vandalismo horrorizavam a Nação.
Mais uma vez, reagimos com o respãldo da maioria
ordeira, pacífica e democrâtica, com o rigor e os mc:ios
que as violências praticadas nos impunham, visando ao
restabelecimento da necessária ordem e respeito às instituições nacionais.
Durou cinco anos a luta interna, travada nos porões
do submundo terrorista, nas cidades, nas matas e nas
caatingas infiltradas de autênticos guerrilheiros_ de
cérebros lavados e treinados pelas ditaduras socialistas
de esquerda.
Os comunistas eram quase todos brasileiros e o pavor
de cometer injustíças tolhia as iniciativas. Muitos companheiros tombaram metralhados, apenas porque pediram uma identidade ou bateram à porta de uma residência, transformada em valhacouto de bandidos "políticos".
Comandantes de tropa, comandem serltido. Apresentar armas. Executem o toque de silêncio. Bradem aos ceus.as cornetas e os clarins: nossa homenagem aos heróis
que tombaram em d_efesa da democracia no BrasiL
Como fizeram Caxias e Osório no passado, lamentemos também a perda das vidas imoladas por causa espúria, a perda de brasileiros que, aliciados pelo comunismo internacional, se levantaram em armas contra os
ideais democráticOs de sua Pátria.
Em 1974, a paz interna estava consolidada: Apesar da
ameaça sofrida, o desenvolvimento econômico e social
não fora interompido. Partimos, então, para o processo
de abertura política.
Hoje, vemos, com -o orgulho dos que lutaram por um
ideal nobre, a paz, a ordem e a democracia caminhando
de mãos dadas neste imenso País. Representantes do povo, escolhidos livremente em voto_direto e secreto, tomaram posse nos mais diversos cargos dos poderes Legislativo e Executivo.
Que outra nação, por mais democrãtiCa, pode ostentar
entre os membros da mais alta câmara de representantes
do povo, todas as camadas sociais de classe, raça, religião e sexo existentes na população?
Mas saibam todos que o Ex.êrcito brasileiro, irmanado
à Marinha e à Aeronáutica, jamais esquecerá o seu corifpromisso com a democracia e empregará toda a sua
força sempre que for necessário defender os direitos fiomanos no Brasil.
Brasilia, 31 de março de 1983. ~GeneraL Walter Pires
de Can-•alho e Albuquerque, Ministro do Exêrcito.
A ORDEM DO DIA DA MARINHA
É a seguinte, na fntegra, a ordem do dia do Ministro
da Marinha, Maximiano da Fonseca, pela comemoração
do 19~> aniversário da Revolução de3l de março de 1964:
Marinheiros:
É importante recordar que o movimento desencadeado em março de 1964 pelas Forças Armadas foi conseqüente de verdadeiro clamor público, quando os mais
expressivos segmentos de nossa sociedade, especialmente
a mulher brasileira, tiVei:"ain papel destacado, exigindo o
fim do verdadeiro caos em que a nação estava sendo
mergulhada.
Não podem ser negados os grandes êxitos que se seguiram, quando presenciamos notável progresso em diversos setores como, por exemplo, nos transportes e comuniqtções, a pàr de um expressivo desenvolvimento industrial e agrícola, disto tudo resultando, inclusive, o aumento da credibilidade do Brasil junto às demais nações.
No campo social não foram menores os êxitos do período pós-Revolução. Para comprovar, aí estão o" apoio ão
homem do campo através do Funrural; os diferentes
programas de assistência social, particularmente o pmgrama habitacional, do qual já resultou a construção, somente no atual Governo, de mais de I milhão de unidades residenciais populares, sendo importante mencionar
que nesse total estão incluídas cerca de 15 mil unidades
destinadas ao pessoal da Marinha; a recente implantação
do Finsocial; e, finalmente, a distribuição gratuita, só
nos últimos quatro anos, de mais de quinhentos mil títu-
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los de propriedade_ de terra, correspondendo a uma área
sup~rio~ à de alguns Estados brasileiros ou países da Europa.
Vencidas as etapas que tinham como propósito repoi
a Nação no caminho da ordem e do progresso, foi iniciada aquela relativa ao aperfeiçoamento político, que se
cOnStituía no principal objetiVo da Revolução, e visava à
consolidação de um verdadeiro regime democrático, invulnerável aos extremismos.
Apesar do prenúncto de dificuldades, conseqüência de
verdadeira crise económica internacional com seus inevitáveis reflexos no Brasil, a firme determinação do Presidente Figueiredo vem levando adiante o pmcesso de redemocratização de nossas instituições. Muitos duvidavam das eleições, e elas foram realizadas num perfeito
ambiente de liberdade e de ordem. Os mesmos, em seguida, duvidavam da posse dos eleitos e, com satisfação,
presenciamos no dia 15 próxinl.o p-assado uma verdadeira festa nacional, tambêm dentro da mais perfeita ordem.
Atualmente, contudo, vemos a ação de alguns que, na
falta de bandeiras oposicionistas mais significativaS, imputam, em pleno gozo de total liberdade, a responsabilidade de todas as eventuais difiCuldades que ora enfrentamos ao regime temporário, instalado em 64. Em que pese
ser do conhecimento de todos que muitos deles, naquela
oportunidade, detinham importantes parcelas do Poder,
e ainda mais, que alguns desses a ele ora retornam, é precisO que, deixando de lado revanchismos estêreis, sejam
os espfritos desarmados, e sem o abandono de convicções próprias, atendam-se aos convites formulados
pelo Chefe Supremo da Nação no sentido da união das
forças do pensamento popular para serem vencidas as dificuldades do momento.
Tudo o que foi mencionado, leva-nos a concluir que o
momento inspira reflexão, sendo muito oportuno relembrar as palavras do grande_ pensador hispanoamericano Jorge-Santayana;, ''A nação que esquece sua
História terá que repeti-la".
Mas do que nunca, ê preciso crere confiar, não podendo o Brasil prescindir, neste momento, da C:Ontribuição
honesta e sinCera de todos o~f Seus filhos, formando um
especto de variados matizes, que isoladamente pouco representam, mas juntos, certamente darão cores definitivas ao quadro da reconstrução nacional elaborado pelo
eminente Presidente João Figueiredo.
Meus comandados:
A Marinha, única e exclusivamente_dedicada aos seus
afazeres profissionais, vive niomentos de fundadas esperanças em um futuro de paz e prosperidade, tão desejado
por nossa gente, porêm, norteada pelos mesmos ideais
da Revolução de 31 de março de 1964, mantém-se vigi- !ante, como sempre esteve, a tudo aquilo que, de <llguma
maneira, possa vir a prejudicar nossa caminhada na trilha da democracia e do progresso.- Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, Ministrei da Marinha."
A ORDEM DO DIA ~DA AERONÁUTICA

Abril de 1983
Este diálogo, sinónimo de participação e desprendimento, exige uma capacidade de ouvir, ceder e compor e,
alêQl disso, uma consciência de que o bem comum ê mais
importante que todas _as divergências e to4os os passª·
dos.
SO o diãlogo serã capaz de restaurar a credibilidade
das intenções; só o diálogo permitirá a coordenação dos
esforços; só o_ diálogo emprestará ao comando a criativi~
dade para superar a crise.
A tnais irrespon-sável das criticas- é, ainda, muito rrielhor, para o País, que a atitude passiva e oPOrturi:ista dos
espectadores da crise.
~ preciso, entretanto, estabelecer uma ponte efetiva
entre o fascinante universo das idêias, onde tudo é só
pensar, e o desafiante mundo do fazer, onde tudo ê só
trabalho.
Não pagaremos nossas dívidas, apenas, com a retórica
dos bem-intencionados; não equilibraremos nossa balança, apenas, com o peso das denúncias; não sairemos
do negativo apenas, por equações matemáticas.
Que ninguêm se julgue a salvo por si mesmo, porque,
juntos ou separados, chegaremos juntos onde quer que
seja.
Companheiros.
Fiel ao seu compromisso com a democracia, a Força
Aêrea comemora, com orgulho, a passagem de mais um
aniversário do Movimento de março de 1964, cuja ideologia, da qual nunca nos afastamos, ê a mesma que nos
sustenta nos difíceis momentos que estamos vivendo.Dé/io Jardim de Mattos, Ministro da Aeronáutica"
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Hem 14:

Votação, em turno único, do Requerimento nv
505, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, noS termos do art. 371, alínea b, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do
Senado nl' !56, de 1979, de sua autoria, que institui
o seguro-desemprego e determina outras providências.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
[ii.Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N9 521, DE 1983

Nos termos do art. 350, combinado com o art. 310, alinea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Requerimento n~' 505, de 1983, constante do
item n<:> 14 da pauta, a fim de ser feita na sessão do próximo dia 12.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1983.- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla} - De acordo
com a deliberação do Plenário, o requerimento sai da
Ordem do Dia para a ela retornar na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 15:

É a seguinte, na íntegra, a ordem do dia do Mii1iStro

da Aeronáutica, Dêlio Jardim de Mattos, pela comemoração do 19~> aniversário da Revolução de 31 de março de
1964:
"Governo é Governo, Oposição ê Oposição, mas a cri·
se é de todos.
Querer, nesta altura dos acontecimentos, restringir o
debate ao plano das responsabilidades, buscando, como
sempre fez, ao longo de nossa Históría, um inimigo
público para expiar todas as culpas e aplacar as frustrações coletivas é, no mínimo, uma postura imatura e
demagógica.
O componente externo do problema é por demais conhecido; os desvios ínternos, tambêm, não podem ser negados; mas o que, em verdade, importa, é buscar a saída.
Uma solução que, acima de todos os tecnissismos, leve
em conta as peculiaridades do momento político que es.:.
tamos vivendo, onde, a bem da verdade, o diálogo ê a
saída de todas as saídas.

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 34, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 194, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santana do Matos (RN) a elevar em CrJ. 10.077.000,00
(dez milhões e setenta e sete mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
- PARECERES, sob n•s 195 e 196, de 1982, das
Comissões;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e
- de Municípios. favorft_vel.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéría vai à ComisSão Oe RedaçãO.
f: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 34,

nos (MS) a elevar em Cr$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 288 e 289, de 1982, das
Comissões
~de Constituição~ Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso; e
- de_ Municí'plos, favorável.

DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santana de
Matos (RN) a elevar em Cr$ 10.077.000,00 (dez milhões e setenta e sete mil curzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, nO-S terinos do ãrt.
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar ~m CrS l0.077.000,00
(dez milhões e setenta e sete mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna,- a fim- dC: qu·e possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FA~,
destinado à CoilStrução de Um centro de abaSteCimento,
naquele município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data le-SUa
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 16:

DiscussãO, em turno únicO, do Projeto de Resolução n~'41, de 19"82 (apreSenüi.dõ pela-Comissão-de
Economia como conclusão de seu Parecer nl' 276, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal deEXtremoz (RN) a elevar em CrS 8.153.200,00 (oito milhões, cento e cinqUenta e três mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 277 e 278, de -1982, ~.as,
ComissõeS:
-de Constituiçao e Justiça, Pela constituciolialidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoi-âvel.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
declaro-a encerrada.
·
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai_à_ Coiriissãó â6 Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 41, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ex:tremoz
(RN) a elevar em CrS 8.153.200,00 (oito milhões,

cento e cinqüenta e três mil e duzentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 21' daResolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 8:153.200;00-(oito milhões, cento e cinqUenta e três mil e duzentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna, 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,
destinado à construção de uma escola de J9 grau na zona
urbana daquele 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.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 17:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 44, de 1982 (apresentado pefa Comissão de
Economia como conclusão de seU Parecer n~' 287, de
1982), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Tere-

-

Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrá-la. (Pausa.)
-Encerrada.
Em ~atação."
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar!l_e CQJ?O estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado .

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 44, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos (MS)
a elevar em CrS 13.600.00,00 (treze milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida canso~
lidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. I' ~a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado
-de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2' da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, para contratar empréstimos até
~valor ac_ima, junto à Çaixa Econô_miça Federal, esta na
quatidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinados à construção de suas (2) unidades escolares de I~' grau em Colônia Nova e no Bairro Vila Jacy, bem como implantação
de galerias pluviais, guias e sarjetas, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
-- OoBrãSiT, no respectivo processo.
Art. 2,- Esta resolução entra em vigor na data de sua
pubticação.
-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 18:
__ Discussão, em turno úriico, do Projeto de ResolUção n9 96, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 503, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rialma (GQ) 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, tendo
PARECERES, sob n9s 504 e 505, de 1982, das
Comissões:
-de ·constituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios. favorãvel.
_:-Em -discussãO o projeto, em turno único. [Pausa.)
Nenhum dos Srs: Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E _o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 96, DE 1982
Autoriza a. Prefeitura Municipal de Rialma (GO)
a contratar operação de crédito no valor de CrS
38.265.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e_ cinco mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
A!'t. Jl' ~a Prefeitura Municipal de Rialma, &tado
de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de 11
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de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar empréstimo no valor de CrS 38.265.000,00
(trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil
cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de agente financeiro do_Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à coitcluião
e equipamento do hospital e maternidade municipal,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 19:
Discussão, em turno ílllico, do Projeto de Resolução nl' 105, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia co"mo conclusão de seu Parecer n' 543,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Minicipal de Cumari (GO) a elevar em CrS 3.857.900,00 (três milhões, oitocentos e cinqUenta e sete mil e novecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n~'s 544 e 545, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido_ do Senador
Dirceu Cardoso; e
"" -de Munic(pios, favorãvel.
Em discussão o projeto, em turno único.

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrã~la. (Pausa.)
Encerrada.
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 aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 105, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cumari (GO)
a elevar em CrS 3.857.900,QO (três milhões, oitocen~
tos e cinqUenta e sete mil e novecentos cruzeiros) o
_montante d~ sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Artigo 19 É a Prefeitura Minicipal de Cumari, Estado de Goiás, nos termos do art. 2' da Resolução 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em CrS 3.857.900,00 (três milhões, oitocentos e
cinqüenta e sete mil e novecentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à construção de galerias pluviais, meios-fios e
sarjetas, naquele Município, obedecidas as condições ad~
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Artigo 29 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a)- Item 20:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 120, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n' 610,
de 1982), que autoriza a Prefeitura da Cidade do
Recife (PE) ~ elevar em CJ:;S 95.072.500,00 (~aventa
_.e cinco milhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n's 611 e 612, de 1982, das
Comissões:

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi~idade, com voto vencido_ do Senador
Dir_CÇ!J. Cardoso; e
- de Munidpios, favorã_v_e_l.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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Nenhum dos Srs. Senadores 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:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 120, DE 1982
Autoriza a Prefeitura da Cidade do Recife (PE) a
elevar em Cr$ 95.072.500,00 (noventa e cinco ffiilhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. I'~ É a Prefeitura da Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco, nos termos do art. 2'~ da Resolução n'~
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 95.072.500,00 (noventa e cinco milhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar empréstimo de igual valor,junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento_ Social- FAS,
destinados à recuperação e ampliação de unidades escolares de 19 grau, implantação de lavanderias/chafarizes
públicos e à construção de quadra polivalente, de galpões e aquisíção de equipamento de cantina para unidades escolares da rede daquele município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Bffisil, no
respectivo processo.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua
,publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 22:

Discussão, em ~Urna único, do Projeto de RCs-õ:
lução n' 6, de l983 (apresentado pela Comissão de
Economia como c_onclusão de seu Parecer n' 52, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto
Velho (RO) a elevar ein Cr$ 1.024.242.465,90 (um
bilhão, vinte e quatro milhõés, duzentos quarenta
e dois-rriil, quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiros
e noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 53 e 54, de 1983, das Comissões:
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici_dade; e
- de Mun'idpios, favorãvel.

e

Em discussão ·o-projeto, em turno únicõ.- (Pãiiia.)
Nenhum dos Srs. Senadores solici_tando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores aue o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéi'ia vai à COinlssã6-dC Redaçào.
E o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 6, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Velho
(RO) a elevar em 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) o montante de sua dívida consolidada interna.
O ·senado Federal resolve:
Art. J9 :b a Prefeitura Municipal de Porto Velho, Estado de Rondônia, nOS- t'eimos 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 interna em Cr$ 1.024.242.46.1;90 (uni bífhão, vinte e quatro
milhões, duzentos e quarenta' e dois _mil, qu~~ro~enlos e

sessenta· e· Cinco cruzeiros e· noventa centaVos), Correspondentes a' 608.530,7615 UPCs, considerado o valor
nominal da UPC de Cr$ 1.683,14, vigente em abril de
1982;-ã- fii:n de contratar uma operação de crédito de
igual valor, junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação (BNH)~ aestíriida- a financiar a "execução do
Projeto CURA - Ârea Bacuri, naq1;1ela Capital, obedecidas as condições admitidas pelo Banco- Central doBrasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publícação.
O

SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 23:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 7, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 55, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia (SP) a elevar em CrS 388.960.840,88 (trezentos e
oitenta e oitO mífhões;- nOveCentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e oitenta e oito centa~
vos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 56 e 57, de 1983, das Comissões:
-:--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Mundpios; favorável.

Em discussão o projeto, em turno único.( Pausa.)
Nenhum dos _Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrãda.
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
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia (SP)
a elevar em CrS 388.960.840,88 (trezentos e oitenta e
oito milhões, novencentos e sessenta mil, oitocentos e
quarenta cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada Interna.
O Senadd Federal resolve:
Art. f9 ta Prefeitura Municipal de Paulínia, Estado
de São Paulo, nos termos do art. 2<~ da Resolução n"' 93,
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar o montante de sua dívida consolidada interna
em Cr$ 388.960.480,88 (trezentos e oitenta e Oito mi~
lhões, novencentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta
cruzeiros e Oítenta e oíto Centavos), "correspondentes a
219.045,25 ORTN, considerado o valor nominal da
O~TN de Cr$ 1.755,71, vigente em maio de 1982". a frm
de contratar operação de crédito de igual valor, junto à
-Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, detinada à construção de Hospital Geral, com
capacidade para noventa e oito leitos, no Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen.tral
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Estã encerrada a Ordem do Dia.
Concedo da palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (Pronuncia o seguinte
disc1,1.r;:so.) -:- Sr.__Presidente, Srs. Senadores:
Perdeu o Parã um de seus ilustres filhos: Otãvio Meira.
Advogado brilhante, tendo se diplomado com !áurea
aos 20 anos de idade, sendo o orador da turma. Um ano
após sua formatura, fez o l' cOncurso pdblico para livredocente de Díreito Administrativo, obtendo o I 9lugar e
sendo nomeado um mês após. Em 1935, fez córi.Curso
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para Ca·tedrãtico da rilesma cadêira, ocasião erri que
apresentou um magistral trabalho sobre desapropriação.
Professor de Direito, foi citado por mestres como Clóvis Bevilácqua, Temístocles Cavalcanti, entre outros.
Projetou-se na cena política durante a Revolução de
30. Em 1934, foi eleito Deputado. Filiou-se à corrente do
Sr. Magalhães Barata; com o golpe do Estado Novo,
peffifaileCeu afastado da política. Voltou e foi iriterventor no Pará, de 1946 a I 947, onde destacou-se pela serenidade.
Em 1948, foi nomeado Presidente do Banco da Borracha, cargo que exerceu com eficiência até 1950, quando
foi substituído pelo orador (Senador Gabriel Hermes).
Pertenceu ao Partido Popular. Afastou-se da polftica.
Continuou, a destacar-se como advogado e professor de
DireilQ~ Presidiu a OAB, Seção Pará, aos 28 anos de idade, função que desempei1hou- durãnte 10 anos.
Não tendo se reconciliado politicamente com o PSD
de Magalhães Barata, permaneceu à margem, fora da
política.
Nos últimos anos, dedicou-se a escrever inclusive as
memórias dos acontecimentos, lançando o livrQ. "Memórias do Quase Ontem", em que narra a atuação do
PSD no Pará.
Foí"Presidente do Barico do Estado do Pará, n-o Governo Jarbas Passarinho.
Era Otavío Mciira memhi_o de tradiciOnal família paraense, sendo filho do ex..Senador Augusto Meira, que se
destacou nQ Senado Federal pelas campanhas nacional"is_ta, combatendo a internacionalização da Hiléia AmaR
zónica. _
Deixa irm1tos, cientistas e intelectuais que se destacam
no cenário nacional, serido um o Jurista Silvio Meira,
que é suplente do Senador Aloysio Chaves e, autor de
vârias obras sobre Direito Romano, estudos jurídicos e
biografias.
O Sr. Aloysio Chaves- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GABRIEL HERMES- Com o maior Pra.ief~-0 Sr. Aloysio Chaves - Quero associar~me ao
pronunciamento de V. Ex• para lamentar a grande perda
que o nosso Estado sofreu com o falecimento do Dr.
Otávio Meira. A ele figavam~me laços profundos de amizade. Fomos colegas na Faculdade de Direito, integramos, durante muitos anos, a mesma congregação e, posteriormente, na Universidade, como membro que_ ele o
foi, do Conselho Universitãrio. Um grande professor de
direito, um notável advogado, um extraordinário homem pú.blico, interventor do Pará, Presidente do antigo
Banco da Borracha, hoje, Banco da Amazônia, do Banco do Estado do Pará, o Dr. Otãvio Meira deixou a sua
passagem_ assinalada na vida pdblica, no Pará, de uma
maneira- brilhante e indelével. Pertence a uma ilustre
família de origem nordestina, que como a minha, se trasferiu, no fim do Século passado para o Norte, para o Parâ, e deixa uma descendência ufustre. V. Ex• acaba de
mencionar, entre os irmãos do Dr. Otãvio Meira, o Professor Silvio Meira, que é o meu suplente no Senado da
República, mais o Profesosr Clóvis Meira, emiriente catedrático da Faculdade de Direito, catedrático de Medicina Legal; o seu irmão "Dr. Cécil Meira, catedrático de
Direito- Judiciário CiviL, já falecido, o seu irmão Dr. Au-.
gusto Meira, gàlnde historiador, que tinha um amor exfálord-ináriO j:u)f-Bélém; o seu irmão, Dr. Ruy Meira,
pintor laureado na Bienal de São Paulo, em várias exposições do Pará, fora do nosso Estado e, até fora do Brasil. Tem dois filhos tambêm, que lhe honram o nome e as
sUai melhores tradições de cultura, Dr. Paulo Meira,
Procurador da República no Estado. Chefe da Procuradoria da República no Parã e Dr. Alcir Meira, professor,
arquiteto e engenheiro. A sociedade paraense pranteia a
morte do Dr. Otãvio Meira e o Pará, enlutado, hoje, deplora a perda deste grande filho. Associo-me, portanto,
como Senador pelo Pará, como amigo que fui do Dr.
Otãvio Meira, durante tantos anos, à justa homenagem
que V. Ex• hojC, em nome de todos nós, tenho certeza,
está tributando a esse nosso eminente conterrâneo.
O SR. GAI;JRIEL HERMES- Agradeo o aparte de
V. Ex• e, realmente, ia concluir o meu discurso, fazendo
rc;:fe_rêpç!a _a9 __I!Offit: cl9_ nQs~_ C:l>t-im.adq _L!de:.r;:_e, _ta_m_bémt
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de todos os c.ompanheiros, mas o aparte de V. Ex• honra
e me comove.
O Sr. Helio Guefros -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES -

Com muito prazer,

ouço o aparte de V, Ex•, Senador Hélio Gueiros-.

O Sr. Helio Gueirds - Eminente Senador Gabriel
Hermes, desejo, também associar-me à justa homenagem
que V. Ex• está prestando à memórfa de um grande paraense falecido ontem, em nossa Capital. V. Ex• já fez,
em .rápidos traços biográficos, um desenho da vida primorosa de Otávio Meira. É muito difícil, na vida pública, um político atravessar tantos anos e m.3.nter intacta
uma tradição de honradez, de dignidade, de devoção à
terra, de amor aos paraenses, como Otávio Meira. Ele
também, foi ligado, muito intimamente, à minha família,
porque ele, como interventor do Estado, escolheu a meu
pai como seu secretárioi-geral e, naqUele tempo, só existia um secretário. Então, eles sempre marcharam juntos.
e, exatamente, eu, pc-r causa-da proximidade dele com
meu pai, pude testemunhar, mais de perto, a vida e a, dedicação de Otávio Meira ao Pará e aos paraenseS.. Des(tio
aqui, nesta oportunidade, fazer um registro de um detalhe especial, que V. Ex• pode, perfeitamente, corroborar.
O Dr. Otávio Meira era pessoa da mais alta estima do
General Magalhães Barata, que foi um dos grandes chefes políticos que o Parâjâ teve até hoje. E Magalhães Barata fez tudo para que Otáví6 Meira viesse a desempenhar um mandato fora do Estado, como representante
federal, naquele tempo, no Rio de Janeiro. O Dr. Otávio
Meira nunca aceitou o insiStente--Convite de Magalhães
Barata porque nunca quis que nem ele e nem seus filhos
se desvinculassem da terra paraense. Ele achava que um
representante federal ê sempre tentado a fazer novas raízes fora· de sua terra e não quis passar por essi tCiitação;
preferiu permanecer no Pará, para manter os seus filhos
sempre enraizados no Pará. E é verdade, porque ele deve
ter falecido com 72 anos de id8.0e e nunca aceitoU encargo nenhum fora do Estado do Pará. É, portanto, um dos
maiores paraenses que este século já teve, e V, Ex• fãz-lhe
um preito de justiça quando, aqui, faz o registro do seu
falecimento. Apenas eu me permitiria acrescentar que ele
foi Presidente do Banco do Estado do Pará no Governo
Aurélio do Carmo, do PSD, ao qual o Coronel Jarbas
Passarinho sucedeu. Não há nenhuma intenção a não ser
de retificar um pouco o histórico da vida dele. Foi o então o Governador Aurélio do Carmo, que entregou a
Otávio Meira a tarefa de imPlatltar e solidificar OBanco
do Estado do Pará, e depois o Governador Jarbas Passarinho manteve e prestigiou Otávio Meira na direção do
Banco do Estado. Eu me associo e eu creio que o faço até
em nome do meu Partido, o PMDB, porque Otávio Meira foi um -dos políticOs mais sériOS e rriaiS dignOS-dõ Pará,
e eu creio que o PM DB não tem por que deixar de homenagear a memóriã de um grande político, ontem falecido. Muito obrigada a V. Ex•.
O SR. GABRIEL HERMES- Agradecendo o aparte
de V. Ex•, fico satisfeito com o final, que vem exatamente corroborar aquela que era uma das qualidades extraordinárias de Otávio Meiril, equilibrado e sereno. Por
isso ele pôde passar de um governo distituído pela Revolução, para outro, conservando-se no mesmo cargo com
o mesmo respeito dos que saíam, dos que continuavam.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo e levando à viúva,
aos cultos e destacados filhos de Otávio Meira, os nossos
sentimentos, em nosso nome e no de seus amigos do
Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o Nobre Senador José Fragelli. (Pausa.)
S. Ex• desiste da palavra.
Com a palavra o nobre Senador José Lins.
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar. Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Apenas, num rápido registro, para mostrar que o Congresso Nacional precisa, urgentemente, recuperar a sua
Condição de órgão independente, e agilizar melhor os
seus trabalhos.
Em 1980, Sr. Presidente, precisamente a 13 de março
de 1980, apresentava eu ao Senado da República o seguinte Projeto de Lei:
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Os preços doS derivados de petróleo e
_ do álcool, adquiridos para consumo próprio por
motoristas profissionais autônomos, serão sempre
. inferiores a 20 por cento em relação aos fixados
para os demais consumidores, quando o fornecimento for realizado por intermédio de co-operativas,
sindicados, ou quaisquer outr-as entidades capacitadas a realizar essa atividade.
ParágrafO- únic_o. Os postos revendedores de -derivados de petróleo poderão se integrar, atendida a
conveniência de cada um, à rede instituída no caput
deste artigo.
Art. 2~> O Conselho Nacional do Petróleo, no
prazo de 120 dias a contar da data de publicação
desta Lei, defmirá as normas "necessárias ao seu
cumprimento.
Veja, Sr. Presidente, que apresentei este projeto de lei
à Cãsa em 1980. Fui obrigado, agora, a pedir o seu desarquivamento, e o Executivo, através de um ato do
Conselho Nacional do Petróleo, resolve colocar o preço
do álcool a um preço inferior, em Cr$ 8,00, o que demonstra, Sr. Presidente, a tese que tenho defendido desde que cheguei a esta Casa; é que precisamos agilizar os
nossos trabalhos.
Lamentavelmente, ainda vivemos sob a hipertrofia do
Executivo. Projetas de parlamentares, notadamente de
parlamentares da Oposição, às vezes permanecem adormecidos nas gavetas do Senado da República.
Recordo~me, Sr. Presidente, que, por exemplo, a própria Lei do Inquilinato, esse jâ um projeto do próprio
Executivo, permaneceu no Congresso Nacional praticamente durante quatro anos, até que, por unanimidade,
aprovamos aqui nesta Casa um projeto extinguindõ a
chamada _denúncia vazia.
f: incrfvel que o Executivo, tomando conhecimento de
projetas parlamentares, da Oposição ou da própria Situa9ão, não os leve em consideração.
E o que é maiS grave, Sr. Presidente, ê que às vezes
nossoS projetas, por incrívcel que pareça, recebem a assessoria fora do Congresso, para que um relator aqui às
vezes proceda à análise do projeto, de acordo com a independência do Congresso Nacional, mas de acordo
com os inter.esses do Executivo.
Esse é o meu registro, nesta tarde, na esperança de
que, realmente, um dia possa haver maior independência
-do Poder Legislativo no Brasil. Que possamos nós, parlamentares, nos libertar do jugo do Executivo, e cixalâ o
Senado _da República possa melhorar a sua estrutura
funcional, para que projetas de lei, como esse, não fiquem adormecidos em algum lugar, permitindo que o
Executivo Utilize o seu mecanismo de poder agilizar melhor seus movimentos, de mostrar, muitas vezes, Sr. Presidente, que eles, do Executivo, trabalham e nós aqui do
Parlamento apenas continuamos a falar, a falar sem resultados positivos.
Era, portanto, Si'.-Presideiite, o registro que ~u queria
fazer nesta tarde, na esperança de que o CongressO Nacional, e particularmente a nossa Casa, possa amanhã ter
uma estrutura de acordo com a moderna administração
pública.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.)

_ --º

SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
-palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.)
- -s. ~~ não está presente.
Con_Cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
(Pausa.)

S. Ex• não está presente.
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Concedo -a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
(Pausa.)

S. Ex• não est~ prese_nte.
Cóilcedo a palavra ao n-obre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O poder de tributar é o mais poderoso instrumento do
Estado; igual a ele, porque se exerce sem referendo legislativo, ê o poder de emitir moeda. Se, para cobrar um tributo o Executivo precisa de autorização legal - e o
piincípio dã: legalídade- tributária nasceu com a autonomia do parlã.mento inglês -o Estado, no entanto, pode
emitir moeda, sem autorização legislativa. Pode. igualmente, desvalorizá-la, sem ouvir ninguém.
Foi o que aconteceu, recentemente, quando o Executivo decidiu que o cruzeiro valia trinta por cento menos.
Como resultado dessa deliberação, veremos que a inflação, prometida para setenta por cento este ano, ultrapassará a casa dos cem por cento.
Aliás, nos últimos dezenove anos, a política
econômico-social, com suas marchas e contra-marchas,
passando dQ ..milagre brasileiro" à atual recessão, tem
sido, realment_e, desastrosa. Seus resultados espantosos
podem-se resumir num quadro em que aparecem vinte e
oito milhões de crianças desamparadas e subnutridas; oitenta milhões de pessoas subalimentadas; dois milhões
de favelados somente em São Paulo, mais de um e meio
milhão no Rio de Janeiro e mais de um milhão no Recife; o poder aquisitívo do salário cada vez mais dímínuí~
do, os juros insuportáveis, uma sufocante dívida externa,
salários achatados dia a dia, enquanto o desemprego
multiplica seus números.
As medidas governamentais tomadas para enfrentar
essa situação restam inócuas. O PIS/PASEP, o Progra·
_ ma de Alimentação do Trabalhador, a Merenda Escolar,
o FINSOCIAL aparecem como simples derivativos, in·
capazes de c_orrigir as distorções criadas pela política
econômica governamental.
O problema fundamental é a fome. Continuando o
a tua! estado de coisas, crescerã a mortalidade infantil e a
irtCapacitáção dos adultos.
Estudando o problema, o tributarista Rafael Moreno
- Rodrigues mostra como a ganância tributária contribui
para esse quadro, ao sustentar a não tributabilidade dos
_gêneros alimentícios básicos. Hoje os trabalhadores, pagando os impostos cobrados pelos alimentos, despendem
dez por cento dos seus salários mensais. Isso vai sobre~
.carregar a clientela da Previdência Social e encher os
hospitais de subnutridos: Diante disSO, esperamos mereça Consideração um trabalho de Rafael Moreno Rodrigues, editado pela Resenha Tributária de São Paulo, sobre ~. "lntributabilidade
dos gêneros aliment1cios bãsicos". Trata-se de rriatéria
digna de meditação.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR: PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o-seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os recentes distúrbios ocorridos em São Paulo motivam minha presença nesta tribuna para fazer breves reflexões em torno do lamentável episódio.
Na realidade, os acontecimentos dos últimos dias evidenciam fatos sobre os quais todas as autoridades do
País, investidas do poder de Governo e independentemente da _sua vinculação partidãria, devem meditar.
O Primeiro deles refere-se à falsa idéia de que possa
existir governo.s de opo.siç-ão, como bem salientam alguns
dos principais articulistas e cientistas políticos. A verdade é que, uma vez empossadas legitimamente na chefia
de- g-overnos, as forças, antes oPosicionistas, se tornam
governistas e, por tal, resp_onsáveis pela condução dos
negócios públicos, dentro dos imperativos da lei e da ordem. A filosofia e metodologia de trabalho entre as diversas facções políticas que exercem, altefnada e demo-
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craticamente, o poder, podem ser dlferent~ os caminhos e os meios erilpregados no trato da coisa públiCa
podem vari.:i.r; as prioridades e os objetivos podem ser inteiramente diversos, mas nenhuma dessas varfantes de
ação governamental logrará ser cumprida no conviVío
com a desordem e a indisciplina, muito menos pela contemporização com estas. O res-peito à lei e à autoriOilde
constituída são condições indispensáveis para o pleno êxito de toda e qualquer ação-de govenro,.pertença a este
ou àquele grupo político.

O que _estou dizendo não se reveste de espírito de crítica ao atual Governo do Estado de São Paulo, embora
seu comportamento neste grave episódio possa ser apontado por muitos como pouco enérgico. Meu_ objetivo
aqui é, ·em tese e de forma gene"ralizada, com base nos
ac_ontecimentos, constatar e advertir.
O outro fato que se impõe à meditaçâo de todos, também emergente da grave situação, diz respeito às motivações do movimento popular inicial; de protesto contra
o desemprego.
Não hã dúvida de que a situação -atual do desemprego
é das mais sérias. S06re isto, Já me pronunciei nesta-casa
em algumas oportunidades.
Vej() que hã um esforço do Governo Federal em buscar soluções imediatas para o problema, no contexto das
medidas de ordem económica.
Entretanto, é-preciso que os trâgicos acontecime:O.tOs
de São Pat.ilo sirVam de ale-rta às auiOridildeS I>iíri (Jlle
não se disseminem por outras regiões do Pãis:
Embora imprescindível, não bastará uma pronta e eficiente ação policial para conter e submeter a massa de
manifestantes, porque a causa do mal, dessa forma, ainda não estará combatida.
A meu ver, é -iridispensável, neste mõmento, concentrar todas as preocupações na ·adoção de medidas eficazes de combate ao desemprego, seja para solucionar ú
problema, seja, ao menos, para reduzir seus terríveis efeitos no plano social, económico ·e, também, político.
Não se tem dúvida sobre as conseqüências do desemprego em massa, como·sucede na presente conjuntura; a
fome e a miséria. Por sua vez, esta situação dramática
pressiona os movimentos de protestos e de reivindicação
coletiva.
Sabemos que o problema não é apenas brasileiro. Economias em evidente recuperação - como é o caso dos
EUA- apresentam quadros até mais graves de desemprego. Há o desemprego crónico em outros países. Tudo
isto ê verdade. Porêm, na maioria deles, bâ mecanismos
de natureza económica e trabalhista que reduzem o impacto social causado pelo desemprego, ao mesmo tempo
em que funcionam Corito uma espécie de ,amortecedor
dos impulsos de movimentos populares e suas terríveis
ameças à ordem pública e à segurança social. Refiro~ me,
especifiCamente, ao -Segúio~-deSemprego:
Quanto mais leio e ouço as sugestões apõiltadas p~ra
alívio emergencial dos desempregados, tais como frentes
de trabalho temporárias, em diversos setores, apoio às
pequenas e médias empresas para a geração de empregos, e outras, no plano estadual e federal, mais me convenço de que a verdadeira e satisfatória soluçã:o de emergência é o seguro-desemPrego, por que tanto me venho
batendo.
A urgente necessidade de sua instituição no-·Br"asil é,
do meu ponto de vista, a principal lição que os tumultos
de São Paulo nos podem ensinar.
b uma medida que, a par da justiça social que encerra,
trazendo uma provisória garantia de subsistência a~ trabalhador, constitui um mecanismo de absorção política
das crises e movimentos sociais gerados pela fome, E é
desse mod_o que os países de regime democrático neutralizam eventuais choqu·es c-au-sados pela pressão social.
Portanto, não devemos perder mais tempo. É imperioso instituir-se o segu-ro-desemprego, dniCo instrumento
de ação automática rio combate ao desemprego conjuntural, como o nosso,-
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Para conclujr,_ Srs. Senad9re_s, apresento outra sugestão: a concessão do direito à assistênciã médica aos que
perderam seus empregos e a seus dependentes.
-Não há originalidad~ n.a proposta, Mas seria uma so-lução_ imediata em benefico dos que sofrem e que não
têm recursos para assistir seUs familiares.
Era -o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR.-PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER(Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Amanhã, dia 8 de abril, Cuiabã, a Capitãl de Mato
Grosso, "cérebro e c~ração de Mato Grosso" na expressão feliz do ex-governador Júlio MUller e a "Cidade Verde", do poeta e Arcebispo O, Aquino Corrêa, comemora
264 anos da sua fundação.
Cidade_que surgiu na época heróica das "Entradas e
Bandeiras", i!pópeia que marca a conquista e posse da
terra, hoje brasileira, além Tordesilhas, Cuiabá completa
-- quase 300 anos sob o Signo' de notável progresso.
Basta dizer, Sr. Presidente, Srs, Senadores, que na última década, ou seja, de 1970- a 1980 a sua população
dobrou e já lá vai a quase 5.00 mil habiiimtes. Se no passado, Cuiabá, representou ürrí-marCo da posse portugueSa nõ oeste-braSileiro, ))oje ela significa ·um balizamento
. p;i.ra a colonização e integração da Amazônia Brasileira,
ao contexto desenvolvimentista do Brasil.
Vivendo no passado em função do ciclo do ouro e dia·marttes e depois, da borracha, da criação' de gado e da
agricultura, Cuiabá, peta sua situação geográfica privilegiada, transforma-se, rapidamente, na grande catapulta
da Integração da Amlizônia e grande entroncainento ro~
doviário.
Fundada no dia 8 de abril de 1749, pelo paulista Pas~·
coai Moreira Cabral, Cuiabâ, sendo o celltrO geodésico
da América do Sul, ficou 'isofada do resto do Brasil du~
rante 200 anos, praticamente, Moldou a sua própria cu!~
tu_ra, uma civilização particular que se distingt.J.e no seu
linguajar, no grande desenvolvimento na área cultural,
hoje simbolizada pela presença da Universidade Federal
de Mato Grosso, ·pela Academia Mato-grossense deLe~
tras, Instituto Histórico e Geográfico, dezenas de jornais
editados, revistas, Centros Acadêmicos etc.
Lembrando a efeméride, homenageio a Cuiabã, berço
de notáveis cidadãos ilustres de projeção nacional, bem
como envio ao povo cU.iabano de nascimento ou adoção
os efusivos parabéns pelo feliz evento, fazendo votos que
cada vez mais a Capital de Matei Grosso caminhe na sen~
da do progress-o.
Esses cumprimentos são transmitidos através dos
nobres Vereadores, legítimos representantes do povo da
bi-centenária e gloriosa Cuiabá.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo_ a palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla,

- O SR. MOACYR DA LLA (Pronuncia _o seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores:
A longa e edificante histOria do BANESTES- Banco
do Estado do Espírito Santo S.A. foi enriquecida por um
episódio baStante incomum, de inconteste valor humano
e de alto significado pelo que representa de realização
profissional; quando, em janeiro último, assumiu a sua
pre§idência o Sr. Tranqüilo Dias Sampaio, ainda que a
investidura se estendesse por breve perfodo remartestente da Administração Eurico Rezende.
Não fora a singularidade do evento, certamente não
teria despertado tanto interesse na comunidade, mormente entre a classe bancária, e ocupado tamanho espaço nos principais órgãos da imprensa capixaba, assim
como atraído a atenção da opinião pública espiritosantense.
Culminava ali a _carreira brilhante e impoluta de .autêntico self-made man, de um profissional experiente com
mais dç_tt:inta anos de atividades prestadas ao Banco, no
qual ingressara em 1942 para ocupar a modesta função
de servente.

Certamente, a singeleza do cenário com que deparou
a'C{uele moço intedorano, ao início de sua promissora
trajetória, constitui o -pano de fundo, que bem valoríza a
moldura luminosa com que hã pouco consumou seu itinerário de perseverança e lutas construtivas, de ascensão
---pelo mérito próprio, de marcha segura em direção a
maiores realizações e conquistas pessoais, mas também
de constância e fidelidade à instítuição bancária que primeiro o ac_olheu.
Começando peta Agência de Baix.o Guandu, sua terra
natal,_sucessivamente veio a exercer o cargo de escriturário em Afo-nso Cláudio, chefe de serviço e contador
-substituto (em Cachoeiro de ltapemirim), contador e gerente substituto (São Mateus), contador (Guaçuí), gerente instalador (Aracruz), gerente (Glória- Vila Velha),
gerente em missão especial (Montanha}, gerente (Jardim
América), gerente (Baix.o Guandu), gerente instaladOr
(V. Rubim), Auditor em 1970, indo finalmente ocupar a
gerência no Rio de Janeiro, o ride permaneceu até sua
aposentadoria em 1972,
Mas não terminaria aí sua contríbuição de ideais, esforços e abnegação ao BANESTES, aceitando, em lugar
do "ócio com dignidade", a indicação para dirigir a Carteira de Câinbio e Operações Especiais, a que foi conduzído em 1979, por escolha do Governador Eurico Rezemde.
Mercê de reconhecida proficiência e seriedade invulgares, tantas vezes colocadas à prova ao longo de sua vida
profissional, novos desafios e gratas surpresas o aguardavam, como derradeiros passos até atingir o clímax de
Jnd_elêvel passagem pelo BANESTES.
Viu-se, afinal, à frente da própria organização, hoje de
grande porte dentro da rede de estabelecimentos bandirios comerciais estaduais, a qual ajudou efetivamente a
cr~çer em décadas de labor incessante e produtivo.
Se o primeiro período da atuação de Trahqüilo Dias
Sampaio no âmbito do BANESTES pode parecer o desempenho normal, que aguarda a carreira de todo funcionário do Banco, a segunda etapa caracteriza-se pela
afirmação no exercício de funções diretivas de suma envergadura, desde que a Assembléia Geral o elegeu e reelegeu para a Carteira de Câmbio e Operações Especiais e
para o Conselho de Administração, vindo tarn~bém ares~·
pender cumulativamente pela Diretoria Financeira e
eventualmente pela Vice-Presidência, até sua eleição ao
cargo de Presidente, em 12 de j?neiro 61timo, com mandato atê agosto de 1985, do qual, entretanto, declinou,
em virtude de mudança do G_overno estadual.
Este breve registro através do qual levamos modesta
homenagem ao conterrâneo ilustre, exprime nossa admi~
ração à forCa de vontade, à tenacidade e autoconfiança
que lhe exornam a persunalidade, aquinhoada ainda pelos inestimáveis dons do calor humano, espírito fraterno
e solidário; Que lhe valeram imensa legião de amigos e o
fizeram exemplo para toda a classe bancária capixaba.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santiilo)- Não hã
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 328, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento -do Projeto de Lei do Senado n~' 6, de 1981, de sua
autoria, que altera a redação do art. 457 da ConSolida,Ção das Leis do trabalho.
2
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 329; de
1983, do Senador Hunlberto Lucena, sÕiicitando: nos

Sexta-feira 8 0827

DIÃIUO DO CONURES,SO NAÓONA_L (Seção II)

Abril de 1983

Votação, em turno únicO, do Requerimento n.., 330, de

tuiÇ-ão e Justiça como conclusão de seu. parecer n~' 70, de
1983), que suspende a execução do§ 19, I e3, da cláusula
pi-inicira, do Convênio ICM n~' 44, de 7 de dezembro de
1976, e do art. 29, § 1", I e 3, da Portaria n" 313, de 29 de
dezembro de 1976, do Diretor da Receita Estadual de
Minas Gerais.

1983, do Senador Huri:t-bertO Lucena, soliCitan-do, nos
termos·d_o art. 367 do RegíffiCnto Interno, o desarquiva-

O SR. PRESTO ENTE (Moacyr Dalla)- Está encerrada a sessão.

termos do art. 367 do Regimento Interno. o desarquivamenta do Projeto de Lei do Senado n~> 50, de 1981, de-suã -autoria, que modifica dispositivo da ConsolidaçàÕ das

Leis do Trabalho.
3

mento do Projeto de Lei do Senado n~> 58, de 1981, de sua
autoria, qUe acrescenta dispositiVos à-·cansolidãção das
Leis do Trabalho.
4

(Levanta-s; a sessão às 18 horas e 1O minutos)
Ata da

Votação, em turno único, do Requeriniento nl' 331, de

30~_sessão,

Em 7 de abril de 1983

1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'67, de 1981, de sua
autoria, que acrescenta dispositivos- à Consolidação das
Leis do Trabalho.

Votação, em turno único,-do Requerimento n9 332, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do artigo 367 do Regimento Interno, o desarquivameoto do Projteo de Lei do Senado n9 74, de 1981, de
sua autoria, que introduz alteração na Consolidação das
Leis do Trabalho.
6
Votação, -em turno único, do Requerimento n9 333, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei d_o Senado n9 84, de 1981, de sua
autoria, que introduz alterações na Vigente Consolidação
das Leis do Trabalho.
Votação, em turno único, do Requerimento n9-334, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, i1os
termos do art. 367 do_ Regimento 1nterno, Odesa:rquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 91, di 1981, de sua
autoria,. que introduz alterações na Consolidação das
Leis do Trabalho, na parte concernente à organização __
sindical.
8
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 335, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado O'i' 143, de 1981, de
sua autoria, que revoga a alínea "b" do art. 39 da Lei n9
3.807, de 26 de agosto de 1960 -::-__Le} orgãriica d~Previdência Social.
9
Votac;;ão, em turno único, do .Requerimento n9 336, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 147, de 1981, de
sua autoria, que modifica dispositivo da vigente -consolidac;;ão das Leis do Trabalho.
lO
Votação, em turno único, do Requerimento n9 337, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 193, de I98l, de
sua autoria, que dá nova redação ao inciso VIII do art.
84 da Lei n'i' 4.215, de 27 de abril de 1963.
II

Discussão, em turno úniCo;-·do-PrOjeio C!e- Resolução
n9 8, de 1983 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conClusã~ de seu Parecer n" 58, de
1983), que suspende a execUção do art. 223 do Código
Tributário -dõ Municfpio de Paraguac;;u Paulista, Lei n"
1.131, de 13 de dezembro de 1977.
12
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 9. de 1983 (apresentado pela Coinissào de Consti-

1' Sessão Legislativa Ordinãria,
da 47• Legislatura
- Extraordinãria Presidência do Sr. Moacyr Da/la
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michíles - Fábio Lucena - Raimundo Parente AloySio Chaves - Gabriel Hermes - HéliO Gueiros Alexandre Costa- João Castelo- José: Sarney- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Almir Pinto - José
Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton Cabral-Aderbal Jurema- Marco Maciel- Nilo_
Coelho - Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante Albano Franco - Lourival Baptista - Passos Pórto Jutahy-Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz VianaJoão Calmon- José lgnãcio- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco Murilo Badaró- Alfredo Campos- Amaral FurlanSevero Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo
- Benedito Canelas - Gastão Miiller - José Fragelli
- MarcelO Miranda -Saldanha Derzi - Affonso Ca_margo- Álvaro Dias- Jaison Barreto- Lenoir Var·
gas - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o compare?imento de 55 Srs. Senadores.
Havendo Õúmero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
_- O Sr. !"-Secretário irá proceder à leitura do Expedien-

te.
E lido o seguinte

EXPEPIENTE
PARECERES
PARECERES N's IOS, 106 E 107, DE 1983
PARECER N' 105, DE 1983
Da Comissão de Economia, Sobre a Mensagem n'i'
_171, de 1982 (n1'346j82, na origem), do Senhor Presidente da Repüblica, submetendo â apro,·ação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste (MT)
contratar operação de crédito no valor de Cr$
102.000.000,00 (cento e dois milhões de cruzeiros).
Relator: Senador Luiz Cavalcante
Com a Mensagem n~ 171/82, o Sei-lhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado FedeTai
pleito da Prefeitura Municipal de Mirasse! D'Oeste
(MT), que- objetiva contratar, junto à Caixa EConómica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de

Apoio ao Desenvolvimento Social operação de crédito:
Caracterfsticas da operação:

FAS, a seguinte

A-- Valor: Cr$ 102.0ÕO.OOO,OO;
B- Prazos:
I - de carência: 3 anos;
2 - de amortização: 12 anos;
c-- Encargos:
I -juros de 6% a.a.., e
2 - correção monetária de 40% __do índice de variação
das ORTN;
D- Garantia: Vinculação de parcelas do Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias - ICM:
E- Destinação dos Recursos: construção de escolas
de ]'i' grau na zona rural do Município.
O conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo têcnico e financeiramente viãvel, não devendo os seus encargos gerar maiofes pressões na execução orçamentãria dos próximos
exercícios.
De outra parte, o empreendimento, a ser financiado
pela operação_ de crédito objeto da autorizac;;ão, se enquadra nas diretrizes e normas da legislação que disciplina a matéria e servirã para dotar a z~na rural daquele
Município de escolas .de 19 grau, capaZes de atender a de·
manda insatisfeita.
Assim, concluímos pelo acolhimentQ_ da mensagem
nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 12 DE 1983
Autoriza a Prefeitura MIDlicipal de Mirassol
D'Oeste ( MT) a elevar em CrS /02.000.000,00 (cento
e dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
O Senado Federal relolve:

Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Resolução n" 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 101.000.000,00 (cento e
dois milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de_ coritratar um empréstimo de
igual valor, junto à Caixa Económica Federal, mediante
a Utilização de recursos do fundo de Apoio ao Desenvolvimento So.cial- F AS, destinado a construção de escoiãs de 19 grau na zona rural do Município, obedecidas
·as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
·respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1982.- Benedito Ferreira. Presidente eventual - Luiz Cavalcante,
Relator - Lenoir Vargas - Bernardino Viana - José
Uns - Lomanto Júnior.
PARECERES N's 106 e 107, DE 1~83
Sobre o Projeto de Resolucão n~' 12, de 1983, da
Comíssã(' de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municip~:~l de Mirassol D'Oeste (MT) e elevar em
Cr$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 106, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Benedito Canelas
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 l7tj72, do Senhor. Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal d~
Mirasse! D'Oeste (MT) a contratar empréstimos no valor de Cr$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de cruzei~os), destinado-~ financiar a construc;;ão de escolas de
l'i' grau na zona rural daquele Município.
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O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 2<? da Resolução n~' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 2"' da Resoluçãon"' 62, de 1975, tambêm do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentaiS aplicãjeís-à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissõ_es, 24 de novembro de 1982. -Aloysio Chaves, Presidente. - Benedito Canelas, RelatorAderbal Juremo - Lei re Chaves - Almir Pinto - José
Fragelli ~Dulce Braga - Bernardino Viana- Affn·..l'O
Camargo.
PARECER No 107, DE 1983
Da COmissão de Municípios
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B-Prazos:
I - de carência: 12 meses;
2 - de amortizRção:- 120 meses.

C_:: EnCargos:
1 - jurós d-e: 6% a.a.;
2- correção monetária: 40% do índice de variação
trimestral da O R TN.
D -:- Garantia:
Vinc_ulação de cotas-partes do Imposto sobre a Circulação de ~ercadorias (ICM).
E- Destinação dos recursos:
Implantação de duas escolas de
pré-escolar.

1'~' grau

PARECERES N9s 108, 109 e 110, de 1983
PARECER No 108, de 1983
Da Comissão de Economia. Sobre a mensagem n9
175, de 1982 (nl' 350/82 - na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cândido Mota (SP) e elevar em Cr$114.178.153,00 (cento
e quartoze milhões, cento e setenta e oito mil e cento e
cinqüentil e três crUzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
Relator: Senador Bemadino Viana
O Senhor Presidente da República encaminha a exame
do Senado Federal (art. 42, item VI, da ConstifuiÇão),
proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal
de Cândido Mota (SP) autorizada a elevar em Cr$
114.178.153,00 (cento_ e quartoze milhões, cento e setenta
e oito mil e cento e cinqUenta e-três cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar
emprêstimo junto à Caixa Económica Federal, esta ,na,
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apóio aoDesenvolvimento Social- FAS, no valor correspondente a 64.300 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de Cr$ 1.775,71, em maio/82.Características dãs operações:

OPERAÇÃO 1:
A--Valor:
Cr$ 45.483.035,94 (correspondente a 25"614 ORTN de
CrS 1.775,71, .em maioj82)~

tens I, II e III) fixados no art. 29 da Res. nl' 62, de 1975,.
ambas do Senado Federal, haja vista que os recuisos a
serem repassados_provêm do Fundo de A paio ao Desenvolvimento Social- FAS.
7. Alêm da característica da operação - extralimite
--e segundo conclusão do Departamento da Dívida
Pública, a assunção do compromisso sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execuçãQ_orçamentária dos próximos exercícios.
8. Atendidªs as exigências das normas vigentes e as
disposições do Regime Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte

e uma unidade

OPERAÇÃO II:
A- Valor:
Cr$ 89.573.915,24 {correspOndente a 5D.444 ORTN de
CrS 1.775,71, em maio/82);
B- Prazos;

Relator: Senador Benedito Canelas
O prOjeto sob a nossa ãPreciação, objetiva -autorfz(!r a
Prefeitura Municipal de Mírassol D'Oest~ {MT), nos ter~
mos do que estabelece o art. 21' da ResoluçãQ __ nl' 93, de
1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédi~
to no valor de CrS 102.000.000,00 "(cento e dois rriilhoes
de cruzeiros) destinada a financiar a constrUção de escolas do J9 grau na zona rural daquele MunicíPiO.
A proposição mereceu a acolhida da COmissão de
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a êste Órgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido, nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, até mesmo o investimento na educação apresenta
urna das maiores taxas de retorno custo/benefício.
Pelo exposto, concluímos pela aprovaç~o do projeto.
Sala das Comissões, 24 de março de 1983. - Passos
Posto, Presidente - B"enedito Canelas, Relator - Almir
Pinto- Gaivão Modesto- João Lúclo- Mário Maia
-Mauro Borges- Marcelo Miranda- Benedito Ferreira.
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I - de carência: 12 meses;
2- de amortização: 120 meses.
C - Encargos:
I -juros de:6% a.a.;
2 - correção monetária: 60% do índice de variação
trimestral da ORTN;
D-Garamia:
VinculaÇão de cota;;:P~rieS do -Imposto sÕbre Circulação de Mercadorias (ICM).

E - Destinação dos recursos:
Implantação de galerias de águas pluviais e aquisição
de equipamentos para coleta e destinação final de lixo.
OPERAÇÃO 11!:
A- Valor:
Cr$ 7.647.982,97 (correspondente a 4.3_07 ORTN de
Cr$ 1.775,71, em maio/82).
B-Prazos:
1- de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 84 meses.

C - Encargos:
l -juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária: 60% do índice de variação
trimestral da ORTN.
D - Garantia:
Vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM).
1!: - Destinação dos recursos:
Implantação de centro de saúde no Distrito de Nova
Alexandria.

3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, as operações de crédito sob exame são viáveis
econõmica e financeiramt:nte.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Leis n9s 129 e !30, de 12-11-81; e 135, de 21-l-82,
autorizadoras das operações;
b) Exposição de Motivos (EM n9 184/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fezenda ao Exm9 Serihor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao aPreciar a proposta, manifestou-se
favoravelffiente ao Pleito, formulado conforme o art. 29
da Res. n9 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida Pública, favorável aO pleito.
5. Considerado todo o endividamento da referida
entidade (intra + extralimite + operações- S"ob exame),
VÇrifjca-se que seriam ultrapassados os tetas que lhe foram fixados pelos itens I, ii e III do art. 2~'-da Res. n9 62,
de 1975"
6. Trata-se, entretanto, de_ uma operação extralimite,à qual, por força das disposições contidas no art. 21' da
Rcs:. nt> 93, de 1976, não se aplicam os cititdos limítes (i-

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 13, de !983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cândido Mota
(SP) a elevarem Cri 114.178.153,00 {celito e quatorze milhõeS, cento e setenta e oito mil e cento e cinqüenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida con·
solidada interna.

O Senado Federal resolv.~
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cândido Mota,
Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução
n9 93,_de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizã.da a elevar o montante de sua dívida consolidada
interna em CrS 114.178.153,00 (cento e ·quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e cinqUenta e três
cruú:iros), correspondentes a 64.300 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.775,71, vigente
et:n maio de 1982, a fim de que possa contratar empréStimos Que perfaçam o valor acima, junto à Cãixa Económica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do
Fundo de Apoio_ ao Desenvolvimento Social - FAS,
desti_nados à implantação de duas escolas de li' grau e
uma unidade pré-escolar, bem como de um centro de
saúde no Distrito _-de 'Nova Alexandria, no Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Bras_il, no respectivo processo.
-Ãrt. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1982. - Lulz
Cavalcante,Presidente em exercício - Bemadino Viana,Relator- Lenoir Vargas- Benedito Ferreira- José
Lins - Lomanto Júnior.
PARECERES N•s 109 e 110, DE 1983
Sobre o Projeto da Resolução nl' 13, de 1983, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Cândido Mota (SP) a elevar em Cri
114.178.153,00 (cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e cinqüenta e três cruzeir05) o
montante d"e- sua dívida interna".
PARECER No 109, DE 1983
Da Comissão de Constitulçio e Justiça
Relatora: Senadora Dulce Braga
O projêto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 175/82 do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeítura Municipal de CâncHdo M_ota (SP) a contratar operação de crédito no-valor
de CrS 114.178_153,00 {cento e quatorze milhões, cento e
setenta e oito mil, cento e cinqUenta e três cruzeiros) destinada à Implantação de duas escolas de l 9 grau e uma
unidade prê--escolar, bem como de um Centro de Saúde
no Distrito de Nova Alexandria, no Município.
,O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no parâgrafo único do artigo 2"'- da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limites flxados pelo
artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10~75, também desta
Câmara Alta do Congresso Nacional.
D_o ponto de vista que nos compete examinar, verificase que todas as formalidades foram atendidas. não ha-

Abril de 1983

vendo óbice à tramitação normal da presente proposição, porquantojurldica, constitucional e de boa técnica
legislativa.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982. -Aloysio Chaves. Presidente - Dulce Braga, Relatara -José
Fragelli- Bemadino Viana- Aderbal Jurema- Almir
Pinto - Leite Chaves - A/[onsõ. Cantariõ:
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Garantia.·
Vinculação das parcelas do ICM;
E - Destinação dos re('ursos:
Construção e equipamento de uma unidade mista de
saúde no Município de Castelo do Piauí.
3. Segundo o parecer apresentado pelo órgãp __financiador, a operação de crédito sob exame é viâvel económica e fmanceiramente.
4~ O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:

Relator: Senador Marcelo Miranda
A matéria sob nossa apreciação, jã exaustivamente
examinada pela autora do Projeto de Resolução em tela,
objetíva- ãuToriza:r a Prefe-itura Municipal de Cândido
Mota {SP), nos termos do que estabelece o art. 2<~- daResolução n~' 93, de 1976, do Sen.ãdo Federal, a contratar
operações de crédito no valor de CrS 114.178.153,00
(cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e cinqüenta e três cruzeiros) destliiada à implantação
de duas escolas de l'<' grau e uma unidade pré-escolar,
bem como de um centro de Saúde no Disti'fto de Nova
Alexandria, naquele Município.
A proposição mereceu a acolhtda da Comissão de
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme as normas legais pertinentes ao assunto.

lei n"' 3.821, de 24-11-81 autorizada da operação;
Exposição de MoHvos (EM nl' 236/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm~' Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se
favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2'<'
da Res. n~' 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do .Banco Central do Brasil- Departamento da Dívida Pública, favorâvel ao Pleito.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 24 de março de 1983.- Passos
Pórto. Presidente- Marcelo Miranda, Relator- Almir
Pinto- Gaivão Modesto- João Lúcio- Mario Maia
- Mauro Borges - Benedito Ferreira - Benedito Canellas.
PARECERES N<~~s 111 e 112, DE 1983

PARECER N• III, DE !983
Da Comissão de Economia Sobre a Mensagem n"'
254, de 1982 (n'? 483/82 - na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizado o Governo do Estado do Piauí a
elevar em ('r$ 63.634.169,00 (sessenta e três milhões,
seiscentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e
nole cruzeiros) o montante de sua divida consolidada
interna.
Relator: Senador Benedito Canellas
O Senhor Presidente da República encaminha a exame

do Senado Federal (art. 42, item VI, dá Constituição),
proposta no sentido de que seja o Governo do Estado do
Piaul autorizado a elevar eni Cr$ 63.634.169,00 (sessentae três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e
sessenta e nove cruzeirQs) o mohtante de sua divida con-.
solidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa EconõmiCa F~eràl, esta na qualidade
de agente financeiro do FundO de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, correspondente a 30.374,45
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS
2.094,99 em agosto de 1982.
2. Características da operação:
A- Valor:

Cr$ 63.634.169,00 (correspondente a 30.374,45 ORTN
de Cr$ 2.094,99, em AG0/82);
B-Prazos:
I - de_ carência: 2 anos;
2- de amortização: lO anos;
C- Encargos:
J -juros de 6% .a.a;
2- correcão monetãria: 40~-dOíildice de variação
das ORTN;

0~29

D -

PARECER N• llO, DE 1983
Da Comissao de Munidpios

Nos aspectos que competem a este Úrgão 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, pro~
piciarã relevantes benefícios à comunidade da Região.
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a)
b)

5. Considerado todo o endividamento da referida:
entidade (intrtt + extralimite + operação sob exame),
verifica~se que seriam ultrapassados os te_tos que lhe foram fixados pelo item_ II do art. 2"' da Res.~-!l"' 62, de 1975.

6. Trata-se, entretanto, de uma operação extra/imite
a que, por força das disposições contidas no art. 2<? da
Res. n9-93, _de- 1976, não se aplicam os citados límites (itens I, li e lU) fixados no art. 2~' daRes. n~' 62, de 1975,
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a
serem repassados provêm do Banco Nacional de Habitação.
~ 7. Além da característica da operação - extralimite
-- e segundo conclusão do Departamento da Dívida
Pública, a assunção do compromisso sob exame não deveEá acarretar maiores_ pressões na execução orçamentária do~ próximos exer~f~ios.

8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as dis-posiçõeS -do Regimento Intewo, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte

PARECER N• 112, DE 1983
Da Comissão de Çonstitui-;ão e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n9 14, de 1983, da Comissio de
Economia, que "autoriza o Governo do Estado do
Piauí a elevar em CrS_ 63.634.169,00 (sessenta e três
milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e cento e ses-senta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
Relator: Senador Helvídio Nunes

O projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Sellado Federal, como conclusão de seu pare.
cer sobre a Mensagem n• 254/82, do Senhor Presidente
da República, autoriza o Governo do Estado do Piauí a
contratar operação de crédito no valor de CrS
63.634.169,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e trinta
e quatro mil e cento e sessenta e nove cruzeiros) destinada à construção e equipamento de uma unidade mista de
SaUde, no Município d~ Castelo do Piaui.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no parágrafo único, artigo 2'<', da Resolução
n'~ 93,- de 1976, do Senado Federal, que implica na inobservância dOS limites fixados pelo artigo 29 da Resolução
n'<' 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso Nacional.

No âmbito de apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, inexistem óbices à normal tramitação da
matéria.
Saia da Comissão, 6 de abril de 1983.- Murilo Dadaró, Presidente- Helvidio Nunes, Relator- Martins Filho - Pedro Simon - Alfredo Campos- Hélio GueirOs
- José Frage!li - Guilherme Palmeira.
PARECER N• 113, DE 1983
Da. Comissão de Redaçã.o
Redação fmal do Projeto de Resolução n"' 22, de

1982.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 14, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado do Piauf a
elevar em Cr$ 63.634.169,00 (sessenta e três
milhões, seiscentos e trinta e quatro mil. cento
e sessenta e nove cruzeiros) o montante de sua
dív1da consolidada intema.

O Senado Federal resolve:
Artigo l"' É o Governo do Estado do Piauí, nos termos-do art. 29 da Resolução.n 11 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o monta.nte de sua dívida consolidada interna em CrS
63.634.169,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e trinta
e quatro mil, cento e sessenta e nove cruzeiros), con-esponde a 30.374,45 ORTN, considerando o valor da
ORTN de Cr$ 2.094,99, vigente em agosto de 82, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valai-,
junto à Caixa Econômica Federal, esta na quau"dade de
- agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construç_~o e -~quipa
- menta de ui-na unidade mista de saúde, no Município de
Castelo do Piauí, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Artigo 29 Esta resolução entra em vigor na datade
sua publicação.
Safa das Comissões, 1O de março de 1983 - Sev~ro
Gomes, Presidente em exercício - Benedito Canellas,
Relator- Luiz Cavalcante- Pedro Simon- Jorge Kalume -:::- Ajjo'!_so Camargo.

Relator: Senador João Lobo

A Comissão apresenta a redação final 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 dezenove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1983.- LomantoJúnior, Presidente- João Lobo, Relator- Passos Pôrto
- Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 113, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e.
'~----' Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do
Piauí. Estado do Piauj, a contratar operação de crédito no valor de CrS 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. l<? É a Prefeitura Municipal de Rio Grande do
Piaui, Estado do Piauí, ~os termos do art. 2<? da Reso~
lução n"' 93, de 1t' de outubrÕ de 1976, do Senado Fede~
ral, autorizada a contratar operação de crêdito no valor
de Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove
mil cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, me~
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, d~stinada à construção
e equipamento de escolas rurais, naquele Município,
obedecldas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo proces_so.
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Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER N'i' 114, D~ 1983
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução

n~'

2ó, de

1982.

Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n<:> 26, de. 1982, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal 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 interna.
Sala das Comissões, 7 de abríl d6 1983:- LtJmOnto Júnior, Presidente - João Lobo, Relator - Passos F_ôrto
- Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 114, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ter~
mos do art. 42, inciso_ VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

, DE 1983
RESOLUÇÃO W
Autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre,
Estado de Goiás, a contrcuar operação de crédfto ·nõ
valor de CrS 10. 692.000,00 (dez milhões, ·seiscentos e
noventa e dois mil cruzeiros}.

O Senado FederaL resolve:_
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Buriti-Alegre,
Estado de Goíãs, nos termos do art. 29 da Resolução nl'
93, de ll de outubro de 1_976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor _de CrS
10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e- rioventa e dois
mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, me-diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento S_ocial- FAS, destinada à construção
de guias, meios-fios e lavanderia pública, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo proc-esso.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 115, DE 1983
Da Comissão de Redaçào
Redação final do Projeto de Resolução

n~>

31, de

II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 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, a fim de que possa contratar um
empréstirrio de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do FundO de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
construção de meios-fios, sarjetas e _galerias pluviais,
mercado, sanitãrio e lavanderia pública e aquisição de
eQuipamento para limpeza urbana: naquele_ Muflicípío,
obedecidas as condições admitidas pelO Barico Central
do Brasil no respe~tivo procésso.

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 31, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba (00) 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
interna.
Sala das Comíssões, 7 de abril de 1983. -Loman.toJúnior, Presidente - João Lobo, Relator -Passos Pôrto
- Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 115, 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•

PARECER N• 116, DE 1983
Da Comissão de Redação
Reda~o

final do Projeto de Resolução n9 51, de

1982.

O Senado Federal resolve:

Art. li' É a Prefeitura Municipal de Goíatuba, Estado de Goiâs, nos termos do art. 29 da Resolução n9 9l. de

ANEXO AO PARECER No 117, 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 Salvador, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 782.884.600,00 (setecentos e oii"eiita e dÓis-milhões. oitocentOs e oiteri.ta e
quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada.

Senado Federal resolve:

_R,elator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 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
trifita e_ oito mil cruzeiros) o rriotante de sua dívida con&olidada interna.
-Sala de Comissões, 7 de abril de 1983.- Lomanto Júnior, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Saldanha
Derzi - João Lobo.
ANEXO AO PARECER N• 116, DE 1983
FaçO saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu-,
- - , - - - - t Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N°

Art. I~> Ê a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do art. 2~> da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em Cr$ 782.884.600,00 (setecentos e oitenta e dois
milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim
de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolv-imento Social - FAS, destinados ao reequipamento de 9 (nove) unidades de saúde; à execução de
obras e a-quisição de equipamentos para limpeza urbana;
e à Construção e equipamentos de unidades escolares, naquele Munic!pio, 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• 118, DE 1983
Da Comissão de Redaçio

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Amarante do
Maranhão, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de Cri 17.438.000,00 (dezessete milhões. quatrocentos e trinta e oito mil cruzeiros}.

O Senado Federal resolve:

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Amarante do
Maranhão, Estado do Maranhão, nos termos do Art. 2~>
da Resolução_nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito nó"
valor de Cr$ 17.438.000,00 (dezessete milhões, quat~:o
centos e trinta e oito mil cruzeiros),junto à Caixa Ei::onômica Federal, mediante a utilização de recurSos do Fundo de Ápoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de um centro de abru;tecimento e írilplantação de galerias pluviais, meios-tios e sarjetas, 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.

l'ARECER N• 117, DE 1983
Da Comissão de RedaçãC>
Redação final do Projeto de Resolução

Redação final do Projeto de Resolução nt 82, de
1982.

Relator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Resolução nl' 82, de 1982, que autoriza o Governo doEstado do Rio Grailde 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 interna.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1983. -LomantoJúnior, Presidente - Passos Põrto, Relator - Saldanha
Derzi - João Lobo.
ANEXO AO PARECER N• 118, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos temos
do art. 42, inciso VI~ da Constituição, eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

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

, DE 1983

Auwriza a Prefeitura-Minicipal de Goiatuba; Estado de Gofás; a elevai em Crs 13.487.800,00 (treze
milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

e quatrO mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, de 7 de abril de 1983.- Lomamo
Júnior, Presidente -João Lobo, Relator- Pa.Jsos Põrto
- Saldanha Der;.i.

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

1982.

Relator: Senador João Lobo

Abril de !983

n~>

76, de

19~

Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 76, de 1982, que autoriza a Prefeitura MuniCiPal de Salvador (BA) a elevar em CrS 782.884.600,00
(setecentos e oitenta e dois milhões, oitocentos _e Oitenta

O Senado Federal resolve:
Art._ 19 .b. o Governo do Estado do Rio Grande áO
Norte, nos termos do art. 21' da resolução n9 93, de II de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões, cento e
quatro mil cruzeiroS) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprbtimo de
igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a
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utílizaçào de recursos do FUndo de A paio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à ampliação do Programa de Assistência ao Idoso, obedecidas as condições
admitidas pelo Bartco Central do Brasil no respectivo
processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Redação final do Projeto de Resolução n"' 84, de
1982.

Relator: Senador Passos Pórto
Proj~to_de

Resolução n"' 84, de 1982, que autoriza o Governo doEstado da Bahia a elevar em Cr$ 1.241.05-5.262,08 (um bi-

lhão, duzentos e quarenta e um mílhões, cinqííênta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiroS e oito centa-

vos) o montante de sua dívida cons.olidada interna.
Safa das.Cqruissões, 7 de abril de 1983.- LomantoJúnior, Presidente ~ Passos Põrto, Relator --Saldanha
Derzi - João Lobo.
ANEXO AO PARECER N• 119, 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'

ANEXO AO PARECER N' 120, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, indso VI, da Constituição, e eu,
-~-~..,- Presidente, promulgo a seguinte

PARECER N' 119, DE 1983
Da Comissão de Redaçio

A Comissão apresenta a redação final do

ros e trinta e nove centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1983. -LomantoJúnior, Presidente - Passos Põrto, Relator - Saldanha
Derzi - João Lobo.

, DE19S3

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar
em CrS 1.241.055.262,08 (um bi1hào, duzentos e quarenta e um milhões, cinqilênta e cincO mil, duzentos e
sessenta e dois cruzeiros e oito centa~·os) o montante
de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve;
Art. J9 É o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 21' da Resolução nY 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr.S: 1.241.055.262,08
(um bilhão, duzentos e quarenta e-um milhões, cinqüênta e cinco mil, duzentos e sessenta. e dois cruzeiros e oito
centavos) correspondente a 1.413.728 UPCs, consíderado o valor nominal da UPC de"CrS 877,86 (oitocentos e
setenta e sete_cruzeiros e oitenta e seis centavos) vigtnte
em abril/81, a fim de que possa contratar Operação de
crédito de igual valor junto ao Banco do Nordeste S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Bancc _Nacional da Habitação- BNH, destinada à complementação
dos seguintes projetas: Rodovia Jlhéus-UnaCanavieiras; Tenninal de Cargas e Central de Fretes da
Região Mettopolttana de Salvador; Universidade de Feira de Santana; Universidade do Sudoeste da Bahia, em
Vitóría da Conquista; infra-estrutura Tndustrial em diversos distritos daquele Estado, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Centrai do ~rasil_ n,? ~ectívo
processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

RESOLUÇÃO N'

PARECER N' 121, DE 198.1
Da Comissio de Redaçào
Redação final do Projeto de Resolução n' JO, de
1982.

_ ªeJator: Senador Saldanha Derli
- A Comissão apresenta a redação finai do Projeto de
Resolução nY 10, de 1982, que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Caxias do Sul (RS) a elevar em CrS
945.617.624,10 (novecentos e quar_enta e cinco milhões,
s-eiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e_quatro cruzeiros e dez centavos) o montante de sua dívida consolitiada.
Sala das Comissõ~, 7 de abril de 1983, - Lomanto Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Passos
Põrto - João Lobo
ANEXO AO PARECER N' 12!,,0E 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'

PARECER N' 120, DE 1983
Da Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Resolução

n~'

111, de

1982.

Relator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 111, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alvorada (RS) a elevar o em CrS
433.415.922,39 (quatrocentos e trinta e três milhô~, quatrocentos e quinze mil, novecentos _e vinte e dois cruzei-

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alvorada, Estado do R/o Grande do Sul, a elel'ar em Cri
i/33,415.922.39 (quatroce_ntos e trinta e três milhões,
quatrocentos e quinze mi~. nov~centos e vinte e dois
cruzeiros e- trinta e nove centavos) o montante de sua
dívida consolidada.
Art. l<J ~a Prefeitura Municipal de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do atr. 2~'da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 433.415.921,39 (ciu-atrõCCntõS- e -trillta e
três milhões, quatrocentos e quinze mil, nocentos e vinte
e_ dois mil e trinta e nove centavos), correspond_entes a
349.701 UPCs, con-sjderado o valor nominal da UPC de
Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros
e trinta e nove ceittáVos), vigente emnovembro/81, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do
Sul, est_a na qualidade de agente financeiro do Banco Na~
cional da Habitação - BNH, destinado a promover a
execução integrada de obras referentes aos projetas de
sistema viário, esgotos pluviais, iluminação pública, recreaçãO e lazêr e coinunicação, naquele Município, obedecidas as condições estabelecidas pelo Banco Centra1
do Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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e-m CrS 945.617.624,10 (novecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros e dez centavos), correspondentes a 1.077.185 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abrii(Sl, a fim
de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Económica Estadual do
Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agente financei~
rodo Banco Nacional da Habitação- BNH, destinados
à urbanização de 3 (três) núcleos de favelas localizadas
em próprios municipais, implantação de 3.700 (três mil e
setecentos) lotes urbanizados em áreas livres localizadas
em diferentes partes da zona urbana, execução das obras
de infraestrutura e construção de equipamentos comunitários necessários, 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.
consolidad~t

PARECER N' 122, DE 1983
Da Comissão de Redaçilo
Redação final do Projeto de Resolução n9 24, de
1982.
Relator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nv 24, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Patu (RN) a elevar em CrS 9.691.100,00 (nOve
milhões, seiscentos e noventa e um mil e cem cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1983.- LomantoJúm'or, Presidente - Passo.r POrto, Relator - Saldanha
Derzi - João Lobo.
ANEXO AO PARECER N' 122, 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 No

O Senado Federal resolve:

Art. 1' E. a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Patu, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de CrS 9.691.100,00 (nove milhões, seiscentos e noventa e um mil e cem cruzeiros.)
O Senado Federal resolve:
Art. I~ t .a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do
Rio Grande do Norte, nos termos do art. 21' da Reso~
lução nQ 93, de II de_outubro de 1976, do Senado Fede~
ral, autorizada a contratar _operação de crédito no valor
de Cri 9.691.100,00 (nove milhões, seiscentos e noventa
e um mil e cem cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
construção de um Centro de Abastecimento. naquele
Municipio, 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' 123, DE 198.1
Da Comissão de Redaçào

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cri
945.617.624,10 (novecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vlnte e
quatro cruzeiros e dez centavos) o montante de sua
dú•ida consolidada.

0831

Redaçio final do Projeto de Resolução

n~

36, de

1982.

Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 36, de 1982, que autoriza o Governo doEs~
tado de Pernambuco a elevar em Cr$ 18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e quatorze mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1983. -LomantoJúnior, Presidente - João Lobo, Relator - Passos Põrzo
- Saldanha Derzi.
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ANEXO AO PARECER No 123, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ _ , PreSidente, promulgo a seguinte-

tária -

Programa CURA, naquele Município, obedeci-

das as condiçõeS admitidas pelo Banco Central do Brasil

no respectivo processo.
Art. 29

Esta Resolução entra em vigor na data de sua

Abril de 1983

ANEXO AO PARECER No 126, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
~O_<~.rt. 42, inCiso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

p~blicaçào.

RESOLUÇÃO _No -

RESOLUÇÃO No

, DE 1983-

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
elevar em Cri 18.714.000,00 (dezoito milhões. setecentos e quatorze mil cruzeiros) o montante de sua

PARECER No 125, DE 1983
Da Comissão de Redaçào

dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 b o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 29 da Resolução nO? 93, de II de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e quatorze mil

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 aquisição de unidades móveis
para qualificação Profissional, -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 No 124, DE 1983
Da Comissão de Redaçào
Reda(;'àO final do Projeto de Resolução n9 78, de
1982

Redação final do Projeto de Resolução n9 J08, de
1982.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 108, de 1982, que autoriza o Governo do
E~tadg__dE_ Pernambuco a elevar em Cr$ 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 interna.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1983.- LomantoJúnior, Presidente - Saldanha _Derzi, Relator --Passos
Pôrto - João Lobo.

ANEXO AO PARECER No 125, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

A Comissão apreSenta a redação fiil.al do Projeto de
Resolução n' 78, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araçatuba (SP), a elevar em CrS
743.634.000,00 (selecentos e quarenta e três milhões,
seiscentos e trinta e quatro mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada inte_roa.,
Sala das Comissões, 7 de abril de 1983. ___.: LomantoJúnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Passos
Pôno - João Lobo.

, DE 1983

Autorizei O Governo do Estado de Pernambuco a
elevar em Cr$ 1.534.085./00,00 (um bilhãO, quinhentos e trinta e quatro milhões, oitenta e cinco mil e cem
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
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, a fim de que pOssa-contratar empréstimos no valor global acima mencionado,
junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinados à construção e equipamento do
Çentro de Reeducação de Menores do Sexo Feminino,
no Município de Igarassu/PE, construção de escolas de
}9 e 29 graus e de um Centro de Educação Especial, e implantação de Centros de Estudos Supletivos em municípios çJaquele Estado, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

r

ANEXO AO PARECER No 124, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
cu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza trPrefeil'ura Mwliclpal de A!tlçatuba,
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$743.634.000,00
(setecentos e quarenta e três milhões, seiscentos e
trinta e· quatro mil cruzeiros) o-montante áe sua dívíáa
consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I'i' É a Prefeitura Municipal de Araçatuba, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cr$ 743.634.ÚOO,OO (setecentos e quarenta e três nlilhões,
seiscentos e trinta e quatrO mil cruzeiros), corresponden~
tes a 600.000 UPCs, eói'Jsiderado 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 jun~o à CaiXa EconômiCá do Estado de
São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à
execução de obras de infra-estrutura urbana e comuni-

O Senado Federal resolve:
ArL 19 E o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2~> da Resolução n9 93, de II de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Ci'$
1.702.223.000,00 (um bilhão, setecentos e dois milhõCs,
duz_entos e vinte e três mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolid"adã, 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 sistemas simplificados ae abastecimento
d'água em municípios daquele Estado, obedecidas as
condições admitídas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER No 127, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redaçào final do Projeto de Resolução n? 142, de
1982.

Relator: Senador Saldanha Derzi:
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza o Governo do Esrado da Bahia a elevar
em Cr$ 1.702.223.000,00 (um bilhão, setecentos e
dois milhões, duzentos e vinte e três mil cruzeiros} o
montante de sua dívida consolidada.

PARECER No 126, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 137, de
1982.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 137, de 1982, que autoriza o Governo do
EStado da Bahia a contratar' operação de crédito novalor de Cr$ I .702.223.000,00 (um bilhão, setecentos e dois
milhões, duzentos e vinte e três mil cruzeiros).
· Sala das Comissões, 7 de abril de 1983.- LomantoJú- nior, Presidente - Saldanha Derzi. Relator - Passos
Pôrto - João LobO.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão" "apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 142, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul a realizar empréstimo externo no valor de DM 10.900.000,00 (dez milhões e novecentos mil marcos alemães), destinado a financiar o projeto "Proteção Contra as Cheias do Vale do Rio dos Sinos".
Sala das Coiriissões, 7 de abril de l983.- LomantoJúnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Passos
Pôrto - João Lobo.
ANEXO AO PARECER No 127, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tcnnos
do art. 42, inciso IV, da Constituição e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOÜJÇÃO No

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a contratar operações de empréstimo externo· no
~·a1or de DM 10.900.000,00 (dez milhões e novecentos
mil marcos alemães), destinado a financiar o projeto
de Proteção Contras as Cheias do Vale do Rio Dos
Slnos, naquele Estado.

O Senado Federal resolve:
Art. 19' É o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de DM
10.900.000,00 (dez milhões e novecentos mil marcos alemães), junto a grupo financiador a ser indicado sob a
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, a ser utilizado no financiamento do projeto de
Proteçào Contra as Cheias do Vale do Rio dos Sinos, naquele Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovado.s pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícías da operação a ser efetuada pelo Mi~istério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen-
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trai do Brasil, nos termos do item H dO art. 1"' do Decre~
to nt 74.157, de 6dejunho de 1974, obedecidas as demais
exigênCias dOs órgãoS- encãri-egados da execução da política econômico-financeira do Govei-no Federal e, ainda,

o disposto ria Lei Estadual n~' 7.498,

de 25

LEG!SLACÀO CITADA

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien·
te lido vai à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1"'Secretário.
E lido o segui'nte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 39, DE 1983
Autoríza o Poder Executivo a conceder um abono
de emergência de 70% (setenta pof cento} para os servidores públicos fedetals, e dá oUtras prõvidéncias.
O Congresso _Nacional decreta:_
Art. f9 Fica o Senhor Presidente da República auto~
rizado a conceder um abono de emergência de 70% (setenta por cento) calculados sobre os valores dos vencimentos, salãríos, proventos e-pensões, auferidos pelos
servidores e funcionários púbHcos ti:derals mencionados
nos Artigos 19 e 29 do Decreto-lei nl' 1.984, de 28 de dezembro de 1982.
Parágrafo único. O percentual fixado no Artigo l"' incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o ite'in IJ, do Decreto-lei n9 I .984, de 28 de dUem bro
de 1982.
Art._ 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

t público e notóriO que o reajuste de 70%, em duas
parcelas de 30 e 40%, fOi conCedído aos servidores e funcionários públicos federais, com base nos entendimentos
do Governo brasileiro com-o Fundo Monetário Internacional (FMI), nos quais as autoridades brasileiras,
submetendo-se às exigências daquele Úrgão, projetaram
um índice de in"flaçào de 70% para o ano de 1983.
Posteriormente o Governo brasileiro refez seus cálculos e enviou ao FMI outro documento, no qual modificou, entre outras coisas, sua estimativa quanto ao índice
inflacionárío-para o êOrren.te ano.-situanao~-o entr'C 85 e
90%, quando na realidade, o referido índice, segundo
técnicos de renome, deverâ situar-se próximo a casa d9_s

150%.
Por outro lado, segundo cálculos da Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil, baseados em estatísticas
oficiais, de março de 1979 a -deielnbro d-e 1982, para um
índice acumulado do custo de vida (lN PC) de 1.083%, o
reajuste salarial acumulado dos servidores civis foi, em
igual período, de apenas 53%", ~o que rePresenta um verdadeiro confisco salarial e consequente agravamento das
condições de vida dos servidores civis e de seus familiares
da ordem de 553%, noS últimos 4 ·anos.
Isso até dezembro de 1982. Em 1983 o achatamento
salarial será ainda mais acelerado e dramático jã que o
índice inflacionário deverá sUperar a casa dos ISO%; aj:Je~
sar das manobras so Senhor Delfim Netto de aviltar o
câlculo do Indice Nacional de Preços ao Consumidor.

ti necessário êorrigir, urgetltCmenie, essa injustiça que
vem sendo cometida contra os abnegados e laboriosos
servidores públicos civis e suas famílias e restabelecer a
tranquilidade e a segurança aos seus lares.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1983.- Pedro Simon.

O SR. PRE:SIDENTE (Moacyr Dalla) -

Passa~se

à

DECRETO·LEI No 1.934, DE 28 DE DEZEMBRO DE
[982

ORDEM DO DIA

Ref!justa os atuais valores de vencimentos_. salários
e proventos dos servidores civis do Poder Executivo.
bem como os das pensões, e ~á outras providências.

de maio de

1981, autoriza-dora da opera~;:ão.
Art. 31' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaÇão.
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O-Presidente da República, no uso-da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decreta:
Art. l <:> Os atuais valores de vencimentos, salários e
proveJ:?.tos do pesSoal cívil do Poder- Executivo, constan~
t~s dos anexos do Decreto-lei n"' 1.902, de 22 de dezembro de 1981, da Lei n~' 7.035, de 5 de dezembro de
1982, e do Decreto-lei n~' 1.969, de 25 de novembro de
1982, bem como os das pensões. serão reajustados em:
1-40% (quarenta por cento), a partir de l"' de janeiro
de 1983; e
U- 36% (trinta por cento), a partir- de 19 de junho de
-!983.
Parágrafo único. O percentual frxado no item II incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata
o item 1.
Art.._ 2"' Os servidores ativos e os funcionários inati---vos, não beneficiados pelos reajustes previstos no artigo
1'~- deste Decreto-lei, terão os atuais valores de vencimen~
tos, salârios e proventos majorados em duas parcelas,
send9 a primeira de 40% (quarenta por cento), a partir de
f~ de janeiro de 1983, e a segunda de 30_% (triº"ta por cen~
to)~ a pã.rtir de l"' de junho de 1983, incidente sobre ovalor resultante da aplicação do percentual_ da primeira
parcela.
Às Comissões de Constitulção e Justiça, de Serviço
Público Civil e de Finanças.

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido após publicado será despachado às comissões competentes'. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
1'>'-Secretârio.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N' 522, DE 1983
Sr. Presidente
De acordo com o Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 331, de
1979, que "Inclui o !U_arido como dependente da segurada·".
Sala daS Sessões, 7 de abril de 1983.- Nelson Carnei-

ro.

Item 1:
___ Votação, -em turno único, do requerimento n~'
328, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter~
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n"' 6, de 1981, de sua autoria, que altera a redação do
arL 457 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam perrnaneçam sentados. t Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o iéqtierimento, o Projeto de Lei _do Senado
n~' 6, de 19:81, contfnuará em seu andamento normai,juntame.rite com as Projetas de Lei do Senado n9s 131, de
1979 e 45 de 1981, com os quais tramitava em conjunto.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 2:
Votação, em turno único, do requerímento n9
329, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 50, de 1981, de sua autoria, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em ~~tação.
Os Srs. SenadOres que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
~ Aprovado o requerimento, o Proje~o de Lei do Sena~o
n9 50, de 1981," continuará em seu andamento normal,
juntamente com os Projetas de Lei do Seilado n9s 98, de
1980 e 13, de 1981, com os quais tramitava em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

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 ser~ desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

REQUERIMENTO N• 523, DE !983
Sr. Presidente
De acordQ com o Regimento Interno, requeiro o desarquívB:m_ento do Projeto de Lei do Senado n~ 8, de
1982, que "Disciplina a proteção dos vertebrados pulmonados aquáticos nas águasjurisdictonais brasileiras".
Sala das Sessões, 7 de abril de 1983. -Nelson Carnei-

REQUERIMENTO N• 524. DE 1983
Sr. Presidente
De acareio com o Regimento Interno, requeiro o des~rquivamento do _Projeto de Lei do Senado n~' 38, de
19~2_, gue "Acrescenta- dispositivo à vjgente ConsoJj.
dãção d~ Leis do Trabalho, para o fim de estabelecer a
obrigatoriedade de fixação de honorários em favor do
advogado do trabalhador reclamante".
-"Sala das Sessões, 7 de abril de 1983.- Nelson Carnei-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os requerimentos lidos serão oportunamente incluídos em Ordem
do Dia.

Item 3:

Votação, em turno único, rlo requerimento n9
330, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 5&, de 1981, de sua autoria, que acrescenta dispositivos à ConSolidação das Leis do Trabalho.

Item 4:

-Votação, em turno único, do requerimento n'l'
331, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367_ do Regimento Inter~
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n"' 67, de 1981, de sua autoria, que acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecei
sentados. (Pausa.)
_Aprovado. O projetO voltará a tramitar normalmente.

O SR.

PRESID~NTE

(Moacyr Dalla) -

Item 5:

Votação, em turno único, do requerimento n~'
332, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solici~
tando, nos termos do artigo 367 do regimento inter~
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n"' 74, de 1981, de sua autoria, que introduz alteração na Consolidação das Leis do Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprova~
do voltará a tramitar normalmente.

0834

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S<Çãóll)

Sexta-feira 8-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 6:
Votação, em turno único, do requerimento n<1
333, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do -senacton~
84, de 1981, de SJla autoria, que intrOduz alterações
na vigente Consolidação das Leis do Trabalho.
Em votação.
Os S.rs. Senador: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 DaUa) -

Item_?:

Votação, em turno único, do Requerimento nll
334, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de lei do Senado
n'>' 91, de 1981, de sua autoria, que introduz alterações na Consolidação das Leis do Tral;lalho, na
parte concernente à organização síildical.
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 (Moacyr Dalla) -

Item 8:

Votação, em turno único, do Requerimento n'>'
335, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'>' 143, de 1981, de sua autoria, que revoga a alínea
"B" do Art.__39 da Lei n'>' 3.807, de 26 de agosto de
1960 - Lei Orgânica da Previdência SociaL
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se iefere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -., Item 9:
Votação, em turno único, do Requerimento n'>'
336, de !983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 d_o Regimento Interno, 0 desarquivamento do Projeto de lei do Senado
n'>' 147, de 1981, de sua autoria, que modifica dispositivo da vigente Consolidação das Leis do Irab~
Iho.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante dõ reqUeri:rrieilUf([ue vem ae ser
aprovado voltará à sua t(aroitação normal.
O SR.

PRESID~NTE

(Moacyr Dalla) -

Item 10:

Votação, em turno único, do Requerimento n'>'
337, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'>' 193, de 19_81, de sua autoria, que dá nova redação
ao inciso VIII do art. 84 da Lei n<:> 4.215, de 27 de
abril de 1963_.
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 (Moacyr Dalla) -,. Item 11:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 8, de 1983 (apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n<:> 58, de 1983), que suspende a execução do art.
223 do Código Tributário do Município de Pnrãguaçu Paulísta~-Lei n<:> 1.13f, de 13 de dezembrO de
1977:
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não }tavendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanl:cer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 8, DE 1983

Suspende a e~ecução do art. 223 do Código Tributário do Município de _Pa_raguaçu Paul!sta, Lei n.P
1.131, de 13 de dezembro de 1977.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por incostitucionalidade,
nos iermos da decissão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 3 de novembro de 1982, nos autos
do Recurso Extrordinário n'>' 98.583-2,- do Estado de São
Paulo, a execução do art. 223_ do Código Trjbutârio do
Munucipio de Paraguaçu Paulista, Lei n9 1.131, de 13 de
dezembro de 1977.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Uem 12:

Discussão, em turno único, do Projeto de ResoluÇãoc·n,. 9, de 1983 (aprisentada pela Comissão de
Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n'>' 70, de 1983), que suspende a e.:.;ecução do§ 1<:>,
1 e 3, da Cláusula Primeira, do ConVênio lCM n<:>
44,de7.dedez_embrode 1976,edeart.2<:>t§ 19,1 e3,
da Portaria n'>' 313, de 29 de dezembro de 1976, do
Diretor da Receita Estadual de Minas Gerais.
Em discussão o projeto. (Pausa.}
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Sen3.dores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

to

seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 9, DE 1983

Suspende a execução do § JP, I e 3, da Cláusula
Primeira, do Convênio !CM fi? 44, de 7 de dezembro
de 19.76, e do art. 2P, § ]P, I e3, da Portaria n~ 313, de
29 de dezembro de 1976, do Diretor da Receita Estadual de Minas Gerais.
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ert:~ Cr$ 30.000.000,00- (trinta milhões de cruzeiros)_ o
montante de ~y.a dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'>'s 380 e 381, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela const1fu-cionalidade
e jurisdiCídade; e
- de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 338, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitari.do, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 291, de 1981, de
sua autoria, que introduz modificação na Lei n94,090, de
13 de julho de 1962, que instituiu a gratificação de natal,
visando a tornar incontroverso o direito do trabalhador
ao 13'>'-salário, quando se encontre em gozo de beneficio
previdenciário.
Votação, em turno único~ do Requerimento n'>' 339, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'>' 311, de 1981, de
sua autoria, que altera dispositivo da Lei n<:> 5.527, de 8
de novembro de 1968.
4

VotaçãO, em turno único, do Requerimento n_9 340, de
1983, do Senador Humberto_Lucena, solicitando, nos
termos do ar!. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'>'71, de 1982, de sua
autoria, que introduz alteração na Lei n'>' 1.521, de 26 de
dezembro de 1951, para o fim de considerar crime contra
a economia popular a _cobrança de taxa de juros de 4%
ao mês.

Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 351, de
1983, de autoria do Senador Jorge Bonrhausen, solici_tindo, nõs termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n'>' 68, de
1982, que autoriza o Governo" do Estado_ de Santa Cata~
rina a elevar em Cr$ 451.355.900,00 (quatrocentos e dnqüenta e um milhôe~, trezentos e cinqUenta e cinco mil e
novencerltos cruzeiros) o montante de -sua dívida consolidada.

6
Votação, em turno ónico, do RequerimentL' n'>' 352, de
1983, de autoria do Senador Jorge Bonrhausen, soliciii.úldo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do_ Projeto de Resolução n9 148, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio
(SC) a elevar em Cr$ 4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e urn mil, vinte e cinco cruzeiros e vinte e
quatro centavos) o montante de sua dívida corisolidada.
7

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstiiucion~lidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribuna(
Federal, nos autos do Recurso Ex_traotdiná,rio-número
95.784-7, MG, proferida em 19 de setembro de 1982, a
execução do§ 1'>', 1 e 3 da Cláusula Primeira, do Convê~
nio ICM, n9 44, de 7 de dezembro de 1976, e do artigo 2'>',
§ J9, 1_ e 3, da Portaria n'>' 313, de 29 de dezembro de 1976,
do Diretor da Receita Estadual de Minas Gerais.

VotaÇão, em turnO i.ínlco, do Requerimento n'>' 354, de
1283, do_ Senador Gastão _MUller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'>' 108, de 1982, de
sua autoria, que autoriza o Ministério da Indústria e do
Comércio a disciplinar o regime de fabricação de produtos para uso adequado de pessoas canhotas, e dá outras
providências.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente, designando para
a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

Votação, em túrno único, do Requerimento n'>' 355, de
1983, do Senador Gastão Müller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno o desarquivamento do PiojetQ--de 'Lei do Senado n<:> 116, de 1982, de sua
autoria, que dispõe sobre a impressão da data de fabricação e do respectivo prazo de validade nas embalagens
de produtos industrializados destinados à alimentação
humana.

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~
71, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
com_o conclusão de seu Parecer n'>' 379, de 1982),- que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz (SP) a elevar

8

Votação, em turno único do Requerimento n\' 356, de
1983, do Senador Gastão MUller, solicitando, nos ter-
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mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 137, de 1982, de
sua autoria, que altera o art, 132 do Código Penal e revoga o art. 34 da Lei das Contrávenções Penais.

10
Votação, em turno único, do Requerimento

n~>

357, de

1983, do Senador Gastão MUller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~> 204, de 1982, de
sua autoria, que veda a comercialização de plantas ornamentais venenosas, tóxicas ou nocivas à saúde.
11

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 358, de
1983, do Senador Gastão MUller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~> 216, de 1982, de
sua autoria, que dispõe sobre a comercialização de produto industrial que contenha substância tóxica ou venenosa.

18

Votação, em turno único, do Requerimento n' 366, de
I9S3, de autoria do Senador Josê Lins, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n' 158, de 1981, que autoriza o Governo do Estado do Ceará a: elevar em Cr$
- 14.435.200~00 (quãtorze milhões, quatrocentos e trinta e
cinco mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
19

Votação, em turno único, do Requerimento n9 367, de
1983, de autoria do Senador Jost Lins, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 166, de 19"81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Umari (CE), a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 12.277.000,00 (doze
milhões, duzentos e setenta e sete mil cruzeiros).
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PARECERES, sob n~'s 843 e 844, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
--de Municfpios, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está encerrada a Sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 4/ minutos)

lHSCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE6-4-83 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:

17

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~> 143, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como c_onclusão de seu Parecer n' 824, de 1982), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado (MS), a elevar em Cr$ 4.703.100,00 (quatro milhões,
setecentos- e três Inil e cem cruzeiros) o- montante de sua
~
divida consolidada, tendo
-PARECERES, soh n~'s 825 e 826, de 1982, das Comis-sões:
- de Constituição e Justiça. pela Constitucionalidade
e jurídiCfdade;
-de Municípios. favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 365, de
1983, de autoria do Senador José Lins, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 148, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Acaraú (CE) a elevar
em Cr$ 10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e trinta e
um mil e quatrocenfos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
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O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discursO.):..__ Sr. Presidente, Srs, Senadores:
- Aterldendo convite do Senado Federal, compareceu a
este plenário S. Ex• o Ministro da Fazenda, Ernane Galvêas.
Foí •. podernos assim dizer, uma tarde memorável, pelo
assunto debatido e, sobretudo, pela maneira elegante
como decorreram os debates, fazendo jus às honrosas
tradições desta Casa..
Por quatro horas e mais alguns minutos, o titular do
Ministério da Fazendã foi sabatinado pelos Senhores Senadores, ansiosos por esclarecimentos sobre a verdadeira
posição âa economia brasileira, que sabemos seriamente
comprometida, diante de um crescendo endividamento
que, de algum tempo a esta parte, vem intranqUilizando
a comunidade nacional que sente na própria pele os seus
graves efeitos.
É certo que a situação atual não foi gerada por acaso.
O Brasil, país de dimensão continental, sentiu, em de..
termúiado momento, h3:ver chegado a hora de expandir
o seu desenvolvimento, aproveitando as imensas riquezas do_ seu solo e organizou, o seu governo, um cronograma de realizações de alta rentabilidade para o País, sem,
no entarito, fazer previsões do que pudesse acontecer à
corrida desenvolvimentista.
Não se-limitou ao aproveitamento dos grandes cursos
d'águaj pata construir as grandes hidrelêtricas - tipo
Tü.curuí e ltaipu; à exploração do nosso minério em Carajás, do carvão mineral do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina; a construções de ferrovias como a do Aço, Tu~
cunií- ita(jui, nO Maranhão - e rodovias -Transamazônie3: e Pe_riiizetral Norte; Cuiabá-Porto Velho,
Befêin-Bra.Sí!fa, -Porto Velho-Rio Branco, todas de
real importância para o escoamento da nossa produção.
Enveredou para a política nuclea.t, que nos parece
constituir-se na maior fonte de sangria causada ao nosso
erâriõ,- se bem que necessária, -So-bretudo se encarado
dentro do aspecto de fator concorrente energético e de
segurança nacionaL Mas a rigor não deveria ser C!'nsiderada prioridade riúmero I, seDão e no máximo duas
"Angras", que vêm dR:ndo dor de cabeça pelo seu mau
assentamento (o es:taqueamento, conforme repetidos depoimentos do Senador Dirceu Cardoso, neste plenário) e
vazamentos noticiadoS pela imprensa, assustando os habitantes da cidade fluminense.
AfeiTa a natUral imprevidênCia, muitas vezes mascarada pela euforia de importantes realizações, já que não
contavam os_ nossos governantes com a surpresa desagradabilissima que lhes reservava a OPEP, viu-se a
Nação, de um_ momento para outro, env~lvida por um
dramát-ico dilema: parar as grandes obras seria um prejuízo irreparâvel, ou, então, diminuir-lhes a execução,
dentro de um cronograma ~dequado à nova realidade
econômica, o que seria menos doloroso, mesmo por permitir chegar-se ao fim das obras iniciadas, que oferecerão, num futuro prÓitimo, alt.os lucros à Nação.

Discussão, em turno único, do Projeto de ResoluÇão
n9 149, de 1982_ (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 842, de 1982), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Aloândia (GO) a elevar et!l- Cr$ 13.128.492,00 (trezC milhões. cento e vinte e
oito mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros) o montante de sua dívida c.onsolidada, tendo

Foi" o que aconteceu. As despesas com as u.siÕas nucleares decresceram em muito, com o adiamento anun~
ciado pelo MME, Suas construções- TuCuruí e Itãipu
- as grandes hidrelétricas, continuam em ritmo normal,
As de pequeno porte, como Balbina e Samuel, sofreram
desaceleração no seu cronograma, mas estarão prontas
ainda no Governo do Presidente Figueiredo.

12
Votação, em turno único, dõ Requeriinento n~> 360, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nP 276, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(MO) a elevar em Cr$ 1.879.226.000,00 (uni-bilhão~ oito~
centos e setenta e nove milhões, duzentos e vinte _e seis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoHdada.
13
Votação, em turno único, do Requerimento n' 361, de
1983, do Senador Gastão MUller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'" 18, de 1981, de sua
autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução ou montagem de museu, nos casos
de extinção ou demolição da unidade existente.
14

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 362, de
1983, do_ Senador Gastão MUller, solicitando, nos termos do art. 367 do__ Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 53, de 1981, de sua
autoria, 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 substâncias entorpecentes, e dã outras providên~
cias.
15
Votação, em turno único, do Requerimento n9 363, de
1983, do Senador Gastão Míiller, solicitando, nos ter·
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 90, de 1981, de sua
autoria, que veda a cobrança de juros e multas pelo atra~
so de pagamento de quaisquer obrigações, quando não
resultantes de apuração calculada proporcionalmente
aos dias de efetivo atraso quC lhe deram motivo.
16

Votação, em turno único, do Requerimento n' 364, de
1983, do Senador Gastão Mílller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o-desarquiva~
menta do Projeto de Lei do Senado n9 99,de 1981, de sua
autoria, que altera os !j.rts. 213, 215 e parágrafo ú~ico,
216, 225 e 226 do Código Penal (Decreto-lei n9 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Título VI - Dos Crimes Contra os Costumes).

20

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senadon~> 308, de 1981- DF, que altera as alíquotas do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direítos a·
eles relativos a que se refere o artigo 31 do Decreto-lei n9
82, de 26 de dezembro de 1966, tendo
~ARECEitES, Sob n's 340 a 342, de 1982, dã.s Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
- - do Distrito Federal, favorável; e
-::..::._-de Finanças, favorável.
21
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'l 90, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclu.são de seu Parecer n' 485, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz (RN) a
elevar em CrS 3.072.000,00 (três D111hões e setenta e dois
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n'~s 486 e 487, de 1982, das Comissões:
~de" Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
=--de Munidpios, favorável.

Dis~u~são, ~m turno único, dQ Prqjeto d~ Resolução
n9 110, de 1982 (8presentãdo pela Comissão de Economia com~ conclusão de seu Parecer n9 556, de 1982),_ que
-ãüfõi'iiB. -o Governo do Estado de Pernambuco a elevar
em Cr$ 39.930.000,00 (trinta e nove milhões, novecentos
e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo ·
PARECER, sob n9 557, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade C
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso.
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Enquanto -o Presidente da República luta com a sua
equipe do primeiro escalão para vencer as dificuldades
financeiras que-se antepõem aos seus passos, surgem fatos desagradáveis tipo Delfin e CAPEM!, que só prejuízos trazem ao País.
Tais ocorrências demonstram a insensibilidade daqueles que receberam do Governo uma missão e, pelo que se
sabe, não se houveram com dignidade e honradez.
São fatos que merecem ser apurados e esclarecidos à
opinião pública brasileira.
O Presidente Figueiredo, que vem lutando com bravura inexcedlvel para vencer a batalha da inflação, enfrentando obstâculos que, às vezes, parecem intransponíveis,
não pode ser traído nos seus honestos propósitos por
pessoas em quem cOnfiou e não viu retribuída a sua confiança.
Daí a esperança do povo, na punição dos culpados,
para não passar em julgado os que cometeram desonestidades com a malversação dos dinheiros públicos.
Não obstante o surgimento de fatos tão desprimoroses, não se abateu o ânimo presidencial no encaminhamento, através da área económica~ de soluções a curto e
médio prazos para a dívida externa e balança de pagamentos.
Foram estes dois assuntos bem dissecados durante a
permanência do Ministro Ernane Galvêas, no plenário
do Senado Federal.
Moratória e FMI tornaram-se os bodes expiatórios.
Sobre a primeira, cu já tive oportunidade de reportarme, em discurso pronucniado em dias do mês pretérito,
em que fiz inserir naquele modesto pronunciamento o
artigo do jornalista Joelmir Betting, em que ele chamava
a moratória de eutanásia, a morte por antecipação da
economia brasileira.

O Sr. Pedro Simon -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Com o maio! prit.zCr.

O Sr~ Pedro Simon- V. Ex• abordou hã poucos instantes, com muita propriedade e muito significado,
problemas tipo Delfin, pessoas que abusaram da confiança, cuja responsabilidade merece ser apurada e que
os culpados sejam apontados e tenham a devida condenação. Realmente, é: muito- importante o pronunciameni_O de V. Ex•, porque esses fatos se vêm sucedendo a~ longo do tempo. A grande verdade é que im1meros fatos
iguais a esse aconteceram, manchetes dos jornais noticiaram, alguns foram susceptiveis de criação de comissões parlamentares de inquérito, outros foram susceptíveis de criação de comissão de inquérito a nível do Poder
Executivo, fatos tipo Delfin, tipo CAPEM! aconteceram, mas nós não temos notícia de nenhuma conseqUência, de nenhuma conclusão que se dissess~. "isso aconteceu; fulano ~ culpado; recebeu a devida Punição; foi
obrigado a indenizar". Pelo contrário, o que acontece é
que esses fatos se verificam, são notfciils, são manchetes;
daqui a pouco, acontece outro fato que passa a ser notícia, e o anterior passa a diminuir a sua presença no jornal, e tennina caindo no esquecimento. Parece-me,
nobre Senador, que~ exatamente o aspecto da impunibilidade que faz com que esses fatos se repitam, porque se
esses acontecimentos tivessem por parte do Governo
uma ação rápida, uma ação real e uma conclusão que
lançasse, perante a Nação, a responsabilidade dos culpados, isso serviria de coação moral no sentido de que outros aventureiros não se aventassem a praticar atas desonestos dessa natureza. Agora, no momento em que as
coisas continuam como estão, e as manchetes são esquecidas, e a impunibilidade aparece, isso serve de estímulo
para que outros fatos dessa natureza aconteçam, Pareceme que neste aspecto, Executivo, Legislativo, nós devedamos estar atentos para uma ação que fosse real, que
fosse concreta, uma ação que deveria ser não apenas da
Oposição mas do parlamento no seu conjunto, e que não
deveria ser apenas do Corigressci mas do Executivo, porque me parece que ele deve ser o principal interessado cm
que esses fatos sejam apurados, para que, em os responsabilizando, cresça a sua imagem, e não fique ele com
uma cc-responsabilidade oassiva da sua existência. Lou-

as

vo o pronunciamento de V. Ex• quando está a dizer que
os fatos aconteceram e que devem ser apurados e pUnidos os culpados, mas chamo a atenção para o detalhe de
que, infelizmente, nem as comissões parlamentares de inquérito que o Congresso tem criado, ao longo do tempo,
nem as comissões de inquérito que o Poder Executivo
cria a qualquer escândalo dessa natureza que surja, chegam a uma conclusão, E isso fica ruim diante da opinião
pública; leva o Governo, leva a nós, leva todos a um descrédito perante a opinião pública. Meus cumprimentos,
nesse aspecto, ao pronunciamento de V. Ex•
O SR. ALl\11R PINTO -Agradeço o aparte por demais oportuno de V. Ex•. Devo dizer que praticamente
este meu despretensioso discurso coincide exatamente
c9m a presença- e louvemos o Parlamento Nacionalcom a presença de um Ministro de Estado na Câmara
ç!os Deputados, que vai dizer aos representantes do povo
bÍ'asileiro a precisão ou a imprecisão das manchetes de
jornais. Não estou dizendo aqui - e quero deixar isso
bem claro, porque não tenho nenhuma documentação
em mãos- que houve isso ou a-quilo com a CAPEM I e
com a Delfin.
O grande Ministro -do Interior, Sr. Mário Andreazza,
está a prestar esclarecimentos ao povo brasileiro através
de seus lídimos representantes na Câmara Federal. Na
tarde de hoje, vamos saber o que na verdade aconteceu
em relação à Delfin, e eu digo com toda a honestidade
que não sei o que foi.
Se mencionei o caso aqui, fói por esse quase clamor
público que a imprensa fez em torno desses dois casos..
Não sei o i:J.ue a Delfin fez; estou sabendo mais ou menos
o que a CAPEM I fez, porque-estão lá os empregados da
CAPEMI tomando conta de uma área onde estão os pertences daquela companhia, para receberem os seus salários e suas indenizações. Alguma coisa houve, alguma
coisa nào deu certo, alguma coisa não correu direito.
Isso deve ser bem esclarecido, porque esse é o desejo como V. Ex• bem diz- de Sua Excelência o Presidente
da República, porque, se ele assim não desejasse, haveria
uma certa maneira de evitar a presença do Ministro que
vem falar sobre o assunto. Mas Sua Excelência acha que
deixar erros em impunidade é um desestímulo à honestidade. Este é o grande princípio que norteia o pensamen~
to de Sua Exceléncia o Senhor Presidente da República,
o Gefietal João Baptista de Oliveira Figueiredo. Ele quer
as coisas limpas, e nós também queremos; se ele quer, o
povo brasileiro talvez qUeira mais do que_ ele, porque
sente na sua própria pele aquilo que de certa maneira vai
desfalcar e em muito os bens da própria nacionalidade,
que são os bens do povo.
Agradeço o aparte de V. Ex' e tenho a grande confiança de que dentro do Governo Figueiredo serão bem
esclarecidos esses dois problemas que não posso esclarecer, não sei esclarecer, porque não sou da área, sou apenas um modesto representante daquele Nordeste sofrido.
Aqui, como todos os demais representantes dos Estados
nesta Casa, desejo um esclarecimento perfeito do que
aconteceU" em relação -aos dois órgãos. Eu meSmo não
sei. Vejo que- o meu conterrâneo e Vice-Líder do Governo está para me pedir um aparte. Acredito que S. Ex•
trará alguma coisa que esclareça minhas dúvidas._

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO- Concedo o aparte ao nobre
Senador José Uns.
O Sr. José Lins - Senador Almir Pinto, é oportuno
esclarecer que a responsabilidade daqueles que estão na
gestão da coisa pública é maior do que a daqueles que.
simplesmente criticam. Se o Governo fosse considerar
válidas acusações levianas contra órgãos, homens e instituições, e levá-los, por isso, à rua da amargura, devido a
acusações sem fundamento, realmente não estaria senão
contribuindo para conturbar o quadro social do país.
Hoje, o ilustre Ministro Mário Andreazza se apresenta
por livre e espontânea vontade...
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O SR. ALMIR PINTO- Estou louvando o gesto de
S.

Ex.~

O Sr. José Lins - ... à Câmara Federal, para prestar
esclarecimentos sobre as dúvidas levantadas quanto ao
caso da Delfin. Há poucos dias veio a esta Casa- e V.
Ex~ mencionou esse fato no seu discurso -o ilustre Ministro da Fazenda. O que não se pode, nobre Senador,
sob pena de se estar cometendo injustiças profundas, é
levar à rua da amargura pessoas que são levianamente
acusadas sem fundamento.
O SR. ALMIR PINTO~ Respondendo, com muito
prazer, ao aparte de V. Ex', justamente porque no início
de sua intervenção, o nobre Líder falou em dúvidas, e o
que queremos, todos nós, brasileiros, é o esclarecimento
dessas dúvidas, para que não pesem sobre a ou b, porque, se existem dúvidas, por exemplo, sobre tal fato da
administração pública brasileira, vão essas dúvidas recair sobre uma gama enorme de pessoas que trabalham
na administração pública brasileira. Então V. Ex• colocou muito bem: dúvidas.
O Sr. José L[ns- V. Ex• me permite?.

O SR. ALMIR PINTO- Vamos esclarecer as dóviM
das, para deixar bem claro que o Governo está agindo
bem, ou alguns elementos da sua equipe não estão agindo bem. É isso que o Presidente Figueiredo quer saber.

O Sr. José Lins ~ V. Ex• tem razão, mas é preciso dizer que-essas dúvidas têm sido esclarecidas. Ainda há
poucos dias ftz dois pronunciamentos sobre o caso da
CAPEM I em Tucuruí. O problema é que, parece, nin~
guém presta atenção ao que se diz, e já ficamos sem saber
a quem recorrer para dar mais explicações, já que essas
explicações, aparentemente, não servem para esclarecer
a ninguém.
O SR. ALMIR PINTO- Estive alguns dias ausentes
da Casa. Não sei se a imprensa reproduziu o pensamento
de V. Ex• Digo a V. Ex• com toda a sinceridade, não sei
nada de certo sobre a CAPEM L Só sei aquilo que está lá,
que a televisão mostrou, aquele pessoal todo reclamando
o seu pãgamento, as suas diãrias, ·as suas indenizações.
Agora, pergunto: para onde foi o dinheiro daquele negócio todo que foi feito lá em Tucuruí? A CAPEMI deve
saber. Sou o homem de Governo, mas gosto das coisas
bem esclarecidas, bem explicitadas, porque procuro andar direito ria)ri"inha vida. Estou completando, este ano,
40 anos de vida pública, e sempre procurei cumprir o
meu dever. Agora, não aceito é ficar em desigualdade
que, andando direito, em relação àqueles que procedem
de maneira criminosa em relação ao bem póblico. Vamos ver quem é que está certo, ou quem está errado. Não
quero dizer que eu seja um puritano. Não! Todos temos
os nossos pecados- isso vem do começo do mundo. Todos, repito, temos os nossos erros! Vamos, então,
esclarecê-los. Hoje segundo podemos esperar, teremos
um esclarecimento perfeito, do Ministro Mãrio Andreazza sobre a Delfin. ~ problema que envolve o BNH
e outras entidades. Nada mais fácil que o Ministro, ago~
ra, esclareça os fatos, para ficarmos cientes de que-não
houve comprometimento da entidade no a.ffaire que ã
envolveu.
Quanto à CAPEMI, tudo indica que aconteceu algo
de anormal: atraso de pagamento ao pessoal e de indenização, porque o dinheiro desapareceu! Tanto desapareCeu que foi preciso o Governo_Federal pagar àquela gente, garantido com a madeira que estava armazenada na
CIBRAZl'::M, e que responderia às despesas que o Governo iria faZer~ com -o pagamento àquele pessoal.

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite?
O SR. ALMIR PINTO -

Pois não.

O Sr. José Lins- Aproveito o discurso de V. Ex• para
dar outra informação, já qu~. Ex• diz que não tem nenhuma. f. público e notório, e~ por duas vezes fiz refe-
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rêncías em -dois proimnciãmentos sucessivos nesta Casa
que o Governo Federal contratou com a CAPEM! o
aproveitamento da madeira da ãrea a ser inundada pela
barragem de Tucuruí. A CAPEM I, entretanto, fracassou
nesse contrato. ,

O SR.ALMIR PINTO- Adianto a V. Ex• que parti~
cipei de uma reunião da SUDAM em Belém, e~ que na

ocasião foi discutido o piÕblema dÕ desmatamento da
área de Tucurui, que deveria set feita dentro de um prazo

..x", sob pena de acontecer um grande prejuízo para o
Pais pelo soçobramento daquela mata que a barragem
iria cobrir. Lã estive presente, com vários rC:presenta~tes
de Ministérios. Urn dos presentes, qUe, infelizmente,
agora não recordo seu nome, na ocasião disse que acha~
va que aqui, dentrQ do Brasil, talvez, não houvesse companhias especializadas para em tempo hábil, fazer aquele
desmatamento de muitos mil hectãres. A última hora,
apareceu a CAPEMI, não tinha, como provou, condições para fazer o d~matamento.

O Sr. _José Lins- ~ verdide. O contrato foi feito com
todas as garantias. Entretaiito, segundO se sabe, houve
mã administração do projeto de aproveitamento da madeira. Em decorrência, nobre Senador, o Governo, depois de uma séríei-de.tenfativas para que o projeto tivesse
curso normal e chegasse aos objetivos desejados, foi
obrigado a denunciar o contrato da CAPEM I. Realmente, a essa altura, a CAPEM I tinha sérios problemas locais. Inclusive atrasos de pagamento de obrigações trabalhistas, do pagamento de seus operârios e V. Ex• sabe
disso pelos jornais, e o que quê o Governo fez?
O SR. ALMIR PINTi:Y.:...: Não estou, nobre Senador...

O Sr. José Lins- Quero dar essa-expficação, porque
serve também ...

O SR. ALMIR PINTO- Eu sei. Não estou condenando o Governo, estou condenando a CAPEMI, porque ela não cumpfiu Com- ai suaS obr"igações. o-público
estã culpando a CAPEM L Eu afirmei aqui que não sabia
de nada sobre a CAPEM I. Apenas fi.z a menção a coisas
que acontecem e que não agradam muito ao Presidente
Figueiredo.

O Sr. José Lins- Nobre Senador, pedi a V. Ex• um
aparte. V. Ex• disse que sabe que houve erros graves. Eu
me propus a dar esclarecimentos a V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO O Sr. José Uns- V.

Perfeito.

Ex~-~~be

que hã problC?mas so-

ciais em Tucuruí.

O SR. ALMIR PINTO- Pergunto a V. Ex•: houve
ou não erro?
O Sr. José Llns isso a V. Ex• ...

Êu não ia falar hoje sobre a CAPEM!, porque quem
estava falando sobre o grupo Delfim é o Ministro Mário
Andreazza, que, com o seu espfríto democrático, veio à
Câmara Federal dar explicação aos representantes do
povo, portanto muito louvável a atitude do ilustre Ministro.
Por conseguinte, nobre Senador, não ia falar como
disse sobre CAPEM I nem tampouco sobre o Grupo Delfim. Apenas fiz menção, de raspão, àquilo que vem acontecendo e que não tem sido do agrado do Presidente Fi_gueiredo, que deseja tudo bem esclarecido. Na verdade,
ele ê: o Presidente de todos os brasileiros e tem responsabilidades como Primeiro Mandatário da Nação brasilei-

ra.
O-Sr. José Lins - Peço perdão a V. Ex• V. Ex• me fez
uma pergunta e eu tentei respondê-la. Estou vendo que
V. Ex• não gostou. Peço-lhe desculpas.

. O SR. ALMIR PINTO- Não, eu ...
- _Q_Sr. José Lins- V. Ex•, aliás acabou de fazer outra
pergunta.
O SR. ALMIR PINTO que fiz a V. Ex•?

Qual foi a outra pergunta

- - O Sr. José Lins - V. Ex• deve saber. V. Ex• disse:
_·•pergunto ao nobre Senador José Lins se houve erro .....
O SR. ALMIR PINTO houve ou não, erro!

Eu perguntei a

V.

Ex• se

Tecnicamente, tudo iss·o ·que estamos vendo, ouvindo e
lendo sobre contratos da CAPEM I, uma empres_a _que
f:ntrOu nã. operação quando o contrato estava nas mãos
da ELETRONORTE e dela foi retirado,- para que se pu·
desse pedir ao IBDF, para que se pudesse pedir ao INCRA a permissão da exploração da madeira naquela região, esse desmatamento poderia ter sido conseguido se
tecnicamente tivesse sido feito um estudo pormenorizadO do assunto através das próprias empreiteiras que lã se
instalaram. Há tempo necessário e suficiente para que o
lago seja preenchido. Essa madeira terá que ser retirada.
Se tivesse havido um estudo correto, não estaria acontecendo_ esse desastre da CAPEMI que hoje estamos vendo. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço de V. Ex• o aparte.
Quero justamente di.zer isto: se hã dúvidas, então, va-mos i:sclarecê--las.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa co·
munica a V. Ex• que o seu tempo está esgotado.

0 SR. ALMIR PINTO - Sei que o meu tempo está
esgotado. Recorro à liberalidade da Mesa, para que dilate o meu tempo o suficiente, a fim de que eu possa concluir o meu pronunciamento, assim como faz quando
concede aos outro_s_ colegas que ocupam a tribuna, princípalmente quando se trata de assunto que reputo de interesse nacional.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Sen~dor Almir Pinto?

O Sr. José Lins- V. Ex• me perguntou: "pergunto ao
nobre Senador José Lins se houve um empréstimo de 100
milhões de dólares"_. Não vou responder, já que V. Ex•
não o quer.

O SR, ALMIR PINTO- Pois não. Ouço o aparte de
V. Ex•

O SR. ALMIR PINTO- Eu não perguntei isso- a V.
~ Ex•, mas sim, quem ·iria responder por esses 100 milhões
de dólares. Eu perguntei a V. Ex• se tinha havido erro ou
não, e V. Ex• dísse que havia. Então vamos esclarecê-los.

O Sr. Hélio Gueiros- Antes de tudo, quero louvar a
independência de V. Ex• em ventilar um tema que; eventualmente, trisca no Governo Federal, no qual V. Ex• se
apóia, corilo brilhante membro da Bancada do PDS.

q Sr._ Gastão

Miiller- Permite_ V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO -

Pois não.

O Sr. Gastdo Miiller - Nobre Senador ~lmir Pi_nto,
não -há -dúvidã- dil::iue -houve erros no affaire CAPEM I,
·esto-u de pleno acareio com V. Ex• Endosso as ponde·
rações de V. Ex• O Presidente FigueirC:dO jainais pensaria numa desonestidade. Não está S. Ex• de acordo com
o que aconteceu na CAPEM I. Mas, melhor do que nós
todos, quem já esclareceu aquí e pode repetir para v ..Ex•
coísRs Importantes sobrê- o assunto é o nobre Senador
Hélio Giieiros, dO Pará, qu-e -sabe -detalhes desse affaire
CAPEM I, tão afamado, com absoluta isenção de ânimo,
porque S. Ex• viveu esse problema lá no Estado do Pará,
quando da concorrência para a exploração da madeira,
P<lfa a lirTipeza da área de Tucuruí.

Houv-C. erro. Estou confirmando

O Sr. Marcelo Miranda- Permite V. Ex• um aparte?
(0 Senhor Presidente faz soar a campainha.}

O SR. ALMIR PINTO~ Então, V. Ex• est~ comigo.
Está dada a explicação.

O SR. ALMIR PINTO- Sr. Presidente, peço a V.
Ex• que me conCeda alguns minutos a mais para que eu

O Sr. José Lins...,..... Eu desejo aPenas explicar que o
problema social, foi criado à revelia d_a Governo. Ninguém deseja isso~ Todavia é o--=aoverno que está resolvendo. Corno? O_ Governo, pãra a)Udar, comprou da
CAPEM I com o compromisso de que a receita seja des-tinada a pagar os operários qiie-estavam lá sofrendo o
atraso dos seus vencimentos. Era isso que queria dizer a
V. Ex•

possa conceder o aparte aonob_re Senador Marcelo Miranda.

O SR. ALMIR PINTO- Agoia, pergunto a V. Ex•: e
com quem ficou aque1e empréstimo de 100 mílhões de
dO lares feito aos bancos franceses? Isso é que precisa ser
esclarecido. Essa é que é a verdade, nobre Senador. Eu
não quero dizer que a CAPEMI fe.z isso, fez aquilo outro, porque não tenho nenhum dado sobre o caso. Desejo o esclarecimento do assunto. Também o Presidente
Figueiredo quer isso bem debulhado, bem explicitado.
V. Ex.f, como eu. reconheceu que houve erro.
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O Sr. Marcelo Miranda (Com assentimento.)- Nobre
:Senador Almir Pirifó, é claro que este assunto, que V.
Ex• acaba de dizer qu-e tratou de raspão- DELFIN/CAPEMI- surtiu aqui mesmo apartes, inicialmente até
contundentes. O il.óbre Senador Pedro Simon cumprimentou V. Ex• por reconhecer a necessidade de se esclarecer à Nação e ao povo brasileiro sobre cada um desses
cas-os que a imprensa trata como íinp"ort3.ntes - casos
que estão sendo ouvidos e vividos pelo povo de maneira
até alarn:tante- como o é DELFINfCAPEMI. O nobre
Senador José Lins diz que por duas ou três vezes tratou
do caso CAPEMI. Espero que este caso volte ainda ao
Plenário dõ Senado- para ser discutido a fundo: Sobre o
desmatl:lmento em barragens, e me permito dizer a V.
Ex.• que jã participei de construção e desmatamento.

O SR.. ALMIR PINTO -

Muito obrigado!

O Sr. Hélio Gueiros- Mas creio que esse deve ser o
dever de todo legítimo representante do povo brasileiro,
como é V. Ex• e todos oS demais integrantes desta Casa.
Não r~ta a menor dúvida, ilustre Senador Almir Pinto,
embora esteja contribuindo para o desvio do tema inicial
do discurso de V. Ex•, que o Governo tem a sua parcela
de responsabilidade no escândalo da CAPEMI. Eu tenho aqui, eminente Senador J\lmir Pinto, um exemplar
do Diário Oficial, de outubro de 1981, em que o Deputado Hélio Duque, do Paranã, já denunciava à Nação que
a CAPEM I não iria- ter condições de cumprir com o contrato. O Deputado fez a denúncia. Mã.s o interessante é
que o Governo, embora advertido, veio, através do seu
Yice-Líder na Câmara dos Deputadosj o eminente Deputado Jorge Arbage, di.zer que tudo estava certinho
como dois e dois são quatro, só que, a rigor, nós estamos
vendo, _hoje, que dois dois são cinco. Na resposta ao
Deputado Hélio Duque, o Ministro Amaury Stãbile de-clara que entregou para a CAPEM I a tarefa do desmatamento porque

e

..Seria um risco elevado colocar um Projeto com
esse vulto nas mãos de empresas que não poderiam
oferecer garantia satisfatória. Podsso-, o capital exigido pelo IBDF, para a execução do Projeto, foi um
fator limitante para diversas empresas, embora,
mesmo assim, fosSem muitas as empreass que reu·
niam condições de participar da concorrência."
E, mais adiante, diz o Ministro:

..A garantia ofe_recida pelo Sistema CAPEMI,
excedeu em multo, ao exigido no edital de concorrência, haja vista o potencial daquele sistema, como
pode ser observado no item seguinte, ... " E esclareçe
~CÍui t~d~s__ p.S di~PQn-ibiÍidades da CAPEM!.''
Dessa maneira, eminente Senador Almir Pinto, o Governo é o responsável pela situação de Tucuruí. Ele:, se
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estã pagando agora a troco de madeira, não estâ faZendo
mais do que a obrigação, porque ele achou que a CAPEMI tinha dado garantia demais, como está dito pela letra

do Ministro. E outra coisa: não pode queixar-se que a
CAPEM! não estivesse extraído madeira, porque diz
ainda o Ministro:_·~o Ministério d8. AgricultUra mantém,
na área do projeto, 50 profissionais encarregados de fiscalizar toda a madeira retirada pela CAPEM[. Esse grupo de proftssionais é cOnlposto de engenheiros florestais,
engenheiros agrônomos, anatomistas, guardas florestais,
enfim, estava todo mundo do Ministério da Agricultura,
em outubro de 1981, em Tucuruf, fiScilizando, vigiando
a CAPEMI. Apesar de toda essa vigilância, de todo esse
zelo exagerado do MinistêriO_da Agricultura-;- a verdade é
que foi um fracasso terríVel, porque a CAPEM I só fez dilapidar recursos fnternos e externos, criando ainda Úm
problema social muito sério lá em Tucuruí. Essa empresa
deixou ao abandono, sem pagar salários, sem dar a menor assistência a cerca de 4 a 5 míl empregados seus. Então, nobre Senador Almir Pinto, louvo V. Ex•-pOi- essa
atitude. O Governo -não_se poâe qUeixar que estâ gã.stando dinheiro hoje lá em Tucuruí, porque, no fundo, ele ê o
único e exclusivo responsável'pela irresponsável decisão
de entregar à CAPEM I o desmatamento de Tucuruí.
O SR. ALMIR PINTO- Eu· agradeço a V. Ex•, m·as
nã-o sei se V. Ex• oll.viú Oinfcío do meu diScUrsO, o"n-de-eu
dizia exatamente isso, qUe o Presidente Figuéiredo, a
braços com essa dificuldade econômica por que passa o
País, confia encargôs a pessOas que S. Ex• acredita ser de
credibilidade.e, no final, essa crCdibilidade é poSta à prova. Isto é o que vem acontecendo. Tenho absoluta certeza de que o Presidente da República não concorda com o
que aconteceu em relação à CAPEM I ou a qualquer outro órgão. Aí está, como já disse, o Ministro Mário Andreazza, falando soóre a DELFIN, perante a Câmara
Federai e, aqui, o Líder José Lins, por duas vezes, já
prestou esclarecimentos, mas, na verdade, isso tudo que
vem acontecendo, necessita de ser mais explicitado, porque, como bem disse o Sr.Senador José Lins, há erros,_e
vamos saber quais são esses erros para corrigi-los. É só
isso, nada mais.

o sr:-Al.exandre Costa :...._-PerriiUe:m.e V~ EX• Um aParte?
O SR. ALMIR PINTO~ Pois nà.Ó,--ilobri: Senad-Õr
Alexandre Costa, ouço V. Ex•

O Sr. Alexandre Costa- Nohre Senadoi Almir Pinto,
eu vejo que no discurso de V. Ex•, aliás muito bem assentado, V. Ex• não esta acusando ninguém, mas mesmo
não acusando ninguém, levanta-se seu Líder José Lins
para defender.
O SR. ALMIR PINTO ....;_ Eu não acus'o porqui: não
tenho nada para acusar.

O Sr. Alexafulre COsta _:_-Eu não estou querendo que
V. Ex• acuse.

O SR. ALMIR PINTO - Eu sei, eu estOU apretidim~
do o pensamento de V, Ex•

O Sr. Alexandre Costa- Eu estou apenas faze~do uma
referência, v·. Ex•, niÍÕ eStanãO "acUsado, mesmo assim, o
Líder levanta-se para defender. Ora, nobre Senador Almir
Pinto, até mesmo pelo ç.ãlculo de probalidade, o Senador
José Lins, como engenheiro deve ser um expert, deveria
haver acusações que não teria áefesa. Como, por eXemplo, esse caso do valor potencial de um terreno da Delfin, e essa história da CAPEM i, essa triste história que é
uma vergonha nacional, esse escândalo da CAPEM I.
Mas o que eu desejo é que o nobre Senador José Lins,
ilustre Uder, engenheiro competente, tenh:i- iinãgiilaçà.o
e mais ~qUe Imagiriição pari poder convencer este Plenárío que terreno potenciai é válido e convence! tanib~
a respeito daquela CAPEMI que atingiu até o :\faranhão, porque lã; nó Banco do N ardeste, no Maranhão,
em São-Lufz, ela tirou I bilhão de cruzeiros de emprésti-
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mo com aval - o que eu desejo é que Deus dê imaginação ao Líder para mostrar a todos nós que tudo isto
está certo.
O SR. ALMIR PINTO- Agrã:deço- o aparte de V.
Ex• que vem corroborar o ponto de vista do nobre Sendor José Lins, que se de fato houve erros, acho devem ser
apurados.
Então, dizia eu que, quando se falava em moratória,
os jornalistas Joelmir Betting achou que a moratória rio
caso representada o papel de uma eutanásia.
Dizia o articulista: son1os um país que ainda possui
muita vida e muitos recursos a explorar, como submetêlo a tamanho ultraje?
E o pensamento do inteligente jornalista encontrou
pleno endosso do competente Ministro da Fazenda, Er~
nane Galvéas.
S. Ex.'.- na sua bem fundamentada conferência, nesta Casa, demonstrou, no calor dos debates, a sua ínaceitação pela precOnizada Moratória, - e assim se expressou: -"Quem tem crédito, usa o crédito-, Dão pede Mo·
ratória!"
A frase, no entender de _um articulista paulistano,
pode ter dois gumes, mas, acredito que, a essas altUras
dos acontecimentos, as atitudes a serem tomadas neste
transe dificil por que passa a economia nacional, deverão
sef ~-medida, pesada e contada_- é o célebre mane-tece/-

fãres.1
Evidentemente, não serã pelo fato deste ou daquele
procedimerlto ter dois guriles, se vá cruzar os braço, o
que,- no meU- entender, refletiria irrespoiisável estagnação.
E não é isto o que o jornalista deseja, já, cOinO-elemesmo reconheceu, haver o Ministro Galvêas, pintado com
cores vivas, a situação em que ficaria a economía nacional se se decretasse uma Moratória.
Não sei se seria esta a melhor coisa para a economia
brasileira.
Não sou economista, mas sempre estou a me louvar
no que leio sobre a presente conjuntura económica do
Pais.
-Decretada a Moratória, o que aconteceria de imediato,
de acordo com_o pensamento do Ministro da Fazenda:a vida econômica estancar-se-ia bruscamente'- navios
ancorados nos portos por falta de derivados de petróleo,
estradas -sem caminhões, cidades sem ônibus, fábricas
sem matérias-primas e_ ruãs repletas de desempregados.
Se o quadro pintado pelo Ministro, como o próprio
articulista reconhece, lhe permite entrever o que decorreria dessa situaÇão, qual então, o caminho a seguir senão,
o de, por todos os meios, combater as causas para com
isto minimizarmos os efeitos.
Detive--me na leitura do importante artigo do-culto homem de imprensa paulistano, em que faz uma análise ho~
nesta dos procedimentos económicos adotados pelo Governo.
E ao referir-se ao balanço _de pagamentos S. S•. _assim se
expressou:
"Toda a argumentação do Ministro da Fazenda
se apóia numa estirilatiVa do balanço de pagamen~
tos. ~ claro que se todas as previsões se confirmarem não haverá problemas este ano". Espero que
isso aconteça, se Deus quiser. "Mas, é preciso examinar a validade das hipóteses de trabalho. Em primeiro lugar, importa considerar a previsão do superávit de seis bilhões de dólares da balança comer-ciãl. Ora, ninguém pode dar como certa essa previsão, muito embora pese agora, em seu favor, uma
significativa redução dos preços do petróleo. A razão principal da incerteza reside na exportação, cuJo
valor, nos dois primeiros m·eses deste ano, foi 4,6%
maiSôaixo de que nos dois primeiros meses de 1982,
limitando o superávit do bimestre passado a 330 mi~
Ihões de dólares. Todos sabem que a expansão das
exportações depende de vários fatores e que a maxi~
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desvalorização, por si só, não conduz à meta almCjada. Aliás, os prinCipais fatores_ (recuperação económica dos países industrializados, reativação da
-economia dos países do Terceiro Mundo, elevação
dos preços das commodities, etc.) não dependem de
nós. Só :Podemos controlar as importações, mas, a
falta de matérias-primas necessárias à produção
pode acarretar sérios percalços."
f: certo que se formos teinerosos ou pessimistas nas
Previsões, nada de positivo _conseguiremos. Cautelosos,
-sim!
O trabalho que vem sendo executado pela ârea econô~
mica do Governo Figueiredo tem que ser bem pensado,
para não aprofundar o fosso.
A responsabilidade é mUito grande, já que se vem tra~
balh;mdo erg_ cima de uma s~tuação que não foi deVida
ao desempenho governamental e, sim, nos foi imposta- de
fora para dentro.
Se houve pecado, _este decorreu do _desejo maior de
crescer rapidamente, e de um pouco de imprevidência.
O quadro internadonaljã começa a se mo_dificar para
nleihor, para os países em desenvolvimento.
O petróleo aí está declinando de preço, depois de se
haver constituído, na década de 70 ã eSta- parte, na iriaior
causa da inflaçãõ -mundial.
As esperanças renascem para o 3"' e 2"' e até mesmo o
primeiro Mundo, com o desafogo de suas moedas, face a
queda do dólar do barril de petróleo.
Teçep1q_s_nós brasileiro_s, de encararmos o rp.omento
atual com muita seriedade e confiança nas nossas potencialidades, sem aquele pessimismo entorpecente que enti~
bia_o--ânimo e-quebranta o eSforço, mutilando-lhe() alcance.
Era o que tinha a dizer, S[. Presidente~ (Muito bem!

Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE6-4-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-dores:-Ontem, o nobre Senador Severo Gomes,· por delegaçiio desta Liderança, colocou, perante esta Casa, a posiçãõ da Bancada -do PMDB, face aos graves e !ementá~
veis aconteciinentos que tumultuaram, ontem e anteontem, a cidade de São Paulo. Mais tarde, às 17 horas, a
Comi~_à.o Ex~utiva Nacional do PMDB, sob a presidência do nobre Deputado Ulysses Guimaiães, io tempo em que tomava conhecimento dos fatos ocorridos n-a
capital paulista, não s6 terminou por apelar ao povo daquela grande cidade no sentido de contribuir para a tranqüilidade pública, como, por igual, manifeStou a sua irrestrita solidariedade ao Governador Franc-o Montara,
recém empossado no Governo do Estado de São Paulo,
eleito que foi peta mãioria esmagadora de milhões devo"tos dos paulistas,
Volto hoje a esta tribuna para colocar dois pontos, em
termo do assunto. O primeiro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, leio para que conste ~os nossos- Anais o pronun~
ciamento que o Governador Franco Montara fez ao
Povo paulistá, atravês de uma cadeia de televisão. E-io,
textualmente:
..Como GovernadOr do Estado, quero dirigir~me
à população de São Paulo, a respeito das ocorrências que são do conheciment_o geral.
GruPOs de manifestantes embora levantando reivindicações jUStas, quebraram o clima de tranqom:..
dade pública que deve prevalecer em São Paulo e
que_ é de meu dever preservar em nome dos interes-ses da coletividade.
A uma-Cfelegação que recebi no Palâcio do Gover~
no, reafirmei o absoluto empenho de minha admi~
nistração em dar solução aos problemas que afligem
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o nosso povo, de modo especial o. desemprego que 'é o resultado de uma política económica recessiva que sempre combatemos.
Não posso deixar de destacar, em meio à crise -nacional que atinge a todos, a espantosa liderança que
recebemos da adminístraçãO pasSãda - verdadCira
massa falida, que o meu governo precisa enfrentar.
Apesar de apenas 20 dias de governo, um conjun-

to de providências vem sendo adotªdo, algumas de
caráter de emergência, outras de maior profundidade, como frentes de trabalho, mediante obras públi-
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.com a qual 9 P~esident~ ficou_ ~larm_ado, e_ então reafirmou itensificar o cõffi-bate à inflação, depois ao final do
=-ano de 1979, o seu primeiro ano _de Gt;>ve.rno, a 7 de de- ze[n6r0 de 1979, Sua Execeléncía ocupou a televisão e
tornou a falar sobre a inflação, díiendo:
"Desde o primeiro momento em que assumi a
responsabilidade do Governo senti claramente que
não poderia realizar os anseios da sociedade brasileira sem atacar, como medida prioritária, o grave
problema da inflação''.

"A inflação, incontrolada, é o inimigo insidioso,
que solapa as· bases da tranqUilidade social e a estao redirecionarnento dos recUrsos gastos em gràndes
bilidade política."
obras, de sorte a dar a eles uma aplicação socialE, mais adiante:
mente adequada e justa. Destas primeiras medidas,
hão de resultar, a curto p·ra:zo, 40 mil novos empre"Precisamos mobilizar todas as vontades naciogos.
- nais para vencer o inimigo desestabilizador da or~
Fiz hoje um apelo aos empresários, atravês das
dem e da paz social: a inflação."
Federações da Indústria, do Comércio e da AgriculDeu-se justamente o que o Presidente previu: a intura, para que colaborem com o Poder Público, eviflação descontrolada desestabilizou a ordem social, em
tando as despedidas e criando nova oportunidade
S. Paulo inflação de 77% no seu primeiro ano de Goverde trabalho. Este meu apelo foi atendido. O Governo; no segundo ano, de I 10%; no terceiro ano, de 95%;
no está adotando medidas que facilitam o crédito às
agora, no último ano, de 1982, 100%; nos últimos 12 mepequenas médias empresas com o intuito de fortases, de março de 1982 a março de 1983, a inflação vai a
lecer a geração de empregos.
I 09%, pelo menos, e como eu já disse, nos seus 4 anos de
Recebi também lideranças sindicais que vieram
"Gove!nó~ ·a in!lação Fígueiredo jã foi a 1517%.
hipotecar solidariedade a meu governo. O diálogo
__-=:_Ã malar taxa antes oco.rl-ida foi no Governo Geisel, de
franco e aberto com a população continuará sendo
409%.
nosso compromisso, assegurada a reciprocidade de
respeíto que se deve, de um lado, ao povo, e pe ou__ Esses 1517% significam que o que custã.va mil cruzeitro às autoridade~ constituídaS ..
~ ros, antes do Presidente Figueiredo, agora custa 51 rriil
Respeitando o legitimo direito de o povo reivindicruzeiros. Então, houve aquilo~ q_ue se_referiu o Miniscar os seus direitos, devo observar que as manifestro Galvêas: "o Agravamento da fome e do desempretações ocorridas em vários pontos da Capital, as ingo'?, Pela inflação, o que atesta o fracasso dos comanformações falsas da existência de bombas em secredantes da política econômica. Esta é a verdade. E general
tarias de Estado, as depredações e os saques, tudo
que perde uma batalha é execrado, é destituído e, às veleva a crer na existência de um plano concertado de
zes, é fuzilado. Mas os nossos generais do trio comanpequenos grupos, com o objetivo_ de tumultuar a
dante da inflação permanecem irremovíveis.
reorganização democrática da qUal o governo de
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com todas as hoSão Paulo ê uma expressão legítima.
menagens!.
.
_
Fique a população tranqUila, os comerciantes, toO Sr. Luiz_ Cavalcante - O General Galti~ri, da Ardos podem ficar seguros. Reafirmando as minhas
gentina, está cm vias .de ser submetido a um tribunal miprofundas convicções democráfíCas, declaro que·"a
litar, por ter p_erdido a Guerra das Malvinas.
ordem pública será mantida.
,
A Secretaria da Segurança Pública est~or mim
Não se vai pedir _a_substituição do Ministro César
orientada a agir com energia, para garantir i inteÇals, _que está sendo vitorioso na batalha pela produção
gridade física das pessoas e- os patrimônios públicos
de petróleo. Antes do Ministro Cêsar Cais, a produção
e privado.
.naçtonal estava-esúig_ilada hã lO anos, em 160 mil barris
O Gove!no dispõe de ·todos os meios materiais, - - diãrios; com César Cal~. nestes quatros anos, jâ subiu,
da legitimidade e da determinação necessãria para
pelO--menos, de cem mil barris diãrios, isto, sim deve ser
assegurar a tranqUilidade de todos. Reafirmo enfatilouvado.
camente: a ordem pública será mantida.
Há um verdadeiro clamor nacional contra esses nossos
A vontade de mais de cinco milhões de b!asileiros
Galtieris J. paisana, comandantes da política econômica..
não será fraudada pelaS maquinações de interesses
A propósito, vê-se os jornais que nos quatro quadrantes
contrários- aos interesses do povo de nossa terra."
do Pais no. sábado de aleluia, o judas mais malhado no
O Sr. Luiz Cavalcant;:_ Permite V. Ex• um aparte?
J3rasil fofO "judas"-·Delfim Netto.
O Presidente tern feito repetidos pedidos de apoio para
O SR. HUMBERTO LUCENA ~ Pois não, nobre Sevencer a- atual crise. Termino, corno anteontem, com panador Luiz Cavalcante.
lavras do prudente e muito respeitado Sr. Afonso AriO Sr. Luiz Cavalcante- Começo pedindo desculpas a
nos. Diz ele em recente entrevista à revista Veja:
V. Ex• e aos eminentes colegas se vou ser repetitivo, di-- ----''0 Presidente está pedindo que o povo apóie o
zendo c lendo coisas já ditas e lid:is aqui. Mas eu guero
que ele faz, mas é precisO que ele também apóie o
aproveitar a oportunidade para dar a minha versão das
que o povo quer."
causas das depredações em São Paulo.
_ -.
"O Ministro Emane-GalVeas, em entrevista à imDiz; aqui o meu amigo Luiz Cavalcante: O que o povo
prensa, em agosto de I98i, disse:_ ••A infla_ção é _o
mais quer, no momento, é ver esse infla:trio pelas costas.
quinto cavaleiro do Apocalipse, que rouba a espe~
Bastaria isso, para renascerem as esperanças iniciais que
rança dos pobres, agravando a fome e o desemprego
- os brasileiros depositaram no Governo Figueiredo.
e faz tremer os ricos, solapando as suas proprieda(Muito bem! Palmas.)
des e o seu patrimônio".
· Q SR. HUMBERTO LUCENA- Eu me congratulo
O Presidente Figueiredo, no seu discurso de posse- e
é mais uma repetição que vou fazer - disse:
com o aparte de V, Ex• que é uma contribuiç~_ magnífica
ao pronunciamento que faço, neste instante, em nome
"Reafirmo: o 1::ombate à inflação é condição preda Liderança do PMDB. Lembro, aliás, que as palavras
liminar do desenvolvimento e será mantido com inde V. Ex~ guardam inteira analogia com o discurso que
tensidade proporcional aos malefícios da elevação
aqui ontem foi pronunciado pela Oposição, não só atra~
continua dos precos."
Vês do Senador Severo Gomes, pelo PMDB, como atraLembrem-se, Srs. Senadores que, à época de
véS- do Senador Roberto Saturnino, pelo PDT. Ambos
sua posse, a inflação do ano anterior tinha sido de 41%,

cas ao nível de Estado -e dOs municípios, e sõbfeilldo

e
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procuraram justamente enfatizar as verdadeiras caus·as
do que estava ocorrendo cm São Paulo, sem que, nem de
longe, nós procurássemos, porque não seríamos capazes
disso, estimular a agitação popular.
Evidentemente, não se pode desconhecer que, de uns
tempos para cá, a imensa inflação a que V. Ex• se refere,
que é a maior de nossa história, e sobretudo, a politica
adotada para combatê--la, de caráter altamente recessivo,
é que levaram o País a essa situação de desemprego crescente. Temos hoje, no País, segundo as últimas estatísticas, cerca de 3 e 4 milhões de desempregados, para não
falar nos subempregados. Só em São Paulo são setecentos e poucos mil desempregados.
Diante desSe quadro alarmante, catastrófico, criaram~
se no Brasil os chamados movimento~ sociais: por exemplo, campanha de combate à carestia, campanha de combate 3:9 desemprego. E esses movimentos, de acordo com
a Constituição e com as leis que regem o País, têm saído
as ruas Sempre ordeiramente para postular as suas reivindicações perante a Nação e o Governo.
Lamentável que em São Paulo, nestes ó.ltimos dias, tenham ocorrido, no meío das ruas, os distúrbios do conhecimento da Casa. Mas o fato é que, diante das palavras pronunciadas pelo Governador Franco Montoro,
perante uma cadeia de televisão, aos paulistas, S. Ex• está inteirruiiente com o _Controle da situação. São Paulo
amanheceu hoje uma cidade, pelo menos, tranqUila, com
o Governo senhoi. pelas providências que adotou, da or_dem pública, assegurando a todos, indistintamente, os
S<;lJS_ direitos não só individuais como sociais.
Sr. Presidente, Srs. Sena~ores, em segundo lugar, por
guardar uma íntima vinculação com a matéria que verso
neste instante, encaminho à Mesa, como uma contribuição da Bancada do PMDB, no Senado, a seguinte.
proposição, para a qual pediria o apoio da ilustre Liderança do PDS nesta' Casa:

REQUERIMENTO N;
Considerando a grave recessão imposta à Nação
pelo atual modelo econômico concentrador de renda, elitista e de crescente dependência externa;
Considerando que, por isso mesmo, vem aumentando acentuadamente os_ índices de desemprego no
país;
Considerando que, até o momento, não se conhe~
cem medidas governamentais efetivas para elevar o
nh_'el de emprego;
Considerando ainda que, pelo contrário, decisões
recentes de Política econômica, provocam não só
um retraímento crescente nos investimentos públicos e piivados, mas também um aumento gradual
da capacidade ociosa de nossas indústrias;
Consiç:lerando mais que, os últimos e graves acontecimentos de São Paulo decorrem da situação de
desespero em que se encontram milhares de trabalhadores - que de forma alguma se restringe àquela
unidade federativa- nurri Estado onde, segundo os
últimos dados oficiais, há mais de setecentos mil de-sempregados;
Considerando ainda que, nos países de economia
capitalista que integram a área das chamadas demo·
cracias ocidentais, funcionam mecanismos de amparo que atenuam as conseqüências do desemprego, e
Considerando, afinal, que, desde 1979, apresentei
ao Senado, o Projeto de Lei n9 156/79 que ''dispõe
sobre o seguro desemprego",
Requeiro a V. Ex• nqs termos do que dispõe o art.
371, alínea c), combinadÕ com os arts. 380 e 386 do
Regi!l'JentQ Interno, seja concedida urgência para
discussão e vota<;ão do Proje~o ~e_ Lei n9 156/79, de
riiínha autoria, que "Institue o seguro desemprego e
determina outras providências".
Sala das Sessões, 6·4~&3. - Hwnberto Lucena,
Líder do PMDB.
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Para conhecimeõ.to da C:isa, eis os termos do referido
projeto:

PROJETO DE LEI DO SENADO Ni 156, DE
1979
Institui o seguro-desemprego e determina
outras providências.
O CongressO Nacional decreta:
Art. l' Fica instituído, em cã.rátú comp~ul~
só rio, de acordo com o disposto nesta lei, o segurodesemprego, de que trata o item XVI do art. 165 da
Constituição, entre ·as pres:rações asseigllrãdaS: pila
Previdência Social.
Art. 21' b beneficiâríci do seguro-desemprego
todo trabalhador que, após 60 (sessenta) dias consecutivos de serviço na mesma empresa, se encontre
desempregado, desde que o vínculo de emprego não
tenha sido rompido por justa causa, nos termos do
art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, devidamente apurada perante a Justiça do Trabalho,
nem por sua inidativa.Art. 39 0- CUsteio do -seguro-deSemili'ego súâ
atendido mediante:
I - contribuição da União, nos termos do itein
IV do art. 69 da Lei n~' 3.807, -de 26 de agosto de
1960, representada- peloS i-ecursos do Furido de Assistência ao Desempregado, -instituído pelo 3.rt. I~'
do Decreto nl' 58.155, de 5 de abril de_l966, conforme prevê o § 39 do art. 12 da Lei Õl' 4.923, de-13-de
dezembro de 1965, e do Programa de Integração Social, institu1do pela Lei Complementar n9 7, de 7 de
setembro de 1970;
I I - contribuições de empregados e empregadores a serem fixadas no- regulamento desta Lei, com
base em câlculos atuariais realizados pelo Instituto
Nacional de Previdência Social.
E aqu-i eu poriã-um-a Emenda,
.. 111--25% dos recurs-os decorrentes da
cobrança do FINSOClAL, instituído por decretolei do Senhor Presidente da República."
"Art. 41' O seguro-desemprego serâ pago mensalmente, até o prazo mâximo de 6 (seis) meSes, a
partir do mês seguinte àquele em que o empregado
houver sido dispensado.
Parágrafo úniCO. O pagamento a que se refere
este artigo obedecerá o seguinte crité:rio:
I - 80% (oiten.ta por cento) do salário mínimo
regional nos dois primeiros meses;

11-70% (setenta por cento) do salário míníffio
regional nos, dois meses seguintes;

III- 60% (Sessenta por centO) áO sàlárío tnlni:
mo regional nos dois últimos meses.
Art. 59 É vedada a acumulação do- segurodesemprego com salário ou Quaisquer dos benefícios concedidos pela Previdêncial Social, não sendo
outrossim devido quando.o trabalhador tiver renda
própria de qualquer natureza que lhe asseSUfe a
subsistência.
Art. fft Será motivo de cancela_mento do pagamento do seguro a recusa do segurado de outro emprego apropriado oferecido por órgão oficiâl de recrutamento e colocação de mão-de-obra ou de readmissão na hipótese prevista no art. 39 da Lei n~'
4.923, de 23 de dezembro de 1965, na empresa de
que tiver sido dispensado.
Art. _71' Caberá às agências locais do Instituto
Nacional de Previdência Social o pagamento do
seguro-desemprego e o competente ~gistro na carteira de trabalho do segurado, confiiime eStabelecer
o regulamento desta lei.
Art. 8"' É condição essencial para percepção do
seguro-desemprego o registro do segurado junto à
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Delegacia Regional do Trabalho, nos termos do art.
51' do Decreto n~' 58.155, de 5 de abril de 1966.
Art. 9~' Fica--obrigado o empregador qUe admitir empregado percebendo o seguro~desemprego a
comunicar sua admisSão, para fins de controle, ao
órgão local do lnstituto- Nacional de Previdência
Social.
§ 1"' A cOmunicação de que trata este artigo setá feita .no prazo de 48 (q-Uarenta e oito)ho_ras, a
partir da data de admissão, mesmo nos casos de
contritto de trabalho de experiência.
§ 2~' O empregador que não cumprir o disposto
neste artigo_ inc:orrerá em multa equivalente a 5 (cinco) vezes o maior valor de referência vigente no
País.
Art. lO Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias o
Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. li Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O Sr. Luiz Cavalcante breve explicação?

Art. -2~' Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 5 de janeiro d6 1983. Jarbas Passarinho - Passos Pôrto - Gilvan Rocha Cunha LiiilC;- Jorge Kalwne.

ANEXO I
LOTAÇÃO DA CATI\GORIA FUNCIONAL DE
AGENTEDE TRANSPORTE LEGISLATIVO,
DO QUADRO DE PESSOAL CLT DO
SENADO FEDERAL
Classe Especial
N~'
N~'

Classe "D"
N~' de funCionáriOs

V. Ex• me permite uma

N~'

de funcionários
de funcionários
N~' de funcionários
N~' de funcionários
N~' de funcionários
Classe
N~'

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer, nobre Senador.

O Sr. Luiz Cavalcante_- E_u sou forçado a fazer
uma retificãção. É o seguinte: .eu afirmei que o que custaVa mil cruzeiros antes da poss-e do Presiderite Figueiredo
custa agora 51 mil cruzeiros. Foi engano meu, que agora
retifico: Nos quatro a·nos~do Governo Figueiredo, a inflaç~o vai, como jã-disse, a mil quinhentos e dezessete
por cento. Admitindo, então, uma inflação de 100%, neste último ano de Governo e de 80%, no ano final, a inflação do GovernO Figueiredo_ se alçará a mais de
5.800%, ao seu termo. Numa hipótese lnuito otimista, o
Governo Figueiredo emplacará uma inflação de, no
mínimo, 5 mil por cento. Pois bem, é nesta hip6tese, de 5
mil por cento, que o que custava mil cruzeiros no inicio
do Governo Figueiredo, ao seu termo, estarâ çustando
51 mil cruzeiros, cinqUenta e uma vezes mafs portanto~
Esta a _reüficaÇão. Muito obrigado.

N~'

de
de
N~' de
N9 de
N~>

Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os segl,lintt$ Q_irei_tQS, aJém de o_utros que, nos
termos da lei, visem à melho_ria de sua condição social: ...

Vamos cumprir a Constituição, para ajtidar o~ povó a
viver.
Era o que tinha a dizer Sr. Presldente(Muito !Jeml Palmas.)
(*) ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N• 4, DE !983
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais e em curriprimento ao esta~
belecimento na Resolução n~' 100, de 2 de dezembro de
I982, resolve:
Art. I~' Aprovar a lotação e o enquadramento nominal da Categoria Funcional de Agente de Transporte LegislativO, Código SF-TP-1201, do Grupo-Serviços de
Transporte Oficial e Portaria. do Quadro de- Pessoal
CLT do_Senado Federãl, na forma dos Anexos I E II do
presente Ato.

NM-33
NM-32
NM-31
NM-30
NM-29
NM~28

uc"

funcionários
funcionários

-

Referência NMw:Z7
Referência NMw26
- Referência NM-25
-Referência NM-24

funcionários
funcionários
Classe HB"

-Referência
- Referência
-Referência
-Referência
-Referência

NM-23

04-Referência
-Referência
-Referência
06- Referência
..:... Referência

NM-18
NM-17
N_M-16
NM-15
NM--i4

N9 de funcionários

N<? de funcionârios
N"' de funcionários
N<? De funcionários
Classe uA"
N"' de funcíõnáiiOS- -NI' de funcionários
N"' de fUncionários
N"' de funcionârios
N~' de funci-onários

NM~22

NM-21
NM-20
NM-19

ANEXOU
QUADRO DE PESSOAL CLT
Grupo - Serviço de Transporte Ofi:cial e Portaria
Categoria Funcional: Agente de Transporte Legislativo

Código: SF-TP-1201
~

·~·XVI-- previdência

social nos casos de doença,
velhice, invalidez e morte, seguro· desemprego, segUro contra acidentes do trabalho e proteçào da maternidade, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado; ...

-Referência
-Referência
-Referência
01- Referência
-Referência
-Referência

N"' de funCionários

O SR. HUMBERTO LUCENA- Está anotada aretificação oportuna de V. Ex'
Sr. Presidente, Srs. Senadores, só para concluir, devo
dizer cjue o projeto para o qual peço urgência· nesie instante Q_ecorre de um im.pbrativi:)~nstitliCional, porque a
ConstituiçãO no seu art. 165, estabelece, ipsis litteris:

-Referência NM-35
-Referência NM-34

de funcionários
de funcionários

ÇJasse "D"
Referência: NM-30
N9 de Ocupantes: ni
01. Dilson Martins de Souza

Oasse HA"
~Referência:

--

NM-18
de OCupantes: 04
Ot. Moisés Quinino Neto
02. José Bezerra Primo
03. Euripedes Antonio- de Araújo
04. Marival Gu'a:Iberto RibeirO

N~'

Classe "A"
Referência: NM-15
Nl' de Ocupantes: 06
01. Sebastião Antonio Fernandes
02. Aldemar Melo Monteiro
O~ Waldecy Carmo de Amorim
04. Jurandir de Jesus Cavalheiro
05..- Rooselwane Delfina Dias
06. Antonio Ramos dos Santos
(*) Republicado por haver saido com incorreções no DCN,

Seçào II, de

2~2-83-.

Classe "D"
Referência: NM-31
N9 de Ocupantes: 3
01. Wolney Rosa
02. Eduardo Chodon
03. Valério Francisco de Lima

QUADRO DE PESSOAL CLT POSICIONADOS NA CLASSE
SEGUNDO O TEMPO DE SERVIÇO E A DATA DE
NASCIMENTO PARA EFEITOS DE DESEMPATE
Onde se lê:

Ciosse"D"
Referência: NM-28
N9 de Ocupantes: 20

CLASSE "A"- REFERENCIA
NM-14
Nome

Contrato

l.DILSON
MARTINS
SOUZA
Obs. servidor da Obra
servindo como Motorís·
ta
leia-se.:
CLASSE "D" NM-30
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Data Admissão

Total

01.
02.
... 03.
04.
05.
06.

Data de Nascimento

DE

_ Encarregado

16-4-80

962 dias 19-4-56

07.
08.
09.
10.

REFERENCIA

Nome

Contrato

Data Admissão

Total

Data de Nascimento

DILSON MARTINS DE
SOUZA
Encarregado
16-4-80
_ 962 dias 19-4-56
Obs. Artífice-Estrutura de Obras e Metalurgia do Qua-dfo- CLT, posicionado na Referência NM-30 (Ato n"'
21/82), habilitado no Processá Seletivo para Agente de Transporte Legislativo, publicado no DCN II de 2-,
I.

2-83.

11.
12.
13.
14.
15.
I 6.
17.
18.

19.
20.

João Rodrigues de Souza
Altair Soares Matos
loão Sat-urnino. dos Santos
Josê Reinaldo Gomes
José Victor Sobrinho
Udenir de Figueiredo
Manoei Bento Rodrigues
Antônio da Silva- Flores
José Maria Mendes
Pedro d~_Carvalho Rodrigues
Raul Oscar Zelaya Chaves
José de Jesus Campos
GeO.lval MendonÇa
Urbano Inácio dos Santos
Aliomar Pinto de Andrade
Danilo Martins
-Alciney Santos Granado da Silva
Raimundo Patrício da Silva
João Ribeiro de Araújo
Nelson Mateus de Oliveira

Classe "C"
Referência: NM-24
N9 de Ocupantes: 30

Republicado por haver saJdo com incorreções no DCN, Seção II, de 2-2-83.

01.

José Luiz Vieira Xavier

02. Antônio Carlos- Soares
(')ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N~' 06, DE 1983

N~'-a.e -fUncionários

A Comissão Diretora do Senado F~eral, no uso d~
suas atribuições regimentais e em cumprimento ao est3=
belecido na Resolução n9 100, de 2 de dezembro de 1982,
resolve;
Art. }9 Aprovar a lotação e o enqua~ramento nomi~
nal da Categoria Funcional de A-gente de Transporte Le~
gislativo, Código SF~TP-12Ó1, do Grupo-sêfviços de
Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente do
Senado Federal, na forma dos Anexos I e II do presente

Ato.
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em çontrário.
Sala da Comissão Diretora, 5 de janeiro de 1983. Jarbas Passarinho - Passos Porto Cunha Lima - Jorge Kalume.

Gilvan Rocha -

ANEXO I

Classe Especial

N9
NP
N9
NP
N9
NP

de
de
de
de
de
de

funcionários
funcioilâriOs
funcionários
funcionários
funcionários
funcionários

14 -

Classe "D"
03 20 -

Referência NM-35
Referência NM-34

Referância
Referência
Referência
Referencia
Referência
Referência

NM~33
NM-32
NM-31
NM-30
NM-29
NM-28

Qasse uc"
NP de funcionários
N9 de funcionários

e')

-

Classe

N9
N9
N9
N9
NP

de
de
de
de
de

N9 de funcionários
N9 de funcionários
N9 de funcionários
N9 de funcionários
N9 de funcionários

10

8"

11 -

Referência
Referência
01 - Refei-ência
- Referência
34 --Referência

funcionários
funcionários
funcionários
funcionários
funcionáriOs

Classe "A"
03 -

16 -

Referência
Referência
Referência
Referência
Referência

NM-23
NM-22
NM-21
NM-20
NM-19

NM-18
NM-17
NM-16
NM-15
NM-14

ANEXO II

LOTAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL DE
AGENTE DE TRANSPORTE LEGISLATIVO,
DO QUADRO PERMANENTE DO
SENADO FEDERAL

N9 de funcionários
N9 de funcionários

- Referência NM-25
3o.....:Referência - NM-24

N9 de fundoriâriõi--

Referência NM-27
Referência NM~26

Republicado pot baver saldo com incorreçôes no DCN,
Seção II, de 2-2~83.

QUADRO PERMANENTE
Grupo - Serviço de Transporte Oficial e Portaria
Categoria Funcional: Agente de Transporte Legislativo
Código: SF-TP-1201

Classe "Especial"
- Referência: NM-34
N9 de Ocupantes: 14
01. Demerval Alves02. João Guerreiro
03. José Antônio Moreira
04. Antônio Pinto de Matos
05. -Manoel de Oliveira
06. Daniel Ferreira Sales
07. Geraldo Rodrigues de Barros
08. Manoel Cristiano Nogueira
09. Hypolito da Silva.
10. Joaquim Bem·indo Fernandes
1I. Antônio Carlos da Silva
12. Manoel Francisco de Abreu
13. Nelson da Silva Serra
14. Josê Luiz ·Lopes

03.
04.

Inácio Bertoldo Sobrinho
Jayme Pinheiro Campos

05. José Conde da Silva
06. Roberto Carlos Lopes
07. Dante Póvoa Ribeiro
08. Odando Barbosa da F opnseca Júnior
09. Givaldo Gomes Feitoza
10. Oswaldo Pereira da Silva
II. João de Deus Lopes
12. José Ribamar da Silva
13. Francisco da Chaga Almeida
14. Fausto Inácio de Oliveira
15. Nilton Malta do Nascimento
_16. Ayrton Jorge Clapp
17. Braz Elias- de Araújo
18. Genilson do Espírito Santo Jamar
19. José Mario da Silveira Júnior
20. Antônio Dias do Nascimento
21. José Maria Leite Aguiar
22. Jordan Miranda Lopes
23. Bartolomeu Alves de Jesus
24. Josiriete Pessoa Veras
25. Ney Gonçalves
26. Wagner Cabral da Costa
27. José de Alencar da Mata
28. Florípedes Josê de Araújo
29~ Oscar Cabral da Silva
30. Antônio Bento do Nascimento

Casse "B"
Referência: NM-23
N9 de Ocupantes: 11
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

João Antônio Barbosa Lopes
Manoel Vicente de Moura Filho
Josê Firmino Gaivão
Aureo Sã Miranda
Humberto Balbino silva
Djair Carvalho Reis
Juberto Vieira dos Santos
Antônio Dias Rosa
Valdetário Ferreira
Adrião Soares Barbosa
João Ribeiro dos Santos
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aasse "B"
Referência: NM-21
de Ocupantes: 01

N'~

01.

Djalma Nobre de Carvalho
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Oasse "A"
Referência: NM-17
N9 de Ocupantes: 03
01.
02.
03.

Sebastião Jacinto de Assunção
Antônio alves dos Santos
Armênio Ferreira Pinto

Classe "B"
Referência: NM-19
_de Ocupantes: 34

N'~

01.
02.
03.

04.
05.
06.
07.
08.
09.

10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
!9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Antônio Alves dos Santos
Francisco- Olival de Freitas Freire
Narciso Maria
José Arimatéia de Oliveira
Douglas Shietti Rodrigues Martins
Ivo José da Silva
Alceu Vieira GomC:s
Genival Rodrigues de Paula
José Juvêncio Albuquerque Filho
AuréciO-J\Ives Caldeira
José Alfredo Lira da Silva
Antônio Oliveira Andrade
Wanderley José Neiva Souto
Cleude Rodrigues Machado
Carlos Artur Pereira
Jamacy COrdeiro Goes
Paulo Perelra da Silva
Claudio Oliveirã Pinto
Nadir Wensing
Valdeir Costa
Sebastião Moreira dos Santos
João da Paixão Lima
Domingos Soares de Oliveira Filho
José Humberto Ribeiro
Carso Henrique da Rocha
Francisco João de Souza
Carlos Emílio Souza Silva
Paulo Elisio Brito
Lourival Ferreira- de Almeida
Eloi Vicente da Silva
Antônio Soares de Pâdua
Antero- Pinto Sobrinho
Luiz Fernando de Barros
Jodimar Alves de Castro

Classe "A"
Referência: NM-14
N9 de Ocupantes: 16
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.

Carlos Aurélio Monturil
José Artur Nunes
Damião Galdino da Silva
Paulo Marcelino dos Santos
José de Oliveira Andrade
Agrimaldo da Silva Brito
Álvaro Braga da Silva
Ures Josê dos Santos Silva
Jorge Luiz Amaral Braga
Aymoré Júlio Pereira
Francisco JQsê da Silva
Oscar O ladino de _Oliveira
Raimundo José Soares
Vladir Gomes, Ferreira
Antônio Eurípedes Paulino
Antônio Lima de Araújo

PORTARIA No 07, DE 1983
O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 da Resolução n9 58, de 1972, resolve designar UBALDO GONÇALVES, Têcnico Legislativo,
MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MARTINS, Técnico Legislativo, e ANTONIO CARLOS MEDEIROS FERRO
COSTA, Agente Administrativo,-para sob a presidência
do primeiro, realizarem a sindicãncia para apurar os fatos constantes do Processo n9 1.882(83-0, nos termos do
artigo 48}., § 19, do Regulamento Administrativo.
Senado Federai, 17 de março de 1983.- Aiman Nogueira âã-Gama, Diretor-Geral.
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GRUPO BRASILEIRO DA
UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Reunião da Comissão Deliberatin,
Realizada em 7-4-SJ
Ás dez horas do dia 7 de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se, em sua sede, a Comissão
Deliberativa do Grupo Brasileiro da União lnterparlamentar, presentes os Senhores Deputados Edison Lobão, Presidente, Sebastião Rodrigues Jr., Secretário, e
Afrísio Vieira Lima, Tesoureiro; Deputados Paes de Andrade e Ubaldo Barem, Membros do Conselho Interparlamentar; Senadores Nelson Carneiro, Aloysio Chaves,
Saldanha Derzi, Affonso Camargo, Murilo Badaró,
Louríval Baptista, Almir Pinto, Milton Cabral e Amaiãl
Peixoto; e ~putados Daso Coimbra, Ruben Figueiró,
Rosa Flores, Albérico Cordeiro, Christovam Chiaradla,
Antônio Florêncio, Henrique Alves, Furtado Leite,
Marcelo Unhares, Homero Santos, Jorge Uequed e Bonifácio de Andrada.Havendo número legal, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos e submete à apreciação dos presentes os pedidos de filiação formulados
pelos Senhores Senadores Guilherme Palmeira e Mário
Maia e Deputados Jonathas Nunes, José Carlos Fonse_ca, José Moura, Myrthes Bevilacqua, Nelson Costa e
Salles Leite, que são aprovados por vinte e cinco votos,
A Comissão resolve a seguir, também, por vinte e cinco
votos: a) delegar poderes ao Senhor Presidente para, de
comum aCordo çpm as Presidências das duas Casas do
Congresso, constituir a delegação que participará da
132• Reunião do Conselho Interparlamentar, a realizarse durante o mês em curso em Helsinki; b) ftxar em importância correspondente a USS 2,000.00 (doiS mil dólares americanos) a ajuda de custo dessa delegação; c) conceder, em razão do longo percurso até Helsinki, passagem em classe executiva; e d) delegar poderes ao Senhor
Presidente para, de comum acordo com as lideranças
partidárias do Congresso Nacional, também constituir a
Delegação que participará, em setembro do corrente
ano, da 70• Conferência Interparlamentar, a re:ilizar-se
c:m Seul. Nada mais havendo a tratar, suspende-se a reunião para que se lavre a Ata. Reabertos os trabalhos, às
banze horas, é a mesma lida e aprovada, Eu, Sebastião
Rodrigues Jr., Secretário,lavrei a presente Ata que irá à
publicação.

República Federativa do Brasil
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do .art. 55,§ {9 da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 003, DE 1983
Aprova o texto do Decreto~lei nY 1.952, de IS de
julho de 1982, que ''institui adicional às contribuições
incidentes sobre açúcar e álcool e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9
1.952, de 15 de julho de i 982, que "institui adicional às
contribuições incidentes sobre açúcar e álcool e dá outras providências".
Senado Federal, 8 de abril de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 55, § !Y da Constituição, e eu, NHo CoelhO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

SENADO FEDERAL

DECRETO LEGISLATIVO N• 004, DE 1983

SUMÁRIO
I -ATA DA .WSF.SSÃO, EM
8 DF. ABRI!. 'DF. 1983

Enmminhando à revisão do Senado aurógrajO do seguinte projeto:

I. i - ABERTURA

- Projeto de Lei da Câmara n~>
6/!B (n~' 75/83, na Casa de origem),
que >lltera dispositivos du Lei n9

1.2- EXPEDIENTE

5.682. de 21 de julho de 1971- Lei
Orgftnicu dos Partidos PolíticoS;,· e
dft outrus providências.

1.2.1-0fídos do Sr. IYSenetário da Câmara dos Deputados

Comunicando a aprot·acào da segufme maréria:

- Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei du Câmara n9 82/82

1.2.2 -

J)arcccres

Referentes às seguinte.ç matérias:
- Mensugem n9 140/82; Projetos de Lei du Câmaru n9s 102/81 e
126j82: e Ofícios n9S ~S/24/82 e
S/30j82.

(n'=' 5.408/81. na Casa de origem),
que altera .u denominuc;ào da Fundação Nacional de Material Escol<!f, que se refere a Lei n~' 5.327, de.2
de outubro de 1_967, amplia suas finnlidttdes e dú outras providências.
(Projeto enviado U sanc;ào em 7-483).

I.2.J -Leitura de projeto
..,.... Projeto de L-ei do Senado )19
40, de 1983, de uutoriu do Sr. Senador Itamar franco, que submete às
c<.ttcgorias profissionais os critérios
de tixuçào do lndice Nucionul de

Preços ao Consumidor e dá outras
providências.

1.2.4 -

Discursos do

E~pediente

SENADOR LUJZ CAVAL·
CANTE -lndices da innação brasilein.l.
SENADOR JOSE UNS, como
Líder- Complexidade du inflação

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.953, de 3 de
agosto de 1982, que "autoriza a Comissão de Política
Aduaneira a conceder insenção ou redução do Imposto de Importação incidente sobre bens destinados à
prospecção e produciio de petróleo".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei rt9
1.953, de 3 de agosto de 1982~ que "autoriza a Comissão
de Política Aduaneira a conceder isenção ou redução do
Imposto de Importação incidente sobre bens destinados
U prospecção e produção de petróleo".
Senado Federal, 8 de abril de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.

brasileiru.

SENADOR GUILHERME
PALMEIRA Propôsitos que
animam S. Ex~ no exercício do
muiidato de Senador pelo Estado
de Alagoas. Solu~;ào política pura a
crise brasileira.

1.2.5 -

ApreC'iacào de matérias

4os

, - Redações finais
Projetas__ _
de Re..;;olu~ão dos n9s 126, 245. de
!9SI: e 109/82. Aprovadas, nos ter-

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, -nos
termos do art. 55,_§ l'>' da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 005, DE !983
Aprota o texto do Decreto-lel n'>' 1.954, de 16 de
agosto de 1982, que ••altera dispositivos do Decretolei n\' 1.135, de 3 de agosto de 1970, que dispõe sobre
a organização, a competência e o funcionamento do
Conselho de Segurança Nacional".
Artigo único. Ê uprovudo o texto do Decreto-lei n~
1.954, que "altera dispositivos do [Xereto-lei n9 l.l35,

0844
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mos dos Requerimentos n<:>s 525 a
527/83.- À promulgação.
L3 -ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n<:> 71/82,
que autoriza a Prefeitura Munici·
pal de Porto Feliz (SP) a elevar em
Cr$ 30.000.000,00 o montante de
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39.-930.000,00 o montante de sua
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada
por f<.~lta de quorum.
Projeto de Resolução n~> 143/82,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado (MS)
a elevar em Cr$ 4.703.100,00 o
montante de sua dív_ida consolidada. Discussão encerrada, ftcand_o a
votação adiada por falta de qwr
rum,

sua dívida consolidada. AprMado.
Ã Comissão de Redação.
Requerimentos n<:>s 338 a 340;
351 e 352; 354 a 358; e 360 a 367, de
Projeto d_e.Reso+Uçào- n~' 149/82,
desarquivamento das_ proposições
que autoriza a Prefeitura Municique mencionam. Aprovados.
pal de Aloãndia (GO) a elevar em
Projeto de Lei do Senado n~'
Cr$ 13.128.492,00 o montante de
sua dívida consolidada. Discussão
308/81-DF, que altera as alíquotas
encerrada, ficando a votação adiado imposto sobre a transmissão de
da por falta de quorum.
bens imóveis e de direitOs a eles re-lativos a que se refere o .artigo 3 t
do Decreto-lei nl' 82, de 26 de de1.4 -DISCURSOS APOS A
zembro de 1966. 0iS(:us.sà9_encerraORDEM DO DIA
da, ficando a votação adiada por
falta de quorom.
SENADDR LOMANTO Jl}.
Projeto de Resolução nl' 90/82,
NJOR- Exaltaçtío à obra realizaque autoriza a Prefeitura Munici- - da pelos Governos Revoluciopal de Riacho da Cruz (RN) a elenários, ao ensejo do transcurso do
varem Cri3.072.000,QQ o montan19'1 aniversário do Movimento de
te de sua dív:ida coos_olidad<!. Dis- 64.
cussão encerrada. ficando a VoSENADOR ÁLVARO DIAStação adiada por falta de quorum.
Preconizando a rejeição do
Projeto de_ Resolução n~ 1l0/82,
becreto-leí nl' 2.012, que dispõe
que autoriza o Governo do Estado
sobre modificações na política salade Pernambuco a elevar em Cri
riaL

SENADOR LOURIVAL ~AP
TJSTA - 4<:> anlvers5rio da administraç1io Camilo Caluzans à frente
do Banco do Nordeste do Brasil.

I .5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2- DISC\IRSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIORES
-Do Sr. Murilo Buduró, proferTao na sessão de 6-4-83

- Do Sr. José Lins, proferido na
sessão de 7M4-83.

3- ATOS DO PRESIDENTE
N''s 4S a 50, OF 191'!3

4- MESA DIRETORA

5 - LIDERES

E VIC'E-

I.!DERES DE PARTIDOS

6- C'OMPOSI(ÃO DAS C'OMISSÓES PERMANENTES
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b! Projeto, construção e operação de reatares e outras instaluções nucleares, bem como de seus componentes;
c) ciclo do combustlvel nuclear;
d! pesquisa básica e aplicada Hgada aos usos pacíficos da energia nuclear;
eJ formaç1io e capacitação de recursos humanos;
j) segurança nuclear, proteção radiológica e proteçào física do materíal nuclear;
g) licenciamento de instalações nucleares;
h) produção e aplicação de radioisótopos;
i) informações nucleares;
j) direito nuclear.
2) A cooperação nos campos assinalados do parágrafo anterior será executada através de órgãos competentes, designados por cada uma das partes, mediante as
seguintes modalidades:
a) assistência recíproca para a formação e capacitação de pessoal científico e técnico;
h/ intercâmbio de técnicos;
c) intercâmbio de professores para cursos e seminários;
dJ bolsas de estudo;
e) consultas recíprocas sobre problemas científicos e
tecnológicos;
j) formação de grupos mistos de trabalhos para a
realização de estudos e projetas concretos de pesquisa
científica e desenvolvimento tecnológico;
g) fornecimento recíproco de equipamentos, materiais e serviços relativos aos campos assinalados anteriormente:
h/ intercâmbio de informações relativas aos campos
assinalados anteriormentes;
i) outras formas de trabalho que sejam acordadas segundo o Artigo IV.

ARTIGO II
de 3 de dezembro de 1970, que dispõe sobre a organiM
zação, a competência e o funcionamento do Conselho de
Segurança Nacional".
Senado Federal, 8 de abril de 1983. Presidente.

Nilo Coelho,

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da, Constituiçào, e· eu, Nilo
Coelho, Presidente-do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 006, DE 1983
Aprova o texto do Acordo sobre os Usos Pacíficos
da Energia Nuclear, assinado entre os Govern_o_s da
República Federativa do Brasil e da República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981.
Art. I Q E aprovado o texto do Acordo sobre os Usos
Pacíficos da Enefgia Nuclear, assinado entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República da
Colômbia, em Bogotá. a l2 de março de 1981.
Art. 2Y Este Decreto Legislativo entre em_ vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de abril de 1983. Presidente.

Nilo Coelho,

ACORDO_DE COOPERAÇÃO SOBRE OS USOS
PACíFICOS DA ENERGIA NUCLEAR ENTRE OS GOVERNOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO DO BRASIL E DA REPÚBLICA DA COLOMBIA
O Governo da República Federativa do Brasil

e
O Gov-erno da República da Colômbia,

InspiradOs pela tradicional amizade existente entre os
dois países
Reconhecendo a necessidade de fermentar o desenvolvimento energético, como condição indispensável para :i
promoção do desenvolvimento econômico e social de
seus pa1ses;
Reconhecendo a importância fundamental da utili~
zação da energia nuclear para fins pacíficos, não apenas
como fÕnte energética em si, mas também Como catalisador do desenvolvimento científico e tecnológico de seus
países;
Conscíentes dos benefícios comuns que poderão advir
da cooperação entre ambos os países no campo dos usos
pacíficos da _energía nuclear, respeitados os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e pela Colômbia;
Convencidos da necessidade de impedir a proliferação
de armas nucleares através de medidas nãodiscriminatórias, que pO$SibiUtem o desarmamento nuclear geral e completo spb estrito controle internacional;
- Tendo em Conta o Acordo_ .Básico de__ Cooperação
)écníca Armado entre aJT!bOs os Governos em 13 de de~
zembro de 1972;
Convieram no seguinte:

As partes decl<Jram o seu apoio ao princípio da nãoproliferação de armas nucleares, bem como à sua aplicação em bases universais e não~discríminatórias, reafirmam seu direito de desenvolver e aplicar a energia nuclear para fins pacíficos, de acordo com os seus respectivos programas nacionais.

e

ARTIGO III
A cooperação objeto do presente Instrumento será implementada respeitando integralmente os compromissos
internacionais vigentes assumidos por cada uma das par~
tes.

ARTIGO IV
A fim de dar cumprimento à cooperação prevista neste
instrumento, os órgãos designados de con[QTmi_dad_e com
os tei-mos do urtigo I, parãgrafo 2, celebrarão Acord_os
Complementares de Execução, nos quais serão estabelecidus as condições e modalidades específicas de cooperação incluindo a realização de reuniões técnicas mistas
para estudo e avaliação de programas.

ARTIGO I
ARTIGO V
As partes cooperarão para o desenvolvimento e a aplicação dos usos pacíficos da energia nuclear, de acordo
com as necessidades e prioridades de cada pafs, tendo em
conta as respectivas disponibilidades de recursos naturais, humanos, tecnológicos e de capital.
I) A cooperação objeto do presente instrumento
abrangerá as seguintes áreas:
a) prospecção, extração e processamento de minério
de urânio, bem como produção de seus compostos;

As partes poderão utilizar livremente toda a informação intercambiad<.~ em virtude do presente instrumento, exceto naqueles casos em que a parte que forneceu a
informação huja estabelecido condições ou reservas a
respeito do seu uso ou difusão. Se a informaç5o estiver
protegida por patente."> registradas em qualquer das partes, os termos e condições pUra o seu uso e difusão serão
sujeitos à legislação ordinária.

Abril d"e 1983
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ARTIGO VI
As partes facilitarão o fornecimento ~ecfproco, mediante transferência, empréstirilo, arrendamento ou venda,
de materiais nucleares, equipamentos e serviços necessãríos para a realização de projetas conjuntos e de seus
programas nacionais de desenvolvimento no campo da
utilização da energia nuclear "para fms pacíficos, ficando
essas operações, em todos os casos,_ sujeitas_ às ~ispo
sições legais vigentes na República Federativa do B_rasil e
na República da Colômbia.

2)" Salvo~o en:t rontrário entre as· partes', ·o té'tmi?ld
do presente InsU:umento não afetará a continuação dos
Acordos Complementares de Execução que tenhám sido
concluídos de conformidade com o disposto no Artigo
IV.
Feito em Bogotá, DE., aos 12 dias do mês de março de
1_981, em dois exemplares, em línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos igualmente autênticos.
Pelo Governo da Repó.blica Federativa do Brasil:
(Ramiro Saraiva Guerreiro)
Pelo Governo da Rep(tblica da Colômbia:
(Diego Urlbe 'Vargas)

0845.

Ata da 31' Sessão,
em 8 de abril de 1983
1? Sessão Legislativa Ordinãria
da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Milton Cabral
Raimundo Parente e Marcelo Miranda.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

ARTIGO Vil
1) Quaquer material ou equipamento fornecido por
uma das partes à outra, ou qualquer material derivado
do uso daquele material ou utilizado em equipamento
fornecido em virtude deste ·instrumento, só poderá ser
utilizado para fins pacíficos. As partes manterão consultas sobre a aplicação de salvaguardas da Agência rnternacional de Energia Atômica (AIEA) aos materiais e
equipamentos fornecidos no âmbito do Presente Instrumento.
2) A fim de aplicar as salvaguardas referidas no parágrafo anterior, as partes celebrarão com a AIEA,
quando for o caso, os acordos de salvaguardas correspondentes.
ARTIGO VIII
A transferência para um terCeiro pais de qualquer material ou equipamento fornecido por uma_ parte Joutra
estará sujeita à autofização da parte de origem. Quando
o material ou equipamento estiver sujeito a salvaguardas, a. transferêcia só poderá ser feita quando o teceiro
país houver concluído com a Agência Internacional de
Energia Atômfca (AlEA) um ·acordo de salvaguardas do
mesmo tipo do aplicado ao referidO material ou equipamento na parte que a transfere.

ARTIGO IX
Cada parte, em seu respectivo território, tomará as
medidas necessárias para a proteção física dos materiais
e equipamentos que lhe forem fornecidos no âmbito do
presente Instrumento, bem como nos casos de transporte
dos referidos materiais equipamentos entre os territórios
d_as partes,
·

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do-art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo~elho,
}residetlte, promulgo a_ seguinte

RESOLUÇÃO N• 77, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pendências,
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operaçio
de crédito no valor de CrS 9.525.400,00 (nove mlw
lhões, quinhentos e vinte e cinco mil e quatrocentos
cruzeiros).

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Pendências, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29 da
_.Resolução n~' 93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de CrS 9.525.400,00 (nove milhões quinhentos e
vinte e cinco mil e quatrocentos cruzeiros),junto à Caixa
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Des~nvolvimento Social -- FAS,
dc;stinada à construção de uma unidade escolar de 11'
grau na zona rural do Muniçfpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen.tral do Brasil.no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resc;>lução entra c;m vigor na data de
su~- p~blicação.
Senado Federal, 8 de abril de 1983. - Nilo Coelho.
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso VI, da Constituiçãc;:t, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 78, DE 1983

ARTIGO X
As partes se comprometem a cooperar mutuamente
para o desenvolvimento de projetas co)\juntos que se
realizem no âmbito da aplicação deste Instrumento, facilitando, em todo o possível, a colaboração que em tais
projetes possa caber a instituições ou órgãos públicos e
privados dos respectivos países.
ARTIGO XI
Qualquer controvérsia que possa ocorret sobre a interpretação ou aplicacão deste Instrum~nto será resolvida
através de via diplomática.
ARTIGO XII
ij·O..p~mt:nto

erit:tafá em vigo~na data em
que for efet'uada a troca de Instrumentos de Ratificação.
Terá uma vigenda de dez (10) aOos e prorrogar·se-â taci·
tamente por' períodos- de dois (2) anos, desde que não
seja den~nciado por uma das partes pelo menos seis (6)
meses aptes da expiração do período.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antonio, Estado do Rio Grande do Norte1 a elevar em Cr$
2.578.600,00 (dois milhões quinhentos e setenta e oito
mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua divida
consolidada.

Art. li' É a Prefeitura Municipal de Santo Antonio,
Estado do Rio Grande do Norte,· nos termos do art. 21'
da Resolução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Fedetal, autorizada a elevar em CrS 2.578.600,00 (dois
milhões, quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida.consolidada, a fim de
que possa contratar um emprêsfimO de igual valor junto
à-Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à aquisição de um caminhão equipad_o com caçamba para coleta de lixo, para aquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de abril de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.

Jorge Kalume - Mário Maia - Altevir Leal - Raimuildo Parente- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros
-Alexandre Costa- José Sarney - Helvfdio Nunes Almir Pinto -José Uns- Martins Filho- Humberto
Lucena- Milton Cabral- Marco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante --Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior - Itamar Franco Mauro Borges - José Fragelli ~ Marcelo Miranda Ãlvaro Días

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) t""" A lista
de presença acusa o comparec;i.t;nento de 25 Srs. Senado-

res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses..
são.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. II'~Secretárío procederá à leitura do Expediente.

.E lido o seguinte

EXPEDIENTE
OF1CIOS
Do Prtmeiro--Secretár~~ da Cirnara dos Deputados

N9 76/83, de 7 do corrente, comunicando a aprovação
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câtnara
n~' 82, de 1982 (n~' 5.408f8l, na Casa de origem), que altera a denominação da Fundação Nacional de Material
Escolar, a que se refere a Lei n'~ 5.327, de 2 de outubro de
1967, amplia suas finalidades e dá outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 7-4-8~) _
Do Sr, li'~Secretârio da Câmara dos Deputados encami.nhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE Lili DÂ CÂMARA N• 6, DE 1983
(N~' 75/83, na Casa de origem)
Altera dispositivos da Lei Q:l' 5.682, de 21 de julho
de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Politicos, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. ('i' A lei n'~ 5.682, de 21 de julho de 1971 --Lei
Orgânica dos Partidos Políticos, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
I - O art. 28 passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 28 Compete aos Diretórios Nacionais
dos Partidos Políticos a fixação das datas. das convenções municipais, regionais e nacionais, destinadas à eleição dos seus diretórios, e às convenções nacionais compete estabelecer a duração dos mandatos partidários."
H- O§ 19 do art. 55 passa a vigorar com a seguinte rcdação:

•·Art. 55
§ li' Os diretórios regionais e nacionais fixarão,
atê 45 (quarenta e cinco) dias antes das respectivas
convenções, o ntlmero de seus futuros membros,
que não deverá ultrapassar respectivamente. os Iimi·
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tes máximos de 71 (setenta e um) e 121 (cento e vinte
e um), incluídos os Líderes nas Assembléias Legisla~
tivas, na Câmara dos Deputados e no Senado Fedt::-

diafafnerite; a estes e à injustiça eleitoral a sua deliberação.

ral."
Art. 2~> ~facultado aos Diretórios Nacionais decidir
sobre a realização de convenções para a renovação dos
mandatos dos atuais rriemóros dos-_ Diretórios MuniciPais, ainda que
datas- ii.âo "CoinCidentes e até o limite __ _
máximo de 2 (c.,;ois) anos.
~Parágrafo úniCO. ---os .parffdos políticos que, nas
eleições de 15 de novembro de 1982, não tiverem preenchidos os requisitos previstos no inciso n do§ 29 do art.
152 da Coilstituição Federal, poderão aplicar a norma
constante deste artigo em relação à renovação dos mandatos dos atuais membros dos _Oiretórios Regionais e
Nadonais.
Art. 311 As convenções partidárias a se realizarem
em 1983 somente poderão ser convocadas 60 (sessenta)
dias após a publicação desta lei.
Art. 4~' Até o exercício financeiro de I 9"86,
consídera-se em funcíonamento~ para os efcbitos do art.
97 da Lei n? 5.682, de 21 de julho de 1971- Lei Orgâni-:
ca dos Partidos Políticos, ·o partido potftico representado
na Câmara dos Deputados.
Parágrafo único. Na distribuição proporcional ao
número de mandatários, prevista no inciso II do dispositivo citado no c:apur deste artigo, assegurar-se-á a cada
partido o mínimo de 10% (dez por cento).
-Art. 5? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário

{À Çomlssã~ _tfe Cqnsli!uição e JustiÇa.)

PARECERES

em-

~

PARECERES N•s 128, 129 E 130, DE 1983
PARECER N• 128, DE 1983
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"'
140, de 1982 (nQ272/82, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Alto Araguala (!VIT), a contratãr Óperi:.ç3o de. c-fédlto no- vafor de CrS
56.508.859,95 (cinqüenta e seis milhões, quinhentos e
oito mil, oitocentos e cinqüenta e nove cruzeiros e noventa e cinco centavo~).

Relator: Senador Bernardino Viana

Com a Mensagem n9 140/82, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do seriado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (MT)
que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de_ recursos do fundo de
Apoi~ ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte
operação de crédito:

Abril de !983

cinqüenta e nove cruzeiros e noventa e cinco centavos)
- c~:mespo~de~tes a 35.252,16 ORTN, considerado o
v-alor nominal da ORTN de Cr$ 1.602,99, vigente em
março de 1982 - o montante de sua dívid!' consolidada
interna, a fim de contratar um emprêstimo de igual valor, junto à Caixa Económica Federal, mediante a utiliz:a-ção de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolviménto SoCial- FAS, destinado à implantação de galeriaS-pluviais, guias e sarjetas, na sede do Município, obedeCidas 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, 15 de setembro de 1982.- Benedito Ferreira, Presidente eventual - Bernardino Viana,
Relator- Lenoir Vargas- Luiz Cavalcante-José Lins
-

Lomanto Júnior.

PARECERES N•s 129 E 130, DE 1983
Sobre o Projeto de Resolução n"' 15~ de 1983, da
Comissão de Economia, que uautoriza a Prefeitura
Municipal de Alto Araguaia (MT) a elevar em Cr$
56.508.859,95 ( cinqüenta e seis milhões, quinhentos e
oito mil, oitocentos e cinqüenta e nove cruzeiros e noventa e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada interna."

PARECER N• 129, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Benedito Canelas

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 5.682, DE 2! DE JULHO DE 1971
Lei Orgânica dos Partidos Políticos

TITULO IV
Dos 6rgãos dos partidos

CAPITULO li
Das Convençaes e dos Diretórios dos Partidos

Art. 28 As coiivençõe_s municipais, regionais e na:cional, para eleição dos diretQrios municipais, regionaiS
e nacional d_os partidos polítiCOs, realizar-se-ão, respectivamente, no segundo domingo de julho, no quarto domingo de agosto e no terceiro domingo de seteffibrb dos
anos de unidade finaUrnpar.

Caracter'ísticas da operação:

A- Valor: Cr$ 56.508.859,95 (correspondente a
35.252,16 ORTN, à razão -de Cr$ 1.602,99, em
MAR/82);
B- Prazos:
1 - de carência: 1 ano;
2-- de amortização: 8 anos;
C - Encargos:
I - juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária de 40% do índice de variaÇão das ORTN;
D - Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM;
E - Destinação dos Recursos: implantação de
galerias pluviais, guias e sarjetas.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se fãvoravelmente ao pedido por julgá-lo têcnico e finanCeiramente viável, não devendo ds seus encargos gerar maiores préssões rta execuÇão orçamentária dos próximos
exercícios.
De outra parte, o empreendimento, a ser financiado
pela operação de crédito objeto da autorizãção, se enquadra nas diretrizes e normas da legislação que disciplina a matéria e servirá para -um melhor equacionamento
da utilização do solo urbano.
Assim, concluimos pelo acolhimento da mensagem
nos termos do seguinte:

Art. 55 Os diretórios ekitos pelas convenções municipais, regionais e nacional, de acordo com esta Lei,~ se
constituirão, incluído o líder:
I -o diretório municipal, de 9 a 31 membros;
11- o diretório regional, de 21 (vinte e um) a 45 (quarenta e cinco) membros;
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 15, DE !983
III- o diretóríó nacional, de 71 (setenta e um)
membros.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia
§ i"' No diretório nacional haverá, pelo menos, um
(MT) a elevar em Cr$ 56.508.859,95 (cinqüenta e seis
membro eleito 9e cada seção partidária regiOnal.
milhões, quinherztos e oito mil, oitocentos e clnqüenta
§ 211 Na constitUiÇão dos seus diretórios, os partidos
e nove cruzeiros e noventa e cln_co centavos) o montan·
políticos deverão procurar, quanto possível a particite de sua dívida consolidada interna.
pação das categorias profissionai~.
§ 311 Os diretórios regionais e nacional fixarãO, atê 45
O Senado Federal resolve:
(quarenta e cinco) dias antes das respectivas convenções,
Artigo 19 b a Prefeitura Municipal de Alto Arao número de seus futuros membros, observado o dispos-- - guaia, Estado de Mato Grosso; nos termos do art. 29 da
to, no item II deste artigo.
Resolução n"' 93, de ll de outubro de 1976, do Senado
§ 49 Os diretórios regionais fixarão, até 60 (sessenta)
-Fede:ral, 3.Utorizadã a elevar em CrS 56.508.859,95 (cin·
dias antes das convenções municipais, o número de
membros dos diretórios municipais, comunicando, irneqaenta e Seis milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e

O presente Projeto de Resolução, da Comissãõ de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n"' 140/82, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipi:l.l de
AlfO--AragUaia (MT) a contratar empréstimO no valor de
CrS 56.508.859,95 (cinqUenta e seis milhões, quinhentos
e oito mil, oítoceritos e cinqUenta e ri ove cruzeiros e nove-rifa e cinco centavos), destinado a financiar _a _implantação de galerias pluviais e sarjetas, na sede daquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 2~' da Resolução n~' 93, de 1976, do Senado Federal,
iffiplicando, por conseguinte, a não observância dos limites ftxados no artigo 2<? da Resolução n~' 62, de 1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a proposição fOi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais,aplicãveis à es- pêcie merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constituciorialidade. juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982.- Aloysio Chaves. Presidente - Benedito Canelas, Relator Ãderbal Jurema - Leite Chaves - Almir Pinto -José
Fragelli- Dulce Braga - Bernardino Viana- Alfonso
C amargo.

PARECER N• 130, DE 1983
Da Comissão de Municípios
Rltlator: Senador Benedito Canelas

A matéria sob nossa apreciação, já exaustivamente
analisada pela autora do Projeto de .Resolução em _tela,__
objetiva autorizar a Prefeitura Municipal ~e Alto Araguaia (MT), nos termos que estabelece o art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 56.508.859,95 (cinqiJenta e seis milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e cinqüenta e nove cruzeiros-e noventa e cinco cehtavos), destinada à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, na sede do Município.
A proposição mereceu a acolhid::<. da Comissão d~
Constituição e Justiça, Qtie a Cntendeu coriforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.

Abril de 1983
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Nos aspectos que competem a este órgão Técnico exa~
minar, entedemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Econorniã da Casa,
visto que a operação de crédito a se! autorizada propi-

Públicos, somos um dos pafses mais desinformados
do mundo.
Para o interessado formar opinião sobre determinado assunto~_relativo_ao governo, às empre~as estatais e à economia e à sociedade brasileira em geral,
- encontra~se num vazio de informações que caus-aria
iilvéja aos filósofos orientais da contemplação. Se
não estiver ligado, ou situado em órgão de governo
que institucionalmente reúna prestígiO e poder... o
grande público passa a dispor somente de informações jornalfsticas ou de velhas informações, ou
informações de segunda mão.
Qualquer jufzo baseado nelas, pode deixar a pessoa até exposta ao ridículo pois, normalmente. as
informações é dados são anulados por qutros mais
recentes e fidedignos que permanecem sob a guarda
e exclusivo acesso dos_ que detêm o poder.
Milhões de cruzeiros_dos cofres póblicos são gastos anualmente, com a impressão de relatórios
anuais, anuários estatísticos, orçamentosprogramas, contratação de planos de empresas estatais, de estudos e pesquisas muitas vezes da maior
relevância, enfim um volume imenso de informações que Circulam dentro do âmbito do Governo
(governo propriamente dito, empresas estatais, universidades, instituições de pesquisas ... ). No entanto.
a esses trabalhos não têm acesso os interessados.
Ta1vi:z, como exçeção, poder-se-ia citar o exemplo do IPE.A que vende nas livrarias, pelo preço do
custo, os livros e publicações que condensam os resultados das pesquisas econômicas e sociais daquela
- - -entidade govel-namentaL" _

ciará sensíveis melhoriits- no sistemi de sal1eamento básico da cidade.
Ante o exposto somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 24 de março de 1983. - Pa--;sos
Porto, Presidente- Benedito Canelas, Relator- Almir
Pinto- Gaivão Modesto- João Lúcio- Mário Maia
-Mauro Borges- Marcelo Miranda- Benedito Ferreira.
PARECERES N•s 131 E 13Z, DE 1983
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 102, de 1981
(o\' 1.764--B, de 1979, na Casa de origem), que "dis-põe sobre o acesso de interessados a estudos, pesqui..
sas e demais trabalhos realizados e impressos por ór~
gãos públicos, e determina outras providências.
PARECER N• 131, DE 1983
Da Comissão de SerYiço Público Cl"Vil
Relator: Senador Va/don Varjão
De inlCialíva- do ilustre -Deputado Mauricio Fruet,
vem a exame desta Casa PfojCto de Lei, dispondo sobre
o acesso de interessados a estudo, pesquisas e demais trabalhos realizados e impressos por órgãos públicos, e determinando outras providências.
O seu ilustre Autor, ao justificar a matéria, esclarece
que o cidadão interessado em- formar opinião sobre determinado assunto, relativo ao governo, às empresas estatais e à economia e à sociedade brasileira em geral, encontra as maiores -dificuldades, vez que nã~ te~ aCesso
às publicações, a um volume imenso de impressos sobre
a atuação econômica dos órgãos do governo, que só circulam no âmbito da Administração; a estes trabalhos,
não tem acesso os demais interessados.
Assim, a iniciatiVã -parlairieniar dispõC, em 4 (quatro)
artigos, que os órgãos integrarites da Administração Direta e Indireta, e as entidades subvenciona~as pelo
Erário Nacional, doarão à Biblioteca da Câmara dos
Deputados três (3) exemplares de todos os estudos, pesquisas, relatórios anuais, anuário_s_ esi.ltísticos,
orçamentos-programas, plano de empresas estatais, bem
como de quantas publicações íiriprimirem; devendo areferida doação ser fdia no máximo, até õ final do mês S!}guinte ao da impressão ou da conclusão do trabalho.
Destaque-se que o projeto faculta aos interessadOs solicitar à Câmara dos Deputados cópia dos referidos documentos, pelos quais pagarão apenas o custo da reprodução.
no âmbito desta ComisA proposição é o"portuna
são, nada havendo que obstaculize a sua normal tramitação, somos pela sua aprovação.
,
Sa!a das Comissõs, II de -novembro de 1981. - Lourival Baptista, Presidente eventual- Valdon Varjão, Relator- Moacyr Dai/a- Bernardino Viana.

e,

PARECER N• 132, DE 1983
Da Comissão de Educação e- Cultura
Relator: Senador Gastão Müller

De autoria do eminente Deputado Maurício Frliet;-o projeto em estudo tem por objetívo permiti~ o acessO de
interessados a estudás, pesquisas e dem~is trabalhos realizados e impressos por órgãos públicos.
Justificando sua proposição o aUtor diz que:
..No concernente.aos estudos, pesquisas e demais
trabalhos levados a efeito e imPressos pelos órgãos

Prosseguindo, o ilustre Deputado afirma que em outros países este assunto já foi resolvido, e cita como
exemplo os Estados Unidos, onde lei recentemente aprovada abriu ao público acesso até a relatóriOs anteriormente classificados como secretos.
Diz, ainda-, que a Biblioteca do Congresso americano é
-que-oenumera as publicações nacionais, facilitando assim
~ pesquisa e estudos dos interessados.
No Brasil, recentemente, realizou-se o IV _Seminário
sobre Publicações Oficiais Brasileiras, que teve como objetivo estudar a poHtica dos órgãos governamentais e enfatizar o compromisso dos órgãos póbHcos e entidades
vinculadas quanto à transferência de informação concernente às respectivas áreas de atuação.

o seminâiio realizado em Brasília, de 27 a 31 de julho
1981, teve c:omo 9bjetivo, estudar o planejam_ento,
editoração, racionalização, divulgação, distribuição, tra:
tamento e guarda das publicaçotis oficiais brasileiras,
como fOrma de contribuição ao desenvolvimento
técnico-científico~cultural e de apoio à recuperação da
informação.

o desenvolvimento nacional, alêm de justo e oportuno,
opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983. -João Calmon, Presidente - Gastão Müller, Relator - Passos
Pôrto - Fernando Henrique Cardoso - Lulz Viana Aderbal Juremo.
PARECER N' 133, DE 1983
Da Comissão de Constituiçio e Justiça, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n9126de 198Z (091.226-B,
na Casa de origem), que udá nova redaçio-ao 11rt. 3" e
re-vOga o ·arr. 5" e seu parágrafo único do Decreto-lei
n'~ 1.075, de 22 de janeiro de 1970".
Relator: Senador Aderba/ Jurema
O Projeto sob exame, origináriO da Câmara dos Deputados, altera a redação do Decreto-lei n'l 1.075/70, que
regula a imissão initio li tis, em imóveis residenciais urban·os desapropriados, objetivando que o desapossamcnto
liminar só ocorra com o depósito integral do valor arbitrado judicialmente, ao inv~ de apenas 50% (cinquenta
por cento), conforme previsto no art. 3t.
A matéria foi aprovada na outra Casa Legislativa,
com parecer favorâvel da sua douta Comissão de Constituição e Justiça.
Diante do exposto e reconhCcendo a utilidade do projeto quanto ao mérito, nosso parecer é igualmente, pela
sua aprovação.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983.- Muri/o Badaró, Presidente - Aderbal Jurema, Relator......: Martins
Filho - Pedro-- Simon - Benedito Canelqs - Alfredo
CampoS- João Calmon - Carlos Chiare/li - Helvídio
Nunes - Hélio Gueiros - Guilherme Palmeira.
PARECER N• 134, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justita, sobre o
Oficio n"S/249 de 1982 (Oficio n'~tl2/82·P/MC, de
21 de setembro de 1982, na origem), do Senhor Presl~
dente do Supremo Tribunal Federal, encaminhado ao
Senado Federal côpias das notas taqulgráficas e do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário n'l 96 847-4, do Es-tado de São Paulo, o qual deci;Uou a Inconstitucionalidade da Lei n9 239, de 26 de setembro de 1978, do
Município de Çueiroz - SP.
Relator: Senador Carlos Chiarei/i

~de

O_r_a, uma das principais formas de t_ransferência de inforinaçào é a de facilitar o acesso de interessados às respectivas fOntes.
Prevê também a proposição que a Biblioteca da Câmara dos Deputados publicará trimestralmente catâlogo
~om indicação de trabalhos recebidos no último trimestre.
Quanto às cópias dos documentos, segundo o Projeto
em exame, os interessados pagarão, por elas, apenas o
cUstO da -reprodUÇãO:
No que se refere ao artigo I 'I da proposição, embõra
lhe sejamos favoráveis, esperamos que futuramente as
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
promovam a Unificação de seus· acervos bibliogrãficos,
criarido, assim, uma grande Biblioteca do Congresso Na~
cional, a exemplo da existente no Congresso dos Estados
Unidos da América do Norte.
Assim sendo, e_ por consi_derarmos o projeto de grande
importância para a pesquisa e, conseqüentemente, para

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhou a esta Casa Legislativa cópia do Acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário n'~ 96 847-4,
oriundo do Estado de São Paulo, em que são partes,
como recorrente Francisco Lourenço Cintra e recorrida
a Prefeitura Municipal de Queiroz. Referido acórdão declarou a inconstitucionalidade da Lei n'~239, de 26 de se~
tembro de 1978, do Município de Queiroz, no Estado de
São Paulo.
Embora o Oficio do Supremo Tribunal Federal faça
referência expressa ao envio das notas taquigrâficas, dos
assentamentos do presente Projeto de Resolução nada
const.a a respeito. Mesmo assim, pelo Ofício do Senhor
Presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo acórdão e
seu respectivo relatório pode-se concluir que a matéria
teve origem em mandamus impetrado contra a Prefeitura
Municipal de Queiroz, com o objetivo de impedir a
cobrança de taxa de conservação de estradas de rodagem. Para tanto, foi arguid~ a violação dos arts. 77, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 18, § 2'1
da Constituição Federal.
A segurança foi denegada nas duas instâncias, isto é,
no Juízo singelo e no Tribunal de Alçada, dando ensejo
então ao apelo extremo para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 19, inciso III, letras "a" e
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"d", salientando a infrírigência âos arts. 77. parãgrafo ú~
níco e 18, § 21', do Código Tributário Nacional e Carta
Magna, respectivamente.
Ao relatar a matéria. o Ministro José Carfos Moreira
Alves conheceu do recurso e lhe deu provimento, frísando que em casos idênticos, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal tem sido no sentido da inconstítucionalidade de leis municipais da espécie. Em seu- voto, salientou, textualmente:
"Ainda rec_entemente, quando da julgamento do
RE 92 142 pÕr 'este Plen-ário, proferi voto em que
procurei demonstrar que, em hipóteses com a da espécie, a base de cálculo, por se achar divorciada do
fato gerador da taxa, a desnatura, transformandoRa
em verdadeiro imposto, para cuja instituição não é
competente o municípío."
É precisamente o caso da Lei n9 239 j18, dã Preféífufa
Municipal de Queiroz no Estado de São Paulo.
Por isso, o Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária de 13 de maio de 1982, acompanhando o voto do
Relator, Ministro Moreira Alves, por unariimidade, de-clarou a inconstítucionalidade_da Lei n"' 239, de 26 de setembro de 1978, do Município de QueirOz.
O acórdão correspondente foi publicado no Diário da
Justi('a de 13 de agosto de 1982, cuja ementa é do seguinR
te teor:

.._ Taxa de conservação de es_tradas.
- Base de cálculo que, por se achar divorciada
do fato gerador da taxa a desnatura,
transformando-a ern verdadeiro imposto, para cuja
instituição não é competente o município.
Recurso ExtraordinãriO conhecido e provido,
declarando-se a inconstitucionalidade da Lei n9 239,
de 26 de setembro de 1978, do município-de Queiroz
(SP)."
.

A ofensa da Lei Municipal sob, exame, como-visto, foi
ao § 29, do art. 18 da Carta Política, daí a declaração de
sua inconstitucionalidade.
Tendo em vista o exposto e. observadas as disposições
constitucionais e regimentais que regem à ma-téria, especialmente o inciso VII, do art. 42 da Carta Magna, pedimos vénia para propor a suspensão da execução da Lei
n" 239, de 1978, do Município paulista de Queiroz, nos
termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 16, DE 1983
Suspende a execução da Lei n9 239, de 26 de se-tembro de 1978, do Município de Queiroz no Estado
de São Paulo.
O Senado Federai resolve:

Artigo único. t súspCnsa, por inconstitucionalidade,
a execução da Lei n" 239, de 26 de setembrO df:_.l978, do
M unicfpio de Queiroz, Esiãdo de São Paulo, consoante
decisão definitiva: do Supremo Tribunal Federal, PTOferí:
da nos autos do Recurso Extraordinãrio n"' 96 847-4-SP,
cujo acórdão foi publicado no Diário da Justica de 13 (fr!
agosto de 1982.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983. Murilo Badaró,
Presidente- Carlos Chiarel/i, Relator- Guilherme Palmeira- José Fragelli- Hélio Gueiros- Alfredo Campos- Benedito Canelas- Pedro Simon- Martins Filho
- Helvfdio Nunes.

D!ÃRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seçàoll)

PARECER N• 135, OE 198;3.
Da ('omissão de Constituição e Justiça, sobre o

Oficio ..S" n<:> 30, de 1982 (Oficio n"' 12~P/MC, de
10- tl-82, na origem), do Senhor Presidente do Supl_'emo Tribunal Federal, encaminhandQ ao Senado
Federal cópias das notas taqulgráficas e do acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal nos autos do Recurso Extraordinário n<:> 97~137-8, do ·Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalldade do art. 59
da Lei n<:> 253, de 2 de dezembro de 1977, do Município de Populina. daque~e Es.t!J~O.
Relar!?r~· ~enador Guilhem_!_é Palml!i!_q _

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
para os fins previstos no artigo 42,-VII, da Constituição,
remeteu ao Senado Federal cópias das notas taquigráfi-cas ·e do acórdão pr-oferido por aquela Augusta Corte
nos autos do Recurso Extraordinário n" 97.137-8, do Es~
tado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionali~
dade do artigo 59 da Lei n9 253, de :!._de dezembro de
1977, do Município de Populina, daquele Estado.
Cõnstim dos autos que o recorrente, nO juízo singular,
-em aÇão fiscitl movida pela Prefeitura Municipal de Populina, -opôs" embargos, acoimando de Üegafã cobrança
da Taxa de Construção, Conservação e Melhoramento
de Estradas de Rodagem. Increpando a mencionada taxa
de inconstitucional, foi vencido em ambas as instâncias,
o que ensejou a interposição de recurso extraordinário,
com fundamento em dissídio jurisprudencial da Suprema Corte, trazendo à colação numerosos julgados divergentes do acórdão recorrido.
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Ã vista do exposto, observados os pressupostos previstos na Constituiação, combinados com os do Regimento
lnterno.desta Casa, atinentes à espécie, formulamos o se-guinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 17, DE 1983.
Suspende a execução do art . .5P da Lei nf' 253, de 2
de dezembro de J 977, do Muilidpio de Populina, EstO.do de São Paulo.

O Seilado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitíva Proferida pelo Supremo
Tribunal Federal em Sessão Plenária de 16 de junho de
1982, nos autos do Recurso Extraordinãrio n"' 97.137-8,
c!o Estado _de .São Paulo, a execução do arL5Y da Lei nY
253, de.2 de dezembro de 1977, do Município de Populina, daquele Estado.
Sala.d.as Comissões. 6 de abril de 1983.- Murilo Badaró, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator Helvídio _Nut_tes - Pedro Sihron - Aljrédo Campos Hélio GU"eiros-:_:. JoSé Fragelli- Martins Filho.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.
E lido o seguinte

PROJETO OE LEI 00 SENADO N• 40, DE 1983
Foi admitido o apelo extremo, contornado o obstáculo do valor da causa pela ofensa ao artigo 181 § 29, da
Cóilstituição Federal e à Súmula n9 595- do Supremo Tribunal Federal.
Relatando a matéria, o eminente Ministro Cordeiro
Guerra salientou que a hipótese dos autos -era muito- corlheCid'a por aquela Egrégia Corte. Além dos acórdãos
colecionados pelo recorrente, muitos outros poderia~
.ser invocados a par da Súmula n9 595, que reputa inconstitucional a instituição de taxa de conservação de estradas que tenha como fato gerador o mesmo que serviu
para a cobrança de impostos.
Conhecendo do recurso e lhe dando provimento, o Supremo Tribunal Federal, unanimemente, nos termos do
voto do Relator, em Sessão Plenária de 16 de junho de
1982, declarou a inconStftucionalidade do art. 59 da Lei
n9 253, de 2-de dezembro de 1977, do Município de Populin_a •. Estad<:' (je São Paulo.
Em suma, o Supremo Tribunal Federal, como repetidas vezes tem procedido, coerente com seus julgados, de-vidamente compediados na Súmula n"' 595, repeliu achamada taxa de conservação e melhoramentos de estradas
de rodagem, ao considerar ilegítima a cobrança que tem
por base a distribuição do custo do serviço em proprie-dade, caracterizada à infringência da competêÕcia tributãria da União.
·
O acórdão foi publicado no Diário da Justiç~ de 24 de
setembro de 1982, traltsitou em juigãdo, com a seguinte
ementa:
"Taxa de Conservação de estradas.
Ilegitimidade da cobrança que tem por base a
distribuição do custo do serviço em proporção ao
-númerO Oe hectares das propriedades Por infringêncià do art. 77, parãgrafo único do Códig·o TribUtãrio Nacional, e da com·petência tributária da
União Federal, art. 18, § 2"', da Emenda Constitucional n9 Ol.
Inconstitucionalidade do art. 59 da Lei n"' 253, de
2 de dezembro de 1977, do Município de Populina.
Reconhecido e provido."

Submete às ~ategorias profissionais os critérios de
-fixação dÕ fndice Nacional de Preços ao Consumidor
e dá o~_tra_s provi~ências
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 P..ua fins previstos na Lei n" 6.708, de 30 de
outubro de 1979, a Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e _Estatística procederá à fixação do lndice
Nacional de Preços ao Consumidor, publicando, mensalmente, a variação ocorrida nos seis meses anteriores.
§ 19 O Indice Nacional de Preços ao Consumidor
corresponderá à estimativa das variações ocorridas 'nos
preços dos produtos consumidos por famílias com rendimento monetário de até 5 (cinco) salários mfnimos. § 2., Em qualquer hipótese serão considerados os
efetivos preços de mercado, ainda quando se trate de
produto tabelado por órgão oficial.
Art. 2"' Os critérios a serem adotados, a metodologia, o processo de seleção e coleta de dados bem como
outros elementos necessários à fixação do lndice Nacional de Preços ao Consumidor serão submetidos à prévia
aprovação de uma Comissão presidida pelo Ministro do
Trabalho e integrada por dois representantes patronais e
dois representantes dos empregados.
§ J9 Co~sidera-se apro'vada a proposta que obtiver
4/5 (quatro quintos) dos votos dos membros da Comissão.
§ 2• Aos membros da Comissão é facultado, fiscalizar tanto o processo de coleta de dados como qualquer
fase da elab.oraçã9 e cálculo do Indice, podendo, para tal
fim, requisitar as inforinações julgadas necessárias.
Art. 39 A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fará publicar, uma vez aprovada, a metodologia de câlculo do Indice e de obtenção dos cadastros
de p-rodutos e de locais de compras, assim como os pesos
utilizados na respectiva apuração.
Art. 4Q Os membros do Congresso Nacional, os órgãos do Poder Judiciãrio bem como qualquer entidade
sindicai óu -associação profissiOnal poderá solicitar os
elementos básicos utilizados para a fixação do lndice,
Nacional de Preços ao Consumidor.

DIÃ~!O DO CONê(RESSO NACIONAL (Seç~o !Jl

Abri1de1983

Art. 511 Os membros da Comissão referida no artigo
serão eleitos, para um período de dois anos, em escrutínio direto e secreto de âmbito nacional, dentre os integrantes de categoria profissional que preencham os requisitos do artigo 529 da ConsolidaÇão das Leis do Trabalho.
§ 19 As Confederações Nacionais de empregadores,
por um lado, e as Confederações Nacionais de empregados, por outro, organizarão os respectivos ple_itos sob a
supervisão do Ministério do Trabalho.
§ 211 Serão considerados eleitos os dois candidatos
mais votados na categoria dos empregados e dos empregadores respectivamente.
2~>,

§ J'i' Aplica-se o disposto no §_39~ do artigo 543, da
CLT ao empregado eleito representante da categoria.
Art. 6"' Todo empregado fará jus, semestralmente,
ao recebimento de uma importância equivalente à diferença verificada entre o salário nominal do início do
período e o salário médio real efetivamente percebido
tendo em conta a perda do poder aquisitivo constatada
com base na variação do Indice Nacional de Preços ao
Consumidor.

Parágrafo único. Ocorrendo a cessação do vínculo
de trabalho no curso de um semestre, o empregado farã
jus ao direito assegurado no caput proporcionalmente ao
período trabalhado.
Art. 7'~ A metodologia em vigor em l"' de janeiro de
1983 para a fixação do lndice Nacional de Préços ao
Consumidór somente poderá ser al_ter3:<!a observadas as
condições prescritas no artigo 2~'.
Art. 8~' Fica revogado o artigo 17, da Lei n 9 6.708,
de 30 de outubro de 1979.
Art. 9~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 São revogadas as disposições em contrário.

Justificarão

O reajuste semestral dos salários com base num Indice
Nacional de Preços ao Consumidor foi uma conquista de
magna importância para a classe trabalhadora, notadamente por vivermos um período de inflação galopante. A
legislação que precedeu o atual critêrio de atualização
monetária dos salários consagrava a idéia segundo a
qual o trabalhador não percebe um "salário nominal"
mas um ..salário real médio". Este último corresponderia à remuneração legal ou contratual reduzida a cada
mês em seu poder aquisitivo pelos efeitos da inflação.
Assim é que tal conceito, normativamente co.nsagrado,
implicava em tomar como ponto de partida para o cálculo do reajuste- então anual- uma quantia que não era
correspondente ao ganho efetivamente auferido no início
do período. Perdia o trabalhador, ~om tal sistemática,
sob três aspectos: em função_ do espaçamento entre os
reajustes que era sobremaneira longo; em decorrência do
valor da remuneração básica tom-adá para fins de atuali~
zação salarial; e em função_da própria_perda_ de poder
aquisitivo ocorrida no interregno entfe as duas correções
salariais. Esta polífica resultou numa compressão intole-rável dos ganhos auferidos pela classe trabalhadora.
No curso do segundo semestre do ano passado, quando as autoridades monetárias negociavam o reescalonamento da díVida externa com -os banqueiros internacionais, alguns setores governamentais manifestavam a intenção d~ "aperfeiçoar" o critério de cálculo do lndice
Nacional de Preços ao Consumidor. A par da tão propalada necessidade de adequar os reajustes salariais à ''produtividade" da economia, passasartl. certas fontes executivas a defender a necessidade de mudanças na metologia
do próprio índiCe. Nunca chegou a vir a público as verdadeiras intenções que tal proposta estava a mascarar.
O jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 26-283, publicou o fac-simile de um memorando subscrito
pelo Presidente da Fundação Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística determinando a revisão do métoçlo ~cálculo ao INPC nos seguintes termos:

"lBGE - Presidência"
"Aos di retores Marco Antonio de Souza Aguiar
e Renato Flores, respectivamente, diretor técnico e
de informática.
Determino que no cãlculo do INPC seja substituída a média aritmética dos preços relativos do
mesmo produto, obtidos diretamente nos locais de
comprá, pela média geométrica dos mesmos preços.
Esse modo de proceder tem a vantagem de evitar
que preços excepcionais venham a ter grande influência no Cálculo do relativo que sintetiza o preço
relativo do produto.

•

Em resumo, deverá ser felto um programa de
computação alternativa com essa modificação, a
fim de haver influência no andamento normal do
cálculo do INPC pela fórmula usual.
Deverá também ser feita a modificação correspondente da metodologia de cálculos do INPC até o
dia 23 do corrente, a fim de ser publicado no DO
conforme detennina a legislação vigente. Além disSf? d~vt:rá apopulação estimada em 1975 ser substituíd-a p~la população revelada pelo censo de 1980.
Atenciosam~ente

Em 17-2-73- Jessé Monte/lo, Presidente-''
(Matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 26-2-83)
O fato gerou o pedido de exoneração do servidor que
justificou publicamente da seguinte forma sua atitude:
"Venho a público expor as ratões que me levaram a pedir demissão do cargo de dlretor têcnico do
IBGE, àssim como da própria instituição:
Em I"' de janeiro de 1983, na condição de diretor
técnico do l_BGE, participei em Brasília de reuniões
com o Ministro-chefe da Secretaria de Planejiamento (SEPLAN), Dr. Antonio Delfim Netto, Dr.
Akihiro lkeda, chefe da Assessoria Económica da
SEPLAN, Dr. Jessé Montello, Presidente do IBGE,
Dr. Renat_o Flores Gaivão Júnior, Diretor de Informática do IBGE e dois técnicos_ do IPEA.
Nesta reunião o Ministro Delfim Netto solicitou
dos presentes o estudo de uma fórmula que pe~mi
tisse expurgar a acidentalidade do INPC. Seguiu-se
uma discussão acerca dos métodos matemáticos
mais adequados à solução do problema proposto,
ficando nós, diretores do IBGE, incumbidos de remeter à SEPLAN a série P-istórica dos produtos coletados pelo IBGE para o cálculo do INPC, visando
à efetivação _dos estudos solicitados.
- Como diretor do IBGE, nunca concordei com a
aplicação de método algum de expurgo de acidentalidade, mas não havia, até então, recebido nenhuma
ordem efetiva de alterar o lndice.
No sete de fevereiro, a divulgação do- INPC
_(I 0,85%), somada à expectativa de índices altos nos
meses subseqUentes e à~ dificuldades técnicas encon-tradas pela assessoria da_SEPLAN para uma solução a curto prazo para o índice, levaram o presidente do I BGE a solicitar alterações absolutamente
injustificáveis na -metodologia do INPC, em documento datado de 17-2-83, que segue em anexo.
Co_erente com a minha posição em relação ao
INPC, logo após publiquei no Jornal da Tarde de
2i~2-83, artigo assinado, com o seguinte título:
.. INPC - Não vamos quebrar o termômetro" onde expus o seguinte ponto de vista: quaisquer ai~
terações conjunturais na metodologia do INPC levariam à invalidade e ao descrédito deste índice e,
em conseqüência, ao do próprio IBGE como órgão
centraJ do Sistema Nacional de Estatística, que deveria, por -razões óbvfas, estar a salvo de injunções
políticas. Este ponto de vista, exP.,resso com clareza
no meu artigo assinado para o Jornal da Tarde ensejou uma série de pronunciamentos de autoridades
da área económica, negando a possibilidade de mu-
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danças na metodologia do lN PC. Por fim, o próprio
porta-voz da Presidência da República, Sr. Carlos
Âtila, declarou à imprensa que nenhuma mudança
se processaria na metodologia do índice, conforme
o Jornal da Tarde de 24-2~83_
Para surpresa minha deparei~me em 25-2-83 com
declamçào do Jornal do Brasil do presidente do IBGE, Professor Jessé Montello, definindo-se contrário aos expurgas dos aumentos acidentais do
INPC. Infelizmente, foi um pronunciamento tardio
de quem deveria, de direito, ser o primeiro a se manifestar sobre a matéria.
Nessas condições, configurou-se uma situação
insustentável para a continuidade do meu trabalho
à frente
diretoria técnica do IBGE, por não se
conceber que a estatística nacional possa ter suas
pesquisas e metodologias avaliadas segundo a conveniência política doS seus resultados." (Publicado
no jornal O Estado de S. Paulo, em 26-2-83).

aa

Posteriormente, em argigo publicado no mesmo periódico (edição de 8-3-83), esclareceu o referido técnico que
as intenções governamentais "podem fazer parte de uma
lógica tendente a transformar os custos económicos da
crise em custos sociais para os assalariados". Lembra
que a "cesta básica" de consumo tomada para cálculo do
INPC foi "elaborada a partir de uma pesquisa de orçamentos familiares realizada entre agosto de 1974 e agosto de 1975" sendo que uma alteração no presente momento "traz o risco de consagrar um padrão de vida já
deteriorado pela crise económica. Resulta com muita
propriedade que "um índice de preços tipo Laspeyres,
como é o INPC,-repõe o poder de compra de uma cesta
de bens e serviços que se mantém fisicamente inalterada,
ainda q.ue se alterem os preços relativos dos itens que a
çompõem". Concluindo sua exposição alerta para o perigo de serem as modificações utilizadas "para obter resultados prédefinidos e que certamente não irão beneficl<ir os assalariados em geral".
Na melhor das hipóteses, deparamo-nos com uma situação que revela a existência de veementes indícios de
estarem certos setores governamentais vivamente interessados em neutralizar os efeitos da política salarial vigente no que tange a classe trabalhadora. Recorde-se que
a própria Mensagem Presidencial (nl' 85/79-CN) que encaminhou o projeto de lei instituindo a correção semestral automática dos salários fazia alusão ao objetivo de
aperfeiçoar ..... o mecanismo de compensação de perda
do valor real dos salários em decorrência do fenômeno
inflacionário .. ,".
Se as tentativas oficiais ostensivas de reduzir o poder
aquisitivo da clasSe assalariada sàq condenáveis sob todos os aspectos+ com maior razão se haverá de reprimir
as eventuais manobras visando conter artificialmente o
índice de preços ao consumidor que serve de referência
para a correçào salarial. Não é a primeira vez que procedimentos de tal natureza são levados a termo. Na época
do chamado "milagre económico" surgiram denúncias
semelhantes_ contra o. órgão então encarregado de elaborar os fndices oficiais, a Fundação Getólio Vargas. Comissão Parlamentar de Inquérito então instaurada no
âmbito da Câmara dos Deputados para apurar alegadas
fraudes no cálculo do índice de custo de vida concluiu
que os preçós tomados como referência não correspondiam àqueles vigentes no mercado e sim_aos da tabela da
SVNAB que eram solenemente ignorados. Urge, portanto, adotarmos providências legislativas capazes de coibir
expedientes tão nocivos à classe trabalhadora e à própria
economia como um todo .
A atual disciplina normativa dos critérios de fixação
do INPC torna relativamente fácil a manipulação políti·
ca de dados matemáticos ou estatísticos. Ê que a leí ordinária se ocupa apenas de_ fixar diretrizes genéricas reme~
-tendo para o campÕ !;ormativo do decreto ou mesmo da
portaria a disciplina específica do assunto. Julgamos
oportuno, face aos precedentes mencionados, trazer para
o âmbito da lei a tutela do assuto tão grave. A modifi~
cação ora preconizada tem o mêrito não só de evitar que
tanto o espírito como a letra da política salarial sejam
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violentadas impunemente a nível executivo como igualmente de reservar ao Congresso Nacional o monopólio
do poder tutelar em matéria de vital interesse para milhões de brasileiros. As modificações que se fiÚ:rem necessárias devem, doravante, passar pelo crivo parlamentar de sorte que todos os setores da vida nacional possam

opinar a respeito.
A competência para fixação do lndice Nacional de
Preços ao Consumidor passa a ser não mais do Poder
Executiv_o, de forma genérica, mas especificamente da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estaústica

cujos diretores passarão a responder pela autenticidade
dos dados fornecidos. Determina-se, como de resto já
consta do decreto regulamentador, que o índice corresponde à variação "dos preços ...dos produtos consumidos
por famílias com rendimento monetârio de até 5 (cinco)
salârios mínimos". Os valores tomados para efeito de coleta de dados deverão ser os efetivamente cobrados no
mercado e não aqueles constantes de tabelas que, todos
sabem. são amplamente violadas.
Tanto a determinação de critêrios como a metodologia e ·outros elementos necessãrios ao cãlculo do INPC
ficam sujeitos à prêvia aprovação de um órgão colegiado
presidido pelo Ministro do Trabalho e integrado por
dois representantes patronais e dois representantes dos
empregados. Alêm de amplos poderes de fiscalização
concedidos aos membros do órgão, sujeita-se_a Unia
maio-ria qualificada qualquer alteração pretendida. Estas
medidas aliadas a uma ampla publicídade de todos os
dados pertinentes e a um rígido sistema de controle,
exercitável tanto pelos poderes públicos como pelos próprios interessados, tornarâ virtualmente impossível p;
manipulação estatística do lndice.
No que tange o processo de escolha dos integrantes
classistas do órgão colegiado, é prevista a realização de
uma consulta eleitoral, com votação direta, secreta e de
âmbito nacional, dentre os integrarites das categorias patronais e_de empregados. O pleito serâ supervisioriado
pelo Ministro do Trabalho e serão considerados eleitos
os dois mais votados em cada categoria. Assegura-se a
estabilidade prevista no§ 39, do art. 543, da_CLT, ao empregado eleito representante da classe. __
A iniciativa precoilíia-igllalmente a instituiçãO de um
mecanismo capaz de ressarcir o trabalhador da perda de
poder aquisitivo ocorrida entre os períodos_de reajuste.
Se levarmos em consideração os patamares alucinán"tes
atingidos opela inflação mensal do País, concluiremos,
sem muita dificuldade, 'que o trabalhador tem uma perda
acumulada de poder aquisitivo-, ao longo de cada semestre, que pode atingir a Casa dos cinqUenta pontos percentuais. Assim ê que passa a ser assegurado a todo empregado o direito à percepção de uma importância; no final
de cada semestre, equivalente à diferença verificada entre
o salário Ílomínal do infcíõ do p-erfodo e o salário real
médio efetivamente recebido. Com este preceifo
preserva-se a capacidade de consumo -do trabalhador
contra os efeitos desastrosos da inflação.
Sugerimos a miiriUtenção da metodOlogia em vigor em
l'í'-J-83 para o cálculo do lN PC tendo em vista que os esclarecimentos oficiãís com relação ao epís6dio da demissão do diretor técnico do IBGE, ocorrida em fevereiro
do corrente ano, não foram convincentes. Já que pairam
dúvidas quanto à efetiva introdu_çã6 Oe mudáilCai-metodológicas cumpre restabelecer o estado de coisas vigente
no princípio de ano de sorte a: pfbSerViu ã cri::dibilidade e
idoneidade das estatísticas- oficiais.
Finalmente, é sugerida a revogação do artigo 17, da
Lei n'i' 6.708, i:le 30 de outubro de 1979, por constituir
inadmissível transfe'réncia de prerrogativa constitucionalmente reservada ao Poder Legislativo.
O projeto ora apreseÍltado tem por escopo trazer para
o âmbito do Congresso NaCional, que é uma instituição
aberta e politicamente sensívi::l aos reclamos da sociedade, a exclusividade da competência para fixar as diretrf·
zes da política salarial bem c:omo assegurar os meios de
sua eficácia plena. Visa igualmente permitir uma justa
participaç~o das categorias profissionais no processo de
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elaboração e cálculo de fndices que são de seu peculiar
interesse.
Sala -óãs Sessões, 8 de abril de 1983.- Itamar Franco.

LEGISLAÇÃO CITADA
.LEI N• 6.708,
DE 30 DE OUTUBRO DE 1979
Dispõe sobre a correção automática dos salários,
modifica a política salarial e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
-sanciono a seguinte Lei:
Art. I'i' O valor monetário dos salários será corrigido, semestralmente, de acordo com o Indice Nacional de
Preços ao Consumidor, variando o fato r de_aplicação na
forma desta_Lei.
Art~ _2'í' A correção efetuar-se-á segundo adi_versidade das faixas sal~iais e cumulaHv_amente, pbservados os
seguintes critérios:
l - até três vezes o valor do maior saláríos mínimo,
multiplicando-se o salário ajustado pai' um filiar corres~
pendente a 1.1 da variação semestral do lndice Nacional
de Preços ao Consumidor;
Il - de três a dez salários mínimos ap\iCã.r-se--á, atê o
limite do incisp anterio!. a regra nete contida e, no que
exceder, o fator 1.00;
IH - acima de dez salários mínimos aplíCãr-se-ão as
regras dos incisos anteriores atê os respectivos limites e,
no que ex_ceder, o fator 0.8.
§ l"' Para os fins deste artigo, o Poder Executivo
publicará, mensalmente, a variação do Indice Nacional
-de Preços ao Co.nsumidor, ocorrida nos seis mesb> anteriores.
§ 2'í' O Poder Executivo colôcará à disposíção da
Justiça do Trabalho e das Entidades~~indícais os elementos básicos utilizados para a fixação leio fndice Nacional
de Preços ao Consumidor.
Art. J'i' A correção dos valores monetários dos salários, na forma do artigo anterior, iridependerá de negociação coletiva e poderá ser reclamada, individualmente,
pelos empregados.
§ I'i' Para a correçào a ser feita no mês, será utilizada
a variação a que se refere o§ l'í' do artigo 2"', publicada
no mês anterior.
§ 2'í' -Será facultado aos Sindicatõs; independente da
outorga de poderes dos integrantes da respectiva categoria profissional, apresentar reclamação na qualidade de
substituto processual de seus associados, com o objetivo
de assegurar a percepção dos valores salariais corrigidos
na forma do artigo anterior·,
Art. 4'í' A contagem de tempo para fins de corieção
salarial será feita a partir da data-base da categOria profissional.
§ ]'i' Entende-se por data-base, para fins desta Lei, a
data de início ide vigência de acordo ou convenção coletiva, ou sentença normativa.
§ 29 Os empregados que não estejam -incluídos numa
das hipóteses do parágrafo anterior terão como database a data do seu último aumento ou reajustamento de
salários, ou na falta desta, a data de início de vigência de
seu contrato de trabalho.
ArL 5"' O salário do empregado admitido após a
corrçção salarial da categoria será atualizada na subseqUente revisão proporcionalmente ao número de meses a
partir da admissão.
Parágrafo único. A regra do artigo não se aplica às
empresas que adotem quadro de pessoal organizado em
carreíra e .em que a correção incida sobre os reSpectivos
níveis oU classes de salários.
Art. 6'í' _A correçào do valor monetário dos salários
dos empregados, que trabalham em regime de horátio
parcial, será calculada proporcionalmente à correçãQ,de
seu salário por hora de trabalho.
Parágrafo único. Para o cálculo da correção do saláriq por hora de trabalho, aplicar-se-á o disposto no ar-
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tigo 2'í' desta Lei, substituindo-se o safário do trabalhador pelo seu salário por hora de trabalho e o salário
mínimo pelo salário mínimo hora.
Are 7'i' A correção monetária a que se referem os artigos I'i' e 29 desta Lei não se estende às remunerações variáveis, percebidas com base em comissões percentuais
preajustadas, aplicando-se, porêm, à parte fixa do salário misto percebido pelo empregado assim remunerado.
Art. 89 A correção dos valores monetários dos salários de trabalhadores avulsos, negociados para grupos
de trabalhadores, diretamente, pelas suas Entidades Sindicãís;se-rá procedida de acordo com o disposto no ai-tigo 29 desta Lei.
Parágrafo único. No caso de trabalhadores avulsos,
cuja remuneração -seja disciplinada pelO Conselho Nacional de Política Salarial, a data-base será à de sua última revisão salarial.
Art. 9"' O empregado dispensado, sem justa causa, no
período de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua
correção salarial, terá direito à indenização adicioilal
eqUivalente a_ um salário mensal, seja ele, ou não, optante pelo -Fundo de Garantia do Tempo de ServiçO.
Art. 10. Ficam mantidas as datas-bases das categorias profisstonais para efeito de negociações coletivas
com finalidade de obtenção de aumentos de salários e do
estabelecimento de cláusulas que regulem condições esPeciar"S- de trabalho.
Parágrafo único. Os aumentos cofetivos-de--salários
serão ajustados por um ano, não podendo ocorrer _revisão, ·a esse título, antes de vencido aquele prazo.
Art. 11. O aumento dos salários poderá ser estiPulado por convenção, acordo coletivo ou sentença normativa, com fundamento no acrêscimo verificado na produtividade da categoria profission-al.
f I'i' Poderão ser estabelecidos percentuais diferentes
para os empregados, segundo os níveis de remuneração.
§ 2'í' A convenção coletiva poderá fixar níveis diversos-para aumento dos salários, em empresas de diferentes portes, sempre que razões de caráter económico jUstifiquem essa diversificação, ou excluir as empresas que
comprovem sua incapacidade econômica para suporta-r
esse aumento.
§ 39 Será facultado à empresa não excluída do campo de inddência.do aumento determinado na forma deste artigo corilprOvar, na ação de cumprimento, sua incapacidade econômica, para efeito de sua exclusão ou coloc;:ação em nível Compatível com suas possibilidades.
§ 4"' As empresas empregadoras não poderão repassar, para os ·preçOs dos produtos ou serviços, o aumento
de custo decorrente do aumento de salários a que se refere o caput deste àrtigo. salvo por resolução do Conselho
lnterministerial de Preços (CIP).
Art. 12. As empresas públicas, as sociedades de economia mista de que a União Federal ou qualquer de suas
autarquias detenha a maioria do capital social, as empresas privadas, subvencionadas pela União_ ou concesSionários de Serviço Público Federal, e ainda, as entidades
govermimentais cujo regime de reniuneração de pessoal
não obedeça integralmente ao disposto na Lei n"' 5.645.,
de 10 de dezembro de 1970, somente poderão celebrar
acordos coletivos de trabalho, de natureza econômica ou
com:eder aumento coletivo de salários, nos termos das
resolúçõeS do Conselho Nacional de Política Salarial.
§ J9: As disposições deste artigo aplicam-se aos trabalhadores avulsos, cuja remuneração seja disciplinada
pefO- tO-rlSeiho Nacional de Política Salarial.
§ 29 Quando se tratar de trabalhadores avulsos da
orla marítima subordinados à Superintendência Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAM), compete a
esta rever os salários, inclusive taxas de produção.
Art. 13. Os adiantamentos ou abonos concedidoS
pelo empregador, antes ou após a vigência_desta Lei, serão deduzidos da correção salarial.
Art. 14. O§ 3'í' do artigo 1"' da Lei n'i' 6.205, de 29 de
abril de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"'§ 3_'i' Para os efeitos do disposto no artigo 59
da Lei n'i' 5.890, de 1973, os montantes atualmente
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correspondentes a 10 e 20 vezes o maior salário
rninimo vigente serão corrigidos de acordo com o
[ndice Nacional de Preços ao Consumidor."

Art. 15. Os empregados que integ!am categorias
profissionais cujas datas-base estejam compreendidas
nos meses de novembro de 1978 a abril de 1979 terão
seus salários corrigidos na data de início de vigência desta Lei, no percentual de 22% (vinte e dois por cento)
sobre o salário vig(:nte na data:bl:lse, compensados os aumentos concedidos na forma do artigo 13 dest~-- Lei.
§ 111 Os salár"iOs reSuiiaiüe5 da correção a que se refere o caput deste artigo serv·írão como base -para a nova
correção a ser procedida na- -âaiã-base._
§ 2~> Os empregados cuja d3ta~base ocorreu no último mês de maio anterior a esta lei: terão seus salários
corrigidos no mês de novembro de 1979, por percentual
equivalente à variação do lndice Nacian~l de Preços ao
Consumidor, relativo ao semestre anterior ao mês de outubro.
§ 39 A correção inicial dos salários dos empregados
a que se refere o§ 29 do artigo 49 desta ~ei não poderá -incidir sobre período superior a 6 (seis) meses, ainda que
sua data-base ocorra antes de maio de 1979.
Art. 16. Os empregados integrados em categoria~
profissionais cuja data-base ocorra no mês de novembro
terão, após corrigidos na forma do artigo anterior, os salários novamente corrigidos, no percentual equivalente
ao da variação do índice relativo ao semestre aflterior ao
mês de outubro de 1979, e que será publícado até o final
do mês de novembro do mesmo ano.
Art. 17. O Poder Executivo poderá estabelecer, a
partir de ]9 de janeiro de 1981, periodicidã.de diversa da
prevista no artigo }9 desta Lei.
ArL 18. O Poder ExecutiVo-, observada--a legislação
pertinente, ajustará a política do Salário mfnimo aos objetivos desta Lei.
Art. 19. A partir de]\" de maio de 1980, dar-se-á gradativa redução das regiões em que se subdivide o território nacional, a fim de que seja alcançada (VETADO) a
unificação do salário mínimo no País.
Art. 10. As disposições da presente Lei não se aplicam aos servidores da União, dos Territórios, dos Estados e dos Municípios e de suas autarquias submetidas ao
regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 2 I. Fica revogada a Lei n"' 6. 147, de 29 de novembro de I 974, e demaiS disposições em contrário.
Art. 22. Esta Lei entrarã em vigor no dia 1~ de novembro de 1979, independentemente de sua regulamentação pelo Poder Executivo; no pta.to de 90 (noventa)
dias, a contar de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1979; 158\>_da Independência e 919 da Repóblica.- JOÃO FIGUEIREDO- Murillo Macêdo.
DECRETO-LEI No 2.012
DE 25 DE JANEIRO DE 1983
Dd nova redaçào ao artigo 2' da Lei n' 6. 708 ( 1}, de
30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a correçao
automática dos salários, modifica a polftlca salarial, e
dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que

lhe confere o artigo 55, item 11, da COnstituição, e
Considerando a necessidade de assegurar à indústria
brasileira condições de competiVidade que lhe permitam
sustentar esforço de exportação condizente com os objetivos estabelecidos para o reequilíbrio das contas ex.ternas;
Considerando a conveniência de preservar a capacidade de investimento e de geração de empregos do sisteriia
produtivo, proporcionaildo-lhe, ao mesmo tempo, condições de cumprir suas obrigações para com a Fazenda
Pública;
Considerando a imperiosa necessidade de conte"r a
pressão exercida pelas empresas do Governo sobre o Tesouro Nacional - que, só em 1983, terâ de repassar-lhes
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cerca de. três _trilhões e trezentos bilhões de cruzeiros para
cobrir despesas correntes e aumentos de capital;
Consid-àando -que a presente sistemática sal..arial, de~
terminando reajustes acima do lndice Nacional de
Preços ao Consumidor para os salários mais baixos,_ ao
incidir nas empfesas do Goverrlo que possuem quadros
organizados, venl contribuindO para aumentar a referida
pressão;

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 194;3
Aprova a Consolidacão das Leis do Trabalho

Das Eleições Sindicais-

Art. 529. SãO condições para o exercício do direito
do voto como para a investidura em cargo de adminis·
tração ou representação económica ou profissional:

CorlsiôeranôO que a diferença entre a composição da
massa salarial dos contribuintes e dos beneficiãrfoS óa
Previdência Social vem acarretando sensível descompassO-entreo que é arrecadado e o que é pago a título de benefiCio, exigindO:-desse modO, í-eCUrsos adicionais do Tesouro para a necessária cobertura;

a) ter o associado mais de seis meses de inscrição
- no quadro social e mais de dois anos de exercido da
atividade ou da profissão (Redação alínea DL
IL080, I H0-45, DOU 13·10-45):
h) ser maior de 18 anos;
c) est_ar no g~zo dos direitos sindicais.

Considerando que semelhante descompasso diz tambêm respeito aos servidores públicos e autárquicos da
Vniãg_,_~t~_g.9.â. T~rrjtórios_~_Munic1pios, visto que, apesar_ de exclu(dos da correção semestral automática d~ salários, passam a beneficiar-se desse sistema quando ing_ressam _Jla inatividade;

Parágrafo único. 1:. obrigatório aos associados o
voto nas eleições sindicais (§acrescentado pelo DL, 229,
28-2·67, DOU 28-2·67, LTr 31/137).
Art. 543. O empregado eleito para o cargo de administração sindiCai ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderâ ser
impedido do exercício de suas funções, nem transferido
para lugar ou mister que lhe dificulte oU torne impossível
o desempenho das suas atribuições sindicais.

CCOnsideiarido que, diante disso, impõem~se medidas
capazç:s de ordenar as finanças públicas, ga~ fantindo a prestação de serviço a cargo das empresas do
Governo, a saúde orçamentária da Previdência Social e a
manutenção do nível geral de emprego, tanto no setor
póblico como· no privado, o que, em última análise, redunda em benefiCio real para a segurança dos trabalhadores;
ime~iatas

§ 19 O empregado perderá o mandato se a transfe·
rênci:i for por ele solicitada ou voluntariamente aceita.
§ 29 Considera~se de licença não remunerada, salvo
assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere este artigo.
§ 39 1: vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do momento do registro da sua candidatura
a cargo de direção ou representação sindical, até 1 (um)
ano após o final dO set.J_ mandato, caso seja eleito, inclusive como supiente,-sãlvo se comet~r falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação (Redação
deste§ L 5.9JJ, 27-8·73,DOU 29-8-73. LTr 37/847).
§ 4"' Considera-se cargo de direção ou representação
sindical aquele cujo exercicio ou indicação decorre de
eleição prevista em lei, equíparando-se,..lhe o decorrente
da deSignação pelo Ministério do Trabalho, no caso do§
51' do art. 524 e no do art. 528 desta Consolidação.
§ 59 Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e
quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura
do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse,
fornecendo, outrossim, a este, comprovante no mesmo
sentido. O Ministério do Trabalho fará no mesmo prazo
a comunicação fio caso_ da designação referida no final
do§ 4•.

Considerando que, por força do artigo 170, § 29, da
Constituição da República, as empresas do Governo e as
- empresas privadas devem ser regidas pelas mesmas normas;
Considerando que, o reajustamento salarial deve ser
feito cofio o menor custo social e com a preservação do
carâter automático e redistributivo da atual política de
salários;
Considerando, finalmente, que as modificações seguintes não só preservam a recomposição semestral e automática de salários, como continuam garantindo o poder de compra de cerca de 90% (noventa por cento) dos
trabalhadores brasileiros, decreta:
-

-

--·

Art. 19 O artigo 2"' da Lei n\> 6.708, de 30 de outubro
de 1979, modificado pela Lei n"' 6.886 (1), de 10 de dezembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação,
mantidos inalterados ps__ seus parágrafos;
''AÍ't. i9 A-Cofr'eção efCtua~-se~á segundo a--diversidade das faixas salariais e cumulativamente,
observados os seguintes critérios:
J - até 3 (tr_ês)_ vezes o valor do maior salário
mrnimo, multiPlicando-se o satârio ajustado par um
fator correspondente a 1,0 da variação semestral do
- - 10dlce Nacional de Preços ao Consumidor;
JI- de 3 (três) a 7 (sete) salários mínimos
apficar-se-á, até o limite_ do inciso anterior, a regra
Que exceder, o fator 0,95;
· ~ tlefe êOntida
III- de 7 (sete) a 15 (quinze) salários -mínimos
aplicar-sewão, até os liolites deis inciSos anteriores, as
reg~:.is n"eles contidas e, no que exceder, o fator 0,8;

(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Economia.)

e;·no

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- O projeto lidd-Será publiCado' e remetido às comissões competentes.

Há oradores inscritos.
_Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante.

IV- de 15 (quinze) a 20 (vinte) salários mínimos
aplicar-se-ão, até_os limites dos incisos anteriores, as
regras neles contidas e, no que exceder, o fator 0,5;
V~ acima_de 20 (vinte) salários mínimos aplicar~
se-ão as regras dos incisos anteriores até os respectivos limites e, no que exceder, o fãtor O (zero).
§

}9

§ 2•

•••...••••••••••••••••••••••••••••••

.................................... .

Art. 29 O presente_ Decreto~lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário . .:..:... JOQá1igueiredo, Presidente da República
-- Muri/o Macedo - Antônio Delfim Netto.

~

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia" o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presídente, Srs.
senadores:
Eri:t pronunciamentos que ftz aqui neste plenário, na
última segunda-feira, afirmei "que ã inflação nos 4 anos
do Governo Figueiredo atingira a 1.517%. Para isso,
como não era conhecida ainda a taxa da inflação do mês
de março, eu estimej essa taxa em 9,5%, mas, jã hoje os
jornais publicam que a Fundação Getúlio Vargas, oficialmente, anunciou que a .inflação de março atingiu a
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10,1 %. Então, fazendo a devida correção, a inflãção no
Governo Figueiredo, de 31 de março de 1979 a 31 de
março último, elevou-se, precisamente a 1.533% e não a
1.517%, conforme eu dissera antes.
Também na segunda-feira, quando falei em indice inflacionãiío~ eu disse que, estimando em 100% a ínflação
neste penúltimo ano do Governo e Cm 80% no último
ano, o Governo Figueiredo, ao seU termo, estaria com
uma inflação de 5..820%. Também esse percentual deve
ser retificado agora, em vista do índice de 10,1%, conhecidos. Assim, admitindo a mesma estimativa áe taxA inflacionária: 100% no penúltimo ano e de 80% no último
ano, ao expirar o atual período presidencial, a inflação se

terá alçado a 5.880%.
A termo de comparação, é conveniente lembrar que,
num período de 4 anos, portanto, um tempo igual ao de~
corrido no atual mandato presidencial, a maior inflação
até hoje verificada foi a dos quatro últimos anos do Governo Geísel, que chegou a 296%.
O Presidente Figüeiredo bate, pois, o recorde do governo Geisel, chegando a 1.533%. Que alívio parã. õ Presidente Geisel, não?

Esses índices atestam, sobejamente, se preciso fosse
mais algum atestado, o fracasso dos condutores da política econômica oficial: 1.533%, em quatro anos, contra
296%, a maior taxa antes -desta. -e; o caso de lembrar o
que disse o irmão do Presidente, o escritor Guilherme Figueiredo, não a propósito de inflação. Não faz muito
tempo, disse ele: "Ah! bons tempos aqueles maus tempos." Calha bem, em relação à inflação atual.
O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Um aparte, não; o
ponto final ao meu pronunciamento ...
O Sr. Itamar Fiiinco- Serâ que é por isso que o Ministro César Cals_quer a reeleição de S. Ex'- Se"riil o m-otivo de n6s continuarmos nesta inflação galopante, mantendo essa ordem econômica injusta, em que se teima
culpar a conjuntura internacional, Senador Luiz Cavaicante?

O SR. LUIZ CAVALCANTE- V. Ex'- quer me botar no fogo? ...
O Sr. Itamar Franco- V. Ex'- quando fala ...

O SR. UJIZ CAVALCANTE

-~Eu

nobre Senador, a esperança Inesmo que este Bras-il encontre o seu divisor de águas quando nós chegarmos,
realmente, às eleições diretás para Presidente da República.
O SR, LUIZ CAVALCANTE nobre Senador Itamar Franco.

Muito obrigado,

Eu enfrento a colocação que V. Ex• me fez p,ara diZer
algo sobre a proposta do Ministro César Cais de ree_leição do Senhor Presidente da República.
Já externei minha opinião, indiretamente, quando,
pela imprensa, censurei a idéia do Ministro César Cais, e
agora serei mais explícito. Primeiro, o Presidente Figueiredo já teve um mandato b_em dilatado. Seis anos já é um
longo mandato. Eu, que fui Governador por cinco anos,
ao termo -do GOverno, sa'í esmagado pelo peso dum pianinhO chiimado- Alagoas. Quanto mais esse pianão chamado BraSil. .. E, além disso- pesa-me dizê-lO, mas procuro sempre não fugir àquilo que me parece a verdadedo Presidente Figueiredo o que se pode dizer é que ele
não estâ sendo feliz no seu Governo, porque maus fardos
se_ acumularam e desabaram sobre os ombros de Sua Excelência. Aí estâ uma inflação, em quatro anos de Governo, de 1.533%, quandQ antes a maior taxa verificada em
quatro anos foi no tempo do Presidente Gaisel, com
296%. Portanto, só esse disparate mostra que o Presidente Figueiredo, de fato e infelizmente, não está sendo feliz
no seu Governo. DeíXemós, então, a oportunidade para
outro que, talvez, seja mais feliz.

O Sr. Jirrma,.. Franco -

Muito bem, Excelência.

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado.
(Muito bem! Palmas.)
O Sr. José tios- Sr. Presi~ente, peço a pa_lavra pela
Liderança da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao Senador José Lins, como Líder.
~ USR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO.POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
pãlavra ao nobre Senador Guilherm~ Palmeira.

sou do I'DS:.:

O Sr. Itamar Franco- Eu sei que V. Ex'-é do PDS. V.
Ex• é um autênticO !eprese-ntante do PDS. Quando não

vemos manifestação da sua Bancada, nôs aqui d8 Oposição temos que aplaudir V. Ex•, pela sua independência,
pela sua coragem de criticar realmente essa ordem económica injusta, de criticar a teimosia do Governo em
manter os três Ministros da âreaeconômica. Veja V. Ex•,
quando se recorda aqui a inflação de março, o Sr. Minis-tro disse que não foi de 10% mas de 7%, porque os 3% fo~
ram considerados residuais por S. Ex• o Sr. Ministro da
Fazenda. Portanto, nobre Senador Luiz Cavalcante, a
pregação constante de V. Ex• na tribuna, nesse alerta,
como homem do Governo como é V. Ex•, é que nOs leva
a essa meditação profunda, em que o CongreSso Nacio~
nal se perde nas suas palavras, nas nossas palavras, porque não temos realmente força de agir na Ordem ec0110~
mica deste País. Nós ainda continuamos subjugados à
hipertrofia do Poder Executivo. Veja V. Ex• que ontem o
próprio Senador José Lins tentou cercear a liberdade dO
parlamentar de apresentar emendas, julgando que não se
pode mais discutir em plenâr;o. A que ponto estâ che-gando o Congresso Nacional. .. Não é apenas o Poder
Executivo que não dâ atenção ao Congresso Nacional,
são os próprios parlamentares, parlamentares do Partido
de V. Ex•, que às vezes impedem a ação parlamentar.
Meus parabéns, maís uma vez, a V. Ex•, e a esperança,

O SR. GUILHERME PALMEIRA (Pronuncia o se@;uirite d"isCurso.) -Sr. -Presidente e Srs. Seii8dores:
Chego a esta Casa e assomo a esta tribuna, ambas gloriosas de tradição inesquecível e indescritíVel, como alguém que carrega nos ombros o peso amorável de up1a
saudade e de uma amizade, envoltas no manto de uma
~ reSpõnSi:!bífidade, que se não medi pelo tempo, porque
ela começa o seu canto no diapasão da eternidade.
Esta mudança de Governador do Estado das Alagoas
para Senador da República se me apresenta como uma
viagem dos antigos que levavam os seus ícones, os seus
penates para que jamais se esquecessem das suas origens.
A qualquer lugar que_chcgassem, gregos ou latinos, estavam ali os seus votos e as suas lembranças como que a
s-ustentá-los nas PosSíveis fragilidãdeS de não ser agora o
que forãm os seus antepassados.
Aqui está, bem junto de mim, este deus familiar, querendo até apartear ou até mesmo falar pela voz de seu fi.
lho mais velho, o primogénito das suas esperanças e do
seu desejo de ser Governador das Alagoas.
O que o pai não chegou a ser, o filho o foi na plenitude de_uma alegria e de uma responsabilidade de fazer um
Governo sério, austero, progressista, dinâmico, absolutamente honesto. para que não se ferissem as tradições
do ancestral e das Alagoas.
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Estou aqui no mesmo lugar do Senador Rui Palmeira,
meu pai e meu professor, e que Deus ajUde o filho a ser
não somente a sombra do pai, mas uma projeção do
muito que ele ainda poderia fazer e que não fez.
Os arcanos da Providência são insondâveis e imperscrutáveis e é por isto que me sinto cada vez mais desvanecido e estarrecido diante de um filho de Senador e,
Sobretudo, diante dos 23 anos de funcionário do Senadõ;-um outro funcionário desta gloriosa Casa a ter umá cadeira no augusto Plenário do Senado da República.
Si::-Presidente e Srs. Senadores:
Vejam, aquilatem e compreendam a grandeza e a dimensão de minhas emoções, quando vejo i1 saudade de
meu pai, Senador Rui Palmeira, unir-se à amizade,- que
ainda hoje permanece intacta, enriquecida e engrandecida deste homem, que se tornou nacional, o Senador Teotônio Vilela.
· Eis. a minha dupla responsabilidade de ocupar a mesma cadeira no Senado da República, cadeira gloriosa e
dignificante de Rui Palmeira e Teotónio Vilela, irmãos
nas conversas, nos diálogos, nas decisões, nas posições e.,
sobretudo, no amor a esta Pátria que está renascendo a
cada dia no processo -e no progresso da abertura democrática:Peço a Deus que não me faltem engenho e arte para
que, ao meu modo desengonçado de matuto, muito mais
disposto a ouvir do que falar, saiba escutar e aprender as
sábias lições de saber e de experiência feito que ornam as
figuras de Vossas Excelências.
Rui Palmeira e Teotônio Vilela sempre foram água e
azeite, _tamanhas ã.s diScussões oriundas de índios de trib()S diferentes. Ao final, eles se entendiam e sempre se
entenderam, porque na retina de cada um estava permanente a grandeza da Pátria.
Eleito pari o Senado da República numa expressiva
demonstração de confiança do povo alagoano, aqui espero desenvolver uma atividade e manter as mesmas posições claras, definidas e ordenadas que mantive como
Governador do Estado das Alagoas.
Disciplinado, cordato e humilde, desejo receber as
contribuições e as colaborações de Vossas Excelências,
companhias que me honram__ ~ me dçsvançcem, ademais
que descubro neste_ augusto Plenário velhos companhei- r os,~ distinguW,os .affiigos,
Venho participar efetivamente das grandes, oportunas
e necessárias decisõeS do Senado da República,
parabenizando-me até porque estou chegando numa
hora em que os ventos benfazejos de uma abertura democrática se nos alegram, fazem crescer inclusive as nos~
sas resptfnsabilidades.
Acho que é chegado o momento histórico e providencial de uma fecunda reflexão nacional.
As lutas intestinas que, por acaso, aconteçam, inclusive dentro do nosso PDS e no seio do próprio Governo,
numa demonstração, a meu ver, muito natural de vitalidade e de liberdade, não podem e não devem servir de
pretexto para mudar o rumo das nossas intenções e,
sobretudo, das nossas -ações.
Hã que haver uma aura de c_ongraçamento e de credibilidade, inclusive e diria· mesmo a jortiorl da própria
Oposição, onde percebemos com a alma cheia de esperanças de que não há mais lugar para radicalismos que
só fazem construir a destruição.
Evsinava o Mestre Afonso Arinos em recente e brilhante saudação ao preclaro Governador Tancredo Neves:
-..A credibitidade e a confiança são as fontes da
esperança._A hora que vivemos, neste Brasil confuso, temeroso e descrente, é austera _e_gra.ve, prenhe
de angústia, incertezas e receios. E, sem dúvida,
uma hora de desesperança, mas não, ainda, de desespero.
Na poHtica, o desespero das massa é o instru~ento para a ação do radicalismo ideológico. Mas a

observação desprevenida do presente ensina que
todo tipo de radicalismo ideológico se mostra- incapaz de promover uma ação política eficaz."
Tem·ós, _di um lado, a mão sinceramente este~dida do
Senhor Presidente leão Figueiredo a solicitar uma trégua política que, independentemente de quaisquer dis-cussões_semânticas, ê apenas um chamamento a uma parada para reflexão séria, uni. repensar "de posições, um.
apelo ao exercício da grande regra de todas as decisões: o
bom senso, .. a marcha da concórdia para o consenso".
Saídos do torvelinho de uma campanha eleitoral, não
podemos deixar que se perpetue em nosso espírifo aquele
natural clima de agitação ·e de competição.
Precisamos, agora, parar, refletir, estudar, cOnver_sar,
negociar, discutir, porque estamos diante de uma realidade sobre a qual parece não haver mais divergência,
necessidade urgente de uma nova Constituição, para que
este País se reencontre no rumo cêrto da solução de seus
problemas, respaldada numa .soluçao política.

a

O Sr: José Fragelli- Muito bem!
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Está-se chegando a .um consenso, o_ que é deveras salutar, de que a
saída para a própria crise econômica- brasileira deve ser
política e não técnica. Parece até a desc_oberta do ovo de
Colombo, pois é sobejamente sabido que a solução politica ê a expressão da vontade popular. Somente através
da polítíca é que a sociedade se organiza e se mobiliza
para as grandes e necessárias mudanÇas -no contexto social.
-- ---

Como Governador das Alagoas, advoguei inúmeras
vezes, em pronunciameritos no Conselho Deliberativo da
SUDENE, que os caminhos da redenção do Nordeste e
de uma maior eficiência da própria SUDENE têm que
passar pelo comando político, sem qualquer demérito
para o comando técnico, ·a não ser quando eles extrapolam de suas funções específicas para ensinar ..padrenosso a vigárto".
Sobre a SUDENE e o Nordeste, terei oportunidade de
urna rÚerência mais abrangente no corpo deste mesmo
discurso.
,
como Ponto tutéi-al e de _par~fdã -para a viabilidade e
afirmação de uma solução política para a Crise brasileira
está a feitura inadiável de uma nova Constituição.
Sublinho e reafirmo~ uma nova Constituição, pois de
tantas tentativas de reformas ê que chegamos a este
amontoado de emendas.~ função primondial parece
ser aquela de atropelar todo mundo.

O clima é absolutamente· propício para esie tipo de
trabalho que já começa a eiil.~PofSãr o COngresso Nacional com a criação daquilo que defe~do e acho salutar:
comissões inter ou ultrapartidárias, involvendo os vâriÕs
segmentos do pensamento brasileiro.
O clima está se tornando ideal_ porque_ não podemos
deixar de saber manter e ampliar o avanço polÍticoinstitucional da Nação, consubstanciado na anistia, na
reforma 'partidária que- introduziu o pluripartidarismo,
no gesto da mão estendida do Presiden1te João Figueire-do para uma conciliação nacional, Íl convocaçãO deeleições gerais com a conseq•ente e tranq•ila posse dos
eleitos e tantos outros sinais luminosamente verdes.
O atual Congresso deve engajar-se neste trabalho ârduo, sem dúvida, mas altamente gratificant_e e animador
da feitura de uma nova Constituição que sejã, na vÚda·
de, a expressão maiôr da alma da nacionalidade nos dias
de hoje.
O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA -Com muita~
honra.

O Sr. José Fragelli- Em primeiro lugar, eu
manifestar minha simpatia a V._ Ex~...
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queri~
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O SR. GUILHERME PALMEIRA -

Muito grato.

O Sr. José Fragelli - ...simpatia. que relembra o seu
querido pai Rui Palmeira, que eu vi pela primeira vez
quando, nos primórdios da fuf!dação da UDN, ele hon·
iou o Estado de Mato Grosso, visitando-o e nos apoían·
do em praça pública, também f!aquel!!s primeiros.anos
· de_uiTúí nova abéii"ura democrática, a partir de 1945. Eu
dizia agora mesmo que V. Ex• fisicamente não é PúeCido
com o seu pai, mas· vemos na sua alma, nas suas idéias e
na simpatia queirí-adiâ de V. Ex•, realmente, o fllho do
s-eu-grande péÜ que foi Rui Palmeira. Queria acrescentar
que há dois anos também defendo esta idéia cfe uma
nova constituição. Ainda hoje li declaraçõ_es do eminente
_ Senador Marcondes Gadelha, propondo a formação de
umã comissão que, parece essa_é sua idéia, elabore um
anrep_rojeto Qe constituição. Defendi isso há dois anos,
lembrando até nomes que poderiam compor essa cernis·
são, como, aliás, _é da tradição brasileira, desde a Constituição de 1891, a revisão de 1926, a Constituição de
--1934, quando Getúlio Vargas nomeou uma comissão de
_ _a]to nível para elaborar o anteprojeto de constituição, e
que se fiZesse agora a mesma coisa, e que essa comissão
não fosse composta apenas de juristas, como antes, de
um modo geral, acontecia. A realidade brasileira
transforrnouMse profundamente e uma nova constituição
vai requerer que participem de urna comissão de alto
níyeJ elementos representativos das várias áreas de co_o_h_ecimento; sociólogos, financistas, economistas, mesmo ecologistas. enfim, brasileiros eminentes, representando o que haja de melhor na cultura nacional, para
elaborar uma constituição antes de tudo de acordo com
a realidade nacional, que não seja uma _cpnstituição
cOmo as anreriores, meros decalques de outras, principalmente da Constituição americana. Isso ê o que tem
sido defendido pelos nossos mail> eminentes homens de
- -cultura, como Alberto Torres que, no seu livro ..A Orga·
nização Nacional'', mostrou o quanto a Constituição de
1891 se apartava da realidade brasileira. E, depois dele,
outros tantos, não só juristas como sociólogos, como politicólogos, têm mostrado a necessidade de se elaborar
umã cOnstituição que não seja um papel carbono daquilo
Qúe'tem sido feito fo~ra do Brasil. Há poucos dias ainda Ii
uma página de um eScritOr estrangeiro, tambêm reivindi-Cando para a França uma constituição de acordo com as
realidades francesas, não uma, ccmstituição que fosse
m--eraniente jurídica, como têm Sido- as nossas. Ele também dizia a Constituic;ão francesa. De sorte que essa ide'ia lançada pelo eminente Senador Marcondes Gadelha,
agora esftosaCia com tanto brilho por V. Ex~. deve
transformar-se num verdadeiro movimento aqui, se
possível, a partir desta alta casa do Congresso, para que,
de fato, façamos uma nova Constituição. A questão pu~
ra~ente formal de se saber se vai ser uma constituinte ou
não, é - a meu ver- fato secundário. O essencial é: que
se faça u"ma ii ova constituição, e que, de qualquer modo,
:se- dêem poderes constituintes ao atual Congresso, para.
isto, um novo pacto social em nosso ~Pafs.

e

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato
ao- riOhre "tiCnãdOr José Fragelli pelas palavras bondosas,
. cari.dosas mesmo, com relação ao meu saudoso pai e, especialmente, a mim. Fico feliz p_pr vêr que os nossos pon-tós dc::__--qsta"- coincidem~ independentemente de colofãções paitidârías, quepemosuma _estabilidade política
Para -~- nOsSo País.

- O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex' um aparte?_
-0-SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Lembro ao
nobre Seriador que está na tribuna que dispõe apenas de
dois minutos para encerrar o seu pronunciamento.
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Grato, Sr. Presidente. Ouço, com muita honra, o aparte do nobre Senador Marcondes Gadelha.

O Sr. Marcondes Gadelha-:- Não quero interromper o
seu formoso discurso, eminente Senador Guilherme Pai·
meira. No entanto, não mC:: podia furta~ a esta oportuni-

dade.de homenageá-lo, não só pela herança poHtica aqui
suscitada pelo Senador José Fragellí, quando lembrou o
saudoso pai de V. Ex~. como ainda por esta peça brilhante com que V. Ex.• estréia no Senado, e que já deixa prenunciar o legislador fecundo que V. Ex~ há de ser. V. Ex'
traz a debate problema crucial de uma reforma da Constituição, e o meu nome trazido, aqui, à colação pelo
nobre Senador Josê Fragel!i me obriga a algum esclarecimento. Estamos nesta luta há algum tempo. Ficamos felizes e honrados com as opiniões encomiosas do Senador
José Fragelli e também com o endosso de V. Ex• à tese de
_um_a reforma da Constituição. ConSidero tais fatos da
maior importância, porque este País mudou, Ex• Passamos de um regime autoritário para uma democracia. No
entanto,_ a legislac;ão não acompanhou essa transfor·
mação. Temos uma democracia de fato com um autoritarismo nominaL
O SR. GUILHERME PALMEIRA- É verdade.

O Sr. Marconde.s Gadelha - Esta já seria uma razão
essencial para promovermos essa reforma, se não quiséssemos lembrar outras mudanças estruturais que aconteceram na sociedade brasileira, como o próprio rejuvenes·
cimento na sua composição etária, a industrialização, a
urbanização,_ etc. Estes fatores já indicam que é inev1tável a reforma constitucionaL InfeliZmente essa reforma
está amarrada pelas extremidades pelos que não querem
reforma alguma e pelos que só a admitem através de uma
Assemblêia Nacional Constituinte. Ora,. sem prejuízo de
que esta tese seja discutida ad infinitum, digo que a Constituinte, embora desejável, não pode ser um tabu, não
pode ser um fetiche capaz de entravar a ânsia de renovação geral da sociedade brasileira, e também que a sua
obra não é necessariamente eterna. Prova disto é a Cons·
tituinte de 34, que não impediu que a Constituição dela
resultante fosse emendada três vezes logo no ano seguinte e - o que é p(oi- não impediu o golpe de Estado de
I937.

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato,
nobre Senador Mar condes Gadelha, pela grande contribuição que V. Ex• presta à minha oração.
O Sr. Luiz Cavalcante - Senador Guilherme PalmeiM
ra, pçr favor. Como seu conterrâneo, não posso deixar
de saudar sua auspiciosa estréia na tribuna.

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito grato,
nobre Senador Luiz Cavalcante. V. Ex• tem'o aparte.

O Sr. Luiz Cavalcante- Quero referir-me ao início do
seu disCurso, quando disse que ao chegar ao Governo de
A lagoas te-ve a consciênCia de ter saciado, na plenitude,
as alegrias do seu pai, que desejou ser Governador do
nosso Estado e não o foi. Agora digo eu, por minha vez:
no exe~ído do Governo, V. Ex! saciou, na plenitude, a
expectativa dos seus conterrâneos das Alagoas, porque
realizou um Governo que, em obras físicas e nos aspectos morais, aceita confrpnto com quaisquer outros governos do nosso Estado. Por fim, os meus parabéns àquele que em espírito está aquí presente- seu pai. Rui
Palmeira deve estar __radiante por ver que, na pessoa de
seu próprio filho, nossa A lagoas terá substituto que não
desmerecerá a memória áo grande Senador Teotônío Vilela.
O-SR, GUILHERME PALMEIRA- Muito obrigado, Senildor -i.-uiz Cavalcante, por esta homenagem que
presta a meu pai e a mi"'!.
Na verdade, da minha parte. V. Ex~. como Governa.
dor das Alagoas, nos inspirou a realizar OGoverno que
empreendemos. O Governo de V. Ex• faí o início de uma
nova era nas Alagoas; sii!lplesmente pudemos dar-lhe seqUência, com muita honra.
O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Concedo o

aparte ao nobre Senador Passos Pôrto.

0854 Sâbado 9

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Guilherme Palmeira, me inscrevO tainbém entre aqueles que o saúdam
nesta tarde pela :;ua estréia na tribuna do Senado, Chega

V. Ex~ a esta CaSa tutelado por dois nomes insignes da
política brasileira- o de seu pai, Senador Rui Palmeira,
velho companheiro, lutador, democrata; assim como o
de Teotônio Vilela, outro valor liberal da sua terra, de
tradição política liberal. Chega V. Ex' a esta -casa à
sombra desses dois nomes ilustres, e trazendo também
consigo a reaUzaÇão de um grande Governo no Estado
de A lagoas, Governo de realiZação, Gáverno de dignidade, Governo que deixou um acervo de obras e, sobretudo, o exemplo de um dos Estados que durante esse decênio deve ter sido o que mais progrediu na Região Nordestina. Ao lhe saudar, na condição de seu vizinho, de
seu admirador, tenho certeza de que V. Ex•, a partir de
hoje, irá contribuir enormemente para o debate político
do Senado, trazendo a sua contribuição, pois, apesar de
jovem, já possui bastante experiência, como áeputado
estadual, como Governador, inclusive como servidor
desta Casa. Portanto, a minha saudação e os meus votos
de pleno êxito, porquanto o povo alagoano e os seus vizinhos esperam muito de V. Ex~
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito grato,
nobre Senador Passos Pôrto,

O Sr. Marco Maciel- Permite V,

Ex~

um aparte?

O SR. GUILHERME PALMEIRA-Com muito
prazer, nobre Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel- Meu caro e eminente Senador
Guilherme Palmeira:, é com muita alegria que Oi.JVirt:~os
V. Ex~ na tarde hoje. Repito aquilo que acabou de afirmar o Senador Passos Pôrto, que V. Ex• chega ao Senado Federal trazendo a tradição de seu pai, que tanto enriqueceu esta Casa, e trazendo também, embora jovem
ainda, um já largo curriculo de excelente vida pública,
porque V. Ex•, nas diferentes funções que exerceu errrseu
Estado, quer como deputado estadual, e Presidente da
Assembléia Legislativa, qtiá comõ Governador, pôde
dar notável contribuição não somente ao desenvolvimento do seu Estado como também ao desenvolvimento
de toda Região Nordestina. Neste discurso V. Ex•já traz
excelentes contribuições aos nossos debates e ao bom encaminhamento das nossas atividades legislativas, porquanto V. Ex• suscita temas que contribuem preocupação de representantes com assento nesta Casa que é o
da Reforma Constitucional e o desenvolvimento da Região Nordestina. Por isso quero, ao tempo em que cumprimento V. Ex• pelo excelente discurso que hoje profere, formular também os meus melhores votos de êxito em
sua atividade no Senado Federal, certo de que honrando
as tradições do seu pai e substituindo o grande Senador
Teotônio Vilela, e com o passado político que V. Ex• jâ
ostenta, está mais do que habilitado para bem representar o seu Estado no Senado da República.

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito grato,
Senador Marco Maciel. O seu aparte evidentemente iiUS~
tra o meu modesto discurso.
O Sr. Lomanto Júnior-

Permite~me

V. Ex• um apar-

te?
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Concederei o
aparte, inicialmente ao eminente Senador Virgíliõ Távora.
O- Sr. Virgi1io Távora- Tivemos a grata satisfação,
]lobre Senador, de sermos colega do pai e do filho. ·No
momento em que V. Ex• aqui falava, veio-me à
lembrança aquele lutador sereno, que, nos idos da antiga
UDN, contra tudo e todos levantou a bandeira da liberdade na sua terra. Neste momento, nos pãramos eternos
em que ele deve encontrar-se que orgulho tal pai deve ter
de tal filho, pois, novamente, pelo destino, colega do seu
rebento, Vimos e testemunhamos o trabalho feito no Estado de Alagoas. Ele sonhou e viu o início da co'ncretização desse anelo, que é o grande pólo cloroquímico "e

lá da terra. Com que satisfaÇãO vimos que o filho seguia
as trilhas do pai. E, agora, vendo a sua proposta de uma
nova Constituição, digo a mim mesmo que, também,
aquelas idéias libertárias de Rui Palmeira estão encarnados no seu filho Guilherme Palmeira.
O SR, GUILHERME PALMEIRA- Muito grato,
Senador Virgílio Távora. Suas palavras me emocionam e
me estimulam nessa luta que iniciamoS.
Concedo o aparte ao Senador Itamar Franco.

O Sr. Itamar Franco --Senador Guilherme Palmeira,
desejo cumprimentar V. Ex• pela beleza, pelo traço-deunião que estabeleceu entre Ruy Palmeira e o Senador
Teotônio Vilela, este alagoano que, há poucos dias, foi
homenageado em minha cidade, Juiz de Fora. Mas
permita-me fazer apenas uma colocação sobre o problema da Constituição, levantadO por V. EX•. E aqtii mo-recordo de Milton Campos, que dizia qUea ConstituiÇão
deve refletir a realidade nacional, que é completamente
diferente. A Nação é uma alma. A Constituinte não pode
-ser um tabu, nem encarada como tal. Ao contrário, a
Constituinte, neste instante, se faz necessária, se faz presente. A nossa grande esperança, nobre Senador Guilherme Palmeira, é que esta Nação se encontrasse novamente, aí sim, no seu estado democrático, na sua normalidade institucional, na eleição direta para Presidente da
República. Nós não podemos considerar a Conslifl.iiht:e
como uma panacéia, algo que não vamos encontrar. O
Brasil vai-se encontrar numa Constituinte, nós temos
certeza disso. Os nossos cumprimentos e noss_os votos de
felicidade a V. Ex~ nessa sua permanência no Senado da
República.
O SR. GUILHERME PALMEIRA nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Lomamo Júnior -

Muito grato,

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Pois não.
O Sr. Lomanto Júnior- Eminente Senado_r_ Guilherme Palmeira, sabe bem V. Ex• da minha vinculação à sua
família. Além do privilégio que tive de desfrutar da amiZade do seu pai, tive, entre os meus auxiliares, como um
dos mais eminentes colaboradores, um seu tio, cuja inteligência, capacidade de trabalho e talento contribuíram
muito p"afa o_ êxito dO meu GoVerno no setoÍ' educacional. Refiro-me ao seu tio, meu querido amigo e colaborador, o Padre Luiz Palmeira, homem que educou gerações. Se V. Ex• chega"r até 8. outra Casa, vai encontrar
velhos discípulos, antigos discípulos do grande educador
Padre Luiz Palmeira. Veja com que alegiíá eu me encontro com V. Ex• nesta Casa. Vindo de uma administração
eficiente à frente do GOverno do Estado d6 AlagoaS, V.
Ex~ carrega realmente um fardo muito pesado, mas ao
mesmo tempo aliviado pela insJ)ir"ação que Permanentemente lhe virá. Onde quer que esteja, ele estará acompanhando o primogênito no desempenho da sua grande
missão. V. Ex.~ vai, nesta Casa, continuar a obra,~ trabalho, o patriotismo, o amor à cã~~a, púbticã. daquCle saudoso amigo que foi Ruy P_almeira. V. ExUem uma tradição a zelar neste País, porque da sua famflia saíram
personalidades cujos talentos marcaram épocas na História da nossa Pátria. Que V. Ex• chegue feliz aqui. Que
tenha êxito entre nós, como no passado alcançou o seu
velho pai. Que V. Ex~ possa prosseguir a sua caminhada,
como eficiente Governador do Estado de Alagoas, e possa, aqui, como representante do Estado de Alagoas,
lnãnter o mesmo -brilho, a me"Sma eficiência dOs seus antepassados e, sobretudo, do seu companheiro de representação.

O Sr. Jutahy Magalhães aparte?

Permite-me V. Ex• uma

O SR. GUILHERME PALMEIRA -Agradeço ao
nobre Senador Lomanto Júnior o seu aparte, que muito
enriquece o meu discurso.

O Sr. José Lins - Permite-me V. Ex• um aparte?
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O SR. GUILHERME PALMEIRA- Ouço V. Ex•,
com prazer.

O Sr. José Uns- Venho acommpanhando a V. Ex•
já por vários anos. ]tiritOs temos vividOS Problemas da
nossa terra, e sei do esforço que V, Ex• tem feito para
ajudar o seu Estado. Agor.a porém, o nome de V. Ex• se
projeta no País e surge no Senado Nacional ligado ao
partido ao qual pertenço. A liderança do meu Partido
não-poderia deixar, no momento em que V. Ex' faz seu
discurso inaugural, de regozijar-se. Eu tenho certeza que
durante os 8 anos de seu mandato V. Ex• tudo fará, tudo
dará -de si pa:fa honrai' a sua terra, o seu Partido e engrandecer este País. Desejo a V. Ex.', em nome do PDS,
os maiores sucessos no Senado.
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito grato
a V. Ex•,-nohre Senãdor-José Lins. Concedo o aparte ao
nobre Senador iutahy Mag"alhães.
-O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex•, nobre Senador
Guilherme Palmeira, deve ser como eu, orgulhoso, quando fala perante seus companheiros, estes ao diri&'ireni-se
a V. Ex• lembram seu pai. Da mesma forma como eu sinto orgulho, sei que V. Ex• também sente. Nossos pais foram colegas aqui nesta Casa, nossos pais lutaram pelos.
meslnos ideais democráticos, nosssoS pais defenderam as
mesmas idéias. E por isso eu fico feliz, nesta hora, de poder aparteá-lo. E aqui, V. Ex' não apenas como filho de
Ruy Palmeira, V. Ex~ pode trazer a experiência de um
Governo ~e Estado, de uma ação executiva que todos no
seu Estado aplaudiram e que mantiveram aquela confiança qua~do V. Ex• foi eleito, mas que a mantiveram
através do voto popular, trazendo-o a esta Casa. Portanto V. Ex~ esta de parabéns e estou certo de que aqui há de
brilhar como o seu pai brilhou nesta Casa.

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito obrigado, Senador Jutahy Magalhães pelas suas honrosas
palavras, que vão fazer parte do meu discurso e que trazem à tona a lembrança deste grande brasileiro que é Jutahy Magalhães.
O Sr. Helvtdio Nunes -

V. Ex• me concede um

aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Com muito
prazer, Senador Helvídio Nunes.

O Sr. He!vídio Nunes- Senador Palmeira, feliz, ou
infdiztnente, sou dos que se aqui se encontram presentes
o mais antigo coniponente da ComíssãO.de ConstituiÇão
e Justiça, e é em nome dela, já que antigUidade é posto,
que quero trazer uma saudação muito especial e amiga a
V. Ex•, no momento em que pela primeira vez, ocupa a
tribuna do Senado Federal e defende a necessidade imperiosa- de uma nova Constituição para o nosso País. V.
Ex• reclama aquilo que a consciência nacíonal vem exigindo há muito tempo, e o faz com muita propriedade e
autoridade. Os meus parabéns a V. Ex• pelo seu discurso, e neste instante, eu saúdo, também, o grande e competente companheiro da Comissão de Constituição e
Justiça dó Senado Federal.
O SR. GUI(.HERME PALMEIRA- Muito grato, Sr. Senador Helvídio Nunes, por suas palavras que
são um_ estímulo a esta luta que é de todo o Senado da
República. Eu peço relevância da Mesa para concluir.
Continuando, Sr. Presidente:
_
Não vejo mais a oportunidade de passarmos para uma
Assembléia Nacional Constituinte, pois acho que seria
mais simples que o atual Congresso fosse envestido de
poderes constituintes, o que seria uma excelente solução.
Com esta nova Constituição, o Con-gresso Nacional
irá reconquislar suas plenas prerrogativas, quando então
à liberdade total e responsável de expressão fará encontrar os ·caminhos· melhores de nossa recuperação económica, __através das altas soluções políticas.
- Com esta nova Constituição, iremos ver executado, na
prática, õ prTrii:ípio fundamental de que este Pafs é uma
Federação, acabando-se, de uma vez por todas, com este
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pernicioso centralismo administrutivo que tantos males e
vexames tem causado ao Brasil e, de maneira especialís~

sima, ftO nosso Nordeste.
Já cm agosto de 1980, como em outras tantas oportunidades, afirmava eu, Governador do Estado das Alagoas: •• ... o centralismo administnlth:o federal impossibilita uma maior participação dos Estados nas decisões
que são tomadas. Muitas vezes, é mna decisão que se
choca com as prioridades administrativas da Região."
E mais adiante, ainda reclamava:
"Há a necessidade de que se compatibilizem as
verbas federais com os programas prioritários dos
governos estaduais, especialmente em termos de
Nordeste, ande dependemos - em função do sistema tributário vigente- principalmente de recursos
do Governo federal e Já chamamos a atenção, nas
diversas oportunidades que tivemos, para a necessidade dessa participação. Participação das llderanças
dos Estados nas decisões que venham com o intuito
-de benefiCiá-los:
Em termos de Estado, e um Estado pequeno
como A lagoas, onde seus homens públicos, seu governador, conhece os reclamos e as necessidades das
diversas regiões que o compõem como a palma da
mão. mesmo assim, para elaborar meu programa de
governo, fiz reuniões regionàis ouvindo todas as lideranças dos municfpios e os seus pleitos, suas prioridades. Fiz isso para que pudesse, no documento final, haver essa participação. Hoje, meu programa
de governo reflete realmente as prioridades maiores
dos diversos municípios e reglõcs do Estado. Acho
que isso deveria ocorrer també-m com relação aos
programas do Govervo federal. Na verdade é preciso que haja e que fique patente o tratamento dífe-renciado - tão falado - para a Região Nordeste.
Nas palavras, nos papéis, isso existe. Mas na prâtica
o Nordeste ainda vive das migalhas e vejam que o
Nordeste não dá nenhuma contribuição para o
agravamento da inflação deste Pais. O Nordeste tem
superávit na sua balança comerCial. O Nordeste Ç
auto-suficiente ein petróleo, contribui com seus recursos, com seu lCM, para o crescimento do País.
Mas o que nos tem chegado ainda são migalhas
para o que significamos para o País."
Folgaria em ver o atual CongreSSo lriv-estido-de pOderes constituintes, o que, sem dúvida, nos faria desbordar
para um regime mais salutar, maís estável, mais flcixivel e
rnaif. nosso. que é o Parlamentarismo.
Diante de figuras tão ilustres e de inteligências tão privilegiadas como as de Vossas Excelências, Srs. Senadores. ouso, apenas, emprestar o meu apoio a quantos pen~
sem, como eu, que o nosso Presidencialismo jâprestou os
seus serviços e os seus desserviços. Encontra~se realmente em agonia, como agônica é a crise em que todos estamos envolvidos. __
Governar com o apoio do Parlamento ê muito mais
prudente. mais seguro, do que deixar todas as soluções
ao sabor, ao talante, à solidão de uma única pesSoa por
mais séria, honesta e sábia_ _que ela seja.
Governar com a sustentação e a responsabilidade do
Parlamento é muito mais consentâneo com a própria
vontade do povo.
Um regime de Gabinete é o próPria povo autogovernado.
Mais fácil é a derrubada de um Gabinete, sem que a
Nação se sinta abalada, do que a retirada de um Minis~
tro no regime presidencialista.
Evitam-se, também, com o regime parla_mentarista as
possíveis tentações de qualquer tipo de autoritarismo e
de quaisquer casuísmos, bem próprios dos regimes presi~
dencíalisttls.
Permitam-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
agora me volte para o nosso Nordeste e, em especial,
para a nossa SUDENE.
Ventos novos e benfazejos sopram Sobre a SUDENE e
é mister que se diga, alto e bom som, graças às determinações do Presidente Joã.u Figreiredo e ao dinamismo e
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-_presença do Ministro Mário Andreassa, este grande amigo do_ Nordeste, que, sem perder a visão global do Ministério do Interior, se tranformou, em verdade, no Ministro do Nordeste.
Sempre defendi que a incorporação do Nordeste ao
desenvolvimemto nacional e a revitalização e plena
atuaçüo du SUDENE eram problemas que deveriam
passar por uma política.
Na mesma entrevista de agosto de 1980, repetia a tese,
tantas vezes defendida:
"A SUDENE precisa não só ser um órgão admicomo também ter uma participação política nas decisões do Governo federal. Quando eu,
em pronunciamentos, tenho defendido a necessidade de que o Conselho Deliberativo da SUDENE
seja presidido por um Governador não é querendo
menosprezar ou desacreditando no seu Superintendente (a quem, hoje. no Senado da República, presto a minha homenagem e o elogio como um dos melhores técnicos que já conheci, ao qual se alia a melhor sensibilidade de um humanista) ou nos seus técnicos. Na verdade, é porque ~ Governador representaria o papel político daquele organismo. O Superintendente ê um homem nomeado por um Ministro de Estado e que, a determinada altura, perde na--turalmente. a condição de diálogo pelo fato de ser
um funcionário de Ministro."
nís~rativ_9

Deve ser dado um poder decisório à SUDENE, que virá complementar a sua atividade planejadora e coorde-nadora.
Com esse poder decisório, inspirado em soluções polític-.ts, estafiarUos extingüindo a possibilidade de soluções
exógenas, oriundas dOs fechados gabinetes de Brasília.
Não podemos e não queremos desconhecer, nem subestimar o valor do trabalho dos nossos técnicos.
O de que precisamos ê que em suas atividades percorra
llmH aura política e, sobretudo, que os políticos sejam
01,1vidos na oportunidade da aplicação dos recursos e na
feitura dos projetas.
Vem a pelo, mais uma vez, citar a clarividência do Ministro Afonso Arinos, inclusive em relação ao problema
político:
"As decisões fechadas em círculos tecnocráticos,
-sem purticlpação nem conhecimento da sociedade,
sem uma moldura jurídica estável, tornam-se cada
vez mais difíceis no Brasil, porque mais sujeitas a erros, e os erros mais sujeitos à critica, à resistêllcia,
-ao combate."
- Confesso-lhes, St. Presidente e Srs. Senadores, que
seriti uma profunda- alegria em ler o recente discurso do
Ministro Mário Andreazza no Conselho Deliberativo da

Enfatizando, quero parabenizar o Sr. Ministro Mário
Andreazza, ao concluir:

·-·E nesse sentido que a questão regional é, fundamentalmente, problema político: suas soluções impõem claras opções políticas à sociedade brasileira
na seu todo.
O desenvolvimento do Nordeste de hoje não configura problemas técnicos.
Sabe-se o que fazer no Nordeste. As alternativas
para o seu progresso estão equacionadas. São co..
nhecidas. Seus vários caminhos de desenvolvimento
estão traçados. O Nordeste_e o País sabem quais são
eles."
Palavras altamente significativas para um Nordeste
onde a força maior ainda é a esperança de seus filhos,
que desejam falar linguagem parecida com as outras regiões desenvolvidas do Brasil.
A grande tôníca do momento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se encontra exatamente - este é o meu pensa~
menta - no equacionamento de posições políticas que
nos levem, num prazo mais rápido passível, a vislumbrar
uma solução defmitivã para a imane crise económica que
tenta solapar o próprio equilíbrio social deste Pafs.
Cito, ainda, como um endosso a estas posições, o que
foi dito recentemente em Seminário realizado no Auditóiio N ereu Ramos, pelo ilustre Professor Adroaldo
Moura da Silva, da Universidade de São Paulo:
"Está evidente que a dimensão política não ê extema. Temos também uma dimensão política interna, porque esta transição ocorre no âmbito da transição política brasileira. Quer dizer, a força total
para uma sociedade superar uma crise econômica
da dimensão da que estamos enfrentando, hoje, está
realmente na liderança política. é muito importante
que as pessoas legitimem essa liderança, sendo necessária uma grande unidade política em torno de
alguns objetivos, para que possamos ministrar os
sacrifícios que serão necessá.rios, ao longo dos próximos 2 ou 3 anos, a fim de que possamos superar o
estrangulamento externo.
Essa unidade política -conclui o ilustre Professor- essa coisa polftica que é vital para que dê certo qualquer política económica, temos que perseguir
aqui dentro, de forma bastante eficaz e persistentemente, a fim de que esse pressuposto político míni~
mo esteji -Contido nas nossas ações já no ano de
1983.
Talvez a eleição presidencial seja o elo que falta
para ess~ elan vítal."
(j Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. GUILHERME PALMEIRA- fi uma honra
nobre Senador Hélio Gueiros.

SUDENE.
As idéias do Sr. Ministro vêm-se ampliatldo e se afirmando para uma renovada esperança de que_o Nord~ste
não vá mais continUar marginalizado.
Vi nas suas palavras aquelas mesmas posições que
-Sempre defendi quando Governador de Alagoas.
Afirma S. Ex• o Ministro Mário Andreazza:

"I! preciso amplíar o tratamento diferenciado da
União ao Nordeste, de modo a que os efeitos de
políticas macro-econômicas desatentas às peculiaridades regionais não anulem as ações especificamente voltadas para a solução de seus problemas de desenvolvimento."
"Ê necessário tambéffi alargar as bases financeiras dos Governos dos Estados e dos Municípios,
tornando-as rnais compatíveis com os encargos
públicos que fhes. competem. Como está igualmente
se fazendo nec_essário rever, no contexto da Fede-ração, -os níveis e a_s esferas de decisão,
descentralizando-os, desconcentrando-as, em busca
de um novo equiltbrio na repartição intergovernamental dos poderes executívos."

O Sr. Hélio Gueiros - V. Ex• se emocionou e nos
emocionou tamb~m, nesta Casa, no seu discurso de es-tréia, na tribuna do Senado. A Casa acompanhou com
atenção e com muita comoção certos trechos do discurso
de V. Ex.~, em _que V. Ex,• rem brava o seu venerando pai.
No exercício eventual da liderança do PMDB, desejo
manifestar também o agrado e a alegria do PMDB com a
sua presença. Talvez eu nã.o fosse o mais indicado (Não
apoiado!) porque, como V. Ex•, eu sou, também, calou~
ro. Mas esse fato de ambos sermos calouros me dá uma
satisfaÇãO miúof de saudá-lo, depois do brilhante discurso de V. Ex• t que havia alguns receios e temores de que
a nova leva de Senadores talvez não estivesse em condiç6eS de cOinpetír ou igualar-si âque.les que, por decurso de seus mandatos, deixaram esta Casa. Acho que tanto V, Ex• como eu não temos nenhuma intenção de com~
petição com ninguém. Temos apenas a intenção de cumprir com o nosso dever, de colaborar para o bem públiCQ. E V, Ex•, com este discurso, me deixa ainda mais à
vontade, porque V. Ex• expôs as teses que são partilhadas com as teses das oposições. Parece que o destino da
família Palmeira é ser uma síntese das verdadeiras aspi~
rações ·eventualmente contraditórias do povo brasileiro,
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porque na família de V. Ex~, embora com divergências
eventuais de ordem ideológica, o Brasil tem verificado
uma preocupação constante para que esta terra cheg_ue

aos seus verdadeiros destinos, obtenha o bem-estar e a
prosperidade que todos nós qUeremos. E o discurso de
V. Ex~ é bem uma sínTese das aspifã.çõ-es comuns que devem existir aqui nas Bancadas do Senado. FeliCitO V. Ex•
e me congratulo não só pessoalmente, mas também em

nome do PMDB: por continuar nesta Casa a bravura, a
fidelidade e o patriotismo- da família Palmeira, que já

deu tantas glórias e honras ao Brasil e ao seu Estado.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato,
Senador Hélio GueirOs, por suas estimulantes palavras
que honram esse modesto discurso_.
Mas concluo:
Eis, Sr. Presidente c Srs. Senadores, as preocupações
iniciais e permanerites de um Senador que, ao concluir
sua primeira oração no Senado, volta os olhos, iluminados de novas _e rejuvenescidas esperanças, para esta Pátria, para os seus destinos gloriosos de um pleno!! equiJibra_do desenvolvimento.
E neste olhar abrangente e amorã:vel, destaco o meu
Estado das Alagoas para dizer a este povo, que me elegeu, que a confiança em mim depositada não serã traída,
porque acima e além dos poss[veis percalços, está a vontade indomáv.el de, no exercício do meu mandato, trabalhar para que a minha felicidade tenha a medida da minha utilidade. (Muito bem! Palmas. O orador é cwnpri-

O Senado Federal resolve:
Art.- l~" É a prefeitura Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, nos termos do art. 2<:> da Resolução n9 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
-a contratar operação de crêdito no valor de Cr$
362.967.320,00 (trezentoS esessenta e dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e vinte cruzeiros),
correspondentes a 547.000 UPCs, considerado o valor
nominal da UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos. e sessenta e
três cruzeiros e cinqUenta e seis centavos), vigente em dezemLroj80, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada
à implantação do Programa CURA, naquele Municipio,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Aloysio Chaves- João CasteloAlberto Silva - João Lobo - Virgílio Távora- Mar::.
condes Gadelha - Aderbal Jurema - Albano Franco
- lourival Baptista -Passos Pôrto- João CiilmonAmaral Peixoto- Nelson Carneiro- Alfredo Campos
- -Amaral Furlan - Benedito Ferreira-- Heririque
Santillo - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Sobre a mesa, redaç_ões finais que vão ser lidas pelo Sr. 1~>
Secretârio.

Redação final do Projeto de Resolução n9 126, de
1981.

Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~> 126, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinha (BA) a elevar em Cr$
362.967.320,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil trezentos e vinte cruzeiros) o
montante de sua dívída consolidada interna.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1982. -Lomanto Júnior, Presidente- João Lobo, Relator- Passos Pôrto.
ANEXO AO PARECER N• 136, DE 1983

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso Vf,"Oa constituição, e euJ/1111, Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas,
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no
valor de CrJ 362.967.320,00 (trezentos e sessenta e
dois milhões, novecentos e sessênta e sete mil, treZintos e vinte cruzeiros).

Da Comissão de Redação
Reda-.;ào final do Projeto de Resolução n9 109, de
1982.

Rrilator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 109, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ !.046.450.500,00
(um bilhão, quarenta e seis milhões, quatrocentos e cinqiieÕta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1983. -LomantoJunior, Presidente- Passos Pôrto, Relator- José Lins.

ANEXO AO PARECER N• 138, DE 1983

Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução
1981.

n~>

245, de

RESOLUÇÃO N•

A ComiSsão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n<:> 245, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul a re2.lizar operaÇão de em-préstimo externo no valor deUS$ 110,000,000.00 (cento
e dez milhões de dólares norte-americanos) destinada ao
Programa de Obras Viárias e Ligações Troncais daquele
Estado.
Sala das COmissões, 8 de abril de 1983.- Lomanto Júnior, Presidente- Passos Pôrto, Relator -José Lins.

ANEXO AO PARECER N• 137. DE 1983

PARECER No 136, DE 1983

Da Comissão de Redaçào

PARECER No 138, DE 1983

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nor termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte

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

São lidas as seguintes

Art. 3"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER N' 137, DE 1983

__ Rela ror: Senador Passos Pôrto

mentado.)

RESOLUÇÃO No

Abril de 1983

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

RESOLUÇÃO N'

, DE 1982

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a realizar operação de empréstimo externo novalor de USS /10,000,000.00 (cento e dez milhões de
dólares norte-americanos) destinada ao Programa de
Obras Viái'ias e Ligações 'rroncais dizquele Estado.

Ó -Senado Federal resolve:
Art. }9 É o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de US$
I 10,000,000.00 (cento e dez inilhões de ·dólai-es 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 utilizada no Programa de Obras Viârias e
Ligações Trancais daquele Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministériõ da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do item II do art. 74.157, de 6 de
junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômicofinanceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na
Lei Estadual n9 7.507, de 5 de junho de 1981, autorizadora da operação.

, DE 1983

Autoriza o Governo- do Estado de Pernambuco a
elevar em Crt /.046.450.SOO,OO (um bilhão, quarenta
e seis m11hões, quatrocentos e cinqiienta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 to Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 21" da Resolução n~" 93, de li de outubro
de 1976, do Senado Federal, autoriza~o a elevar em CrS
1.046.450.500,00 ·(um bilhão, quarenta e seis milhões,
quatrocentos e cinqiienta mil e quinhentos cruzeiros) o
mont~nte 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, reforma, ampliação e aquisição
de equipamentos de unidades de saúde da rede bâsica e
de apoio daquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo preces~
so.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor" na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- As redações
finais lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
I ~"-Secretário.

São lidos e aprovados os segulntes
REQUERIMENTO No 525, 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'
126/Si.
Sala das Sessões, 8 de abril de 1983. -José Lins.
REQUERIMENTO N• 526, DE 1983

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publícaçào, para imediata discussão e vo~
tação, da redação final do Projeto de Resolução n~
245/81.
Sala das Sessões, 8 de abril de !983. - José Lins.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1983

REQUERIMENTO N• 527, DE I983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo-

tação, da redação final do Projeto de Resolução n'1
!09/82.
.
Sala das Sessões, 8 de abril de 1983. - José Lins.
O SR. PRESiriE!'!"TE (Milton Cabral) - Aprovados.
os requerimentos, passa-se à imediata apreciação das re-dações finais anteriormente Hdas.
Em discussão a redaçào final do Projeto dç Resolução
nQ 126, de 1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprova~ queiram permanecer

sentados. (Pousa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PREDIDENTE (Milton Cabral)- passa-se à
apreciação da redação final do Projeto de Resolução n9 •
245, de 1981.
Em discussão redação final. (Pausa:)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

a

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- i3:m discuSsão a redação final do Projeto de Resolução n~ 109, de
1982. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai ã promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões. de
cruzeiros) o montante da sua dívida consolidada interna,
a fim de que possa contratar um empréstimo de lguai vaktr.,_junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação (BNH), destinado à execução de obras de
infm-estr.utura no conjunto habitacional "Prefeito Eugênio Mota"- Programa FINC/FIEGE-FISIP, naquele
Municipio, obedecidas as condições admitidas pelo Ban·
- ~-centfá.l -do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - item 2:
Votüção, em 'turno únicO,-do Requerimento n~'
338, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termo_s_do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 291, de 1981, de sua autoria, que intruduz modificaç-ão na l.ei n9_4._990, de 13 de julho de 1962, que
institui a gratificação de natal visando a tornar incontroverso o direito do trabalhador ao 139-salário,
quando se encontre em go~o de beneficio previden~
ciário.
Em Votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-dos. (Pausa.)
Aprovadu.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado- voltará a tramitar normalmente.

·o SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -

Item 3:

Votação, e~ turno único, do Requerime~to n9
339, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o_ desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~ 3-11, de 1981, de sua autoria, que altera dispositi, vo da Lei n9 5.527, de 8 de novembro de 1968.
Em votação.
Os Srs. Sellad:ores que o aprovam permatteçam como
se acham. (Pausa.)
AprovadO. -A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Item 4:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 71, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 379, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto
Feliz (SP) a elevar em Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 380 e 38-1, -de-1982, das
Comissões:
·
-de Constituição e Justiçã, -pela constituicionalidadde e juridicidade; e
-de Muni~fpios, 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 aprovada
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 71, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz
(SP) a ele't'ar em Cr$ 30.000.000,00 (tinta milhões de
cruzeiros) o montante de sua dí'fida consolidada interO Senado Federal resolve:
Art. f9 E a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resulução n9

-Votação, em turno único, do Requerimento n~'
340, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solici-=- tando,- !los termos do art. 367 do Regimento Inter- -no, o desar(j_uivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 71, de 1982, de sua autoria, que introduz alteração na Lei n~' 1.521, de 26 de dezembro de 1951,
para o fim de considerar crime contra a economia
popular a cobrança de taxa de juros de4% ao mês.
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.

~~õ~ SR. í>íu:siDENTE (Milton Cabral)·- Item 5:
VOtS:çã-o, em "turno único, do Requerimento n'i'
351, de 1983, de autoria do Senador Jorge Bornhausen, solicitandO", nos termos do art. 367 do Requeri~
menta Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n9 68, de 1982, que autoriza o Governo
do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$
451.335.900,00 (quatrocentos e cinqüenta e um milhões, trezentos e cinqilenta e cinco mil e novecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
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Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará ~ sua tramitação nonnal.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -

Item 6:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
352, de 1983, de autoria do Senador Jorge Bornhausen, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n9 I48, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Sombrio (SC) a elevar em CrS
4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e
um mil, vinte e cinco cruzeiros, vinte e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. f Pausa.)
Aprovado.
O prõjetó de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento n~"
354, de 1983, do Senador Gitstào Mifller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
- desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~>
108, de 1982, de sua autoria, que autoriza o Ministério da Indústria e do Comércio a disciplimir o regime de fabricação de produtos para uso adequado
de pessoas canhotas, e-_~á outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
355, de 1983, do Senador Gastão Müller, solicitan~
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
116, de 1982, de sua autoria, que dispõe sobre a impressão da data de fabricação e do respectivo prazo
de validade nas embalagens de produtos indu.strializados destinados à alimentação humana.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarM
se como estão. (PauSa.)
Aprovado.
_Q_ projetO de lei a que se refere o requerimento que
acab<:~ de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Item 9:
Votação, em turno único do Requerimento n~' 356, de
1983, do Senador Gastão MUller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 137, de !982, de
sua autoria, que altera o art. 132 do Código Penal e revoga o art. 34 da Lei das Contravenções Penais.
Em voi.ação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projetà de lei a que se refere o requerimento aprova~
do voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 3i7, de
1983, do Senador Gastà~? Miiller, solicitando, nos terrrros do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
meqto_çlo Projeto de Lei do _Senado n9 204, de 1982, de
sua autoria, que veda a comercialização de plantas ornamentais venenosas,- tóxicas oU nocivas à saúde,
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o 'apiovam permaneçam sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Item II:
Votação, em turno único do Requerimento n9 3i8, de
1983, do Senador Gastão Miíller, solicitando, nos termos do art, 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei"do Senado o9 216, de 1982, de
sua autoria, que dispõe sobre a comercialização de produto industrial que contenha substância tóxica ou venenosa.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam quei~am conservarsç como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a -que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabi'al)- Item 12:
Votação, em turno único, do Requerimento n'? 360, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 276, (le 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(MG) a elevar em CrS: 1.819.226.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove mHhões, duzentos e vinte e seis
mH cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada~
Em votação,
Os SI.s. Senadores que o ap'rovam permãneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRES1DENTE (Milton Cabral)- Item 13:
Votação, em turrio único, do Requerimento n'i' 361, de
1983, do Senador Gastão MUller, solicitando, nos termos do art. 367 .dp Regimento Interno, o desaiqUivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 18, de 198l,de sua
autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução ou montagem de museu, nos casos
de extinção ou demolição da unidade existente.
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 (MH!on Cabral) -

Item 14:

Votação, em turno t1riíco, do Requerimento n'
362, de 1983, do Senador Gastão Müller, solicitando, nos termos do art. 36_7 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado fi'?
53, de 1981, de sua autoria, que obriga os fabricantes de colas ou fluidos para limpeza de máquinas a
adicionarem, a estes produtos, repelenteS odorí(éioS
que impeçam a sua utilização como substâncias entorpecentes, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os S:rs . .Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltarâ a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 15:
Votação, em. tui-no único; do ReqUCfirriento nt
363, de 1983, do senador Gastão MUller, solicitando1 nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i'
90, de 1981, de sua autoria, que veda a cObrança de
juros e multas pelo atraso de pagamento de quaisquer obrigações, quando não resultantes de apuração calculada proporcionalmente aos dias de efetivo atraso que lhe deram motivo.

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 (Milton Cabral)- Item 16:
Votação, em turno t1nico, do Requerimento n~
364, de 1983, do Senador Gastão MUller, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i'
99, de 198i, de sua autoria, que altera os arts. 213,
21 ~ e _parágrafo t1nico, 216, 22_5 ~ 226 cio Código Penal (Decreto-lei n'i' 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Título VI - Dos Crimes Contra os C~StUmes).
Em votação o requerimento.
Os _Srs. Senadores-que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
9 projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 17:
Votação, em, turno único, do Requerimento n'i'
365, de 1983, de autoria do SenadorJosé Lins, soli·
citando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i'
148~_de 1981, que autori~a: a Prefcitura.Municipal de
Acaraú (CE) a elevar em CrS 10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e trinta e um mil e quatrocentos
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 (Milton Cabral) -

Item 18:

Võtação, em turno t1nico, do Requerimento n'i'
366, de 1983, de ãutoria do Senador José Lins, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9
158, de 1981, que autoriza o Governo do Estado do
Ceará a elevar em Cr$ 14.435.200,00 (qUatOrze milhões, quatrocentos e trinta e cincõ mil e duzentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria constante do requerimento <fue vem de_ ser
aprovãdo voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 19:
Votação,· em turno único, do Requerimento n'i'
367, de 1983, de autoria do Senador José Lins, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i'
166, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Umari (CE), a contratar operação de crédito novalor_ de Cr$ 12.277.000,00 (doze milhões, duzentos e
setenta e sete mil cruzeiros).
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projefô de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado serâ desarquiVado.
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Item 20:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nO? 308, de 1981 -DF, que altera as aliquotas do imposto sobre a transmissão de bens imóveis
e de direitos a eles relativos a que se refere o art. 31
do Decreto-lei n'i' 82, de 26 de dezembro _de 1966,
tendo
PARECERES, sob n•s 340 a 342, de 1982, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionali·
dade e juridicidade;
- do Distrito Federal, favorâvel; e
- de_ Finanças, favorâvel.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, dcclaro·a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Martins Filho- Sr. Presidente, peço verificação
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- V. Ex• será
atendido.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -:c Sendo evidente a falta de qucrum no plenário, a Prqoidência irã
suspender a sessão por 10 minutos, a fim de acionar as
campainhas.
(Suspensa às 16 horas e 24 minutos, a sessão é rea·
berta às 16 horas e 28 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Está reaber·
ta a sessão.
Srs. Senadores, continua evidente a falta de quorum.
Em conseqüência, o Projeto de Lei do Senado nt 308/81
fica com a votação adiada.
Passa-se às matêrias em fase de discussão.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 21:
Discussão, em turno t1nico, do Projeto de Resolução n9 90, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Edonomia como conclusão de seu Parecer n'i'485, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz (RN) a elevar em Cr$ 3.072.000,00 (três
milhões e setenta e dois mil cruzeiros) o montante
ae sua dívida consolidada tendo
PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1982, das
Comissões;
- de Constitujção e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de MwJicípios, favorãvel.
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 (Milton Cabral)- Item 22:
Discussão, em turno único, do Prójeto de Resolução n9 I 10, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 556,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em CrS 39.930.000,00 -(trinta e
nove milhões, novecentos e trinta mil cruzeiros) o
mo·ntante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i' 557, de 1982, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
A votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -

Item 23:

DisCussão, em turno único-, do Projeto -de Resolução nll 143, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n'il824,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Aparecida do Tabuado (MS), a elevar em Cr$
4.703.100,00 (qu3.tro milhõCs, setecentos e três mil e
cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'ils 825 e 826, de 1982, das

COffiísSões:
-de Constituiçdo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munic{pios, fàvoráveL
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 (Milton Cabral) -

Item 24:

Discussão, em turno -óflico, dO Projeto-:-de R.Csolução n9 149, de 1982 (apresentado peli-ComlSsão
de Economia como conclusão ôe seu Parecer n' 842,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Aloãndia (GO) a elevar em-CrS 13.128.492,00 (treze
milhõe~. cento e vinte e oito mil, qUatrocentos e noventa e dois cruzeiroS) o ffiontanfe" de sU"a dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 843 e 844, de 1982, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, 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 (MiltonCabral)- Estâ esgota·
da a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.
O SR. LOMANTO JúNIOR (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há 19 anos vive o Brasil a fase mais nova de sua história política. Teve início em 1964;na jntC::rrupçãÕ-do ve-lho regime então vigente, quando sua deteriorização, em
processo rápido, criava ameaças evidentes para a continuidade do precário sistema demo-crátiCo QUe possuíamos e para a paz social que as classes responsâveis da sociedade brasileira desejavam preservar.
Mas não irei recontar uma história, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, de que fomos todos nós contemporâneos. O que pretendo é assinalar o tianscurso de uma
data e construir, nos breves momentos deste discurso,
um julgamento dos fatos com ela relacionados.
E para aferi-los, sua -imPOrlâRcía e conSe<jUCllciãs, hã
que se despir o manto das pãixões para constatarmos
que O Brasil de hoje, potência emergente de um mundo
contemporâneo, conturbado e dif'lCil, é fruto do esforÇo
patriótico de inolvidáveis brasileiros que, a partir-do Õo~
verno do insigne Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, resgataram para a Nação os seus compromissos de bUScar o desenvolvimento, sem descUrar sua.
vocação democrátíca e os deveres de preservar os valores
morais e espirítiiais qiaC m<ircam ê caracterizam -a noSsa
gente.

Seqilenciando a ação polífico-administrativa dos cha-mados Governos Revolucionârios, seguiram-se os Presidentes Costa e Silva, Emílio Mêdici e Ernesto Geisel, que
asseguraram a indispensável continuidade àquela missão
restauradora a cujos objetivos maiores debruça-se, hoje,
sob merecidos-aplausos nacionais, inclusive de eminentes
próceres oposicionistas. O PreSidente João BaPtista Fi- gueiredo, de cujos esforços, repetimos, para restaurar as
franquias democráticas no País, assim como para superar a dificil conjuntura da crise econômica universal, sem
-repassar ou lutando para não repassar o ônus para a Comunidade Nacional, somos todos nós testemunhas.
A minha fala, Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de
tecermos quaisquer outras considerações, tem a marca
da ins_uspeição, porque dela a Revolução não recebeu beIiesseS;---;;.ão- usufruindo proveito de ordem pessoal ou
política.
Sr. Presidente, sempre que se fala sobre eventos histórícos ainda cobertos pela pátina do tempo, observam
afgtimas vozes, in~eressadas, talvez, na_ continuidade do
silêncio ou da deformação deliberada desses eventos, faltar o necessãiíO tempo, condição esseO.cial, segundo eles,
para entender e a:ilalisar com segurança essa categoria de
fatos.
A cautela é justa, concordo. Mas, é preciso não
exagerá-la, pois, se, receando deformar a verdade fugimos ao exame dos fatos históricos mais próximos de riós,
acabamos por não termos mais condições para conhecer
e avaliar o próprio quadro históriCo em que estamos illseridos, no presente que se estâ vivendo.
A observação tanto se aplica ao nosso caso, como- a
qualquer geração, em qualquer tempo, que evite uma defrontação direta com a realidade histórica circundante,
pelo temor de formular falsos juízos.
Se isso prevalec;sse, ein sentido absoluto, aqueles que
áSsím procedessem estariam desligados dos fatos dominantes no seu próprio tempo. E quem vive no contexto
de uma história sem poder ou querer entendê-la, perde o
sentido da vida e da objetividade, perde a capacidade de
influenciar na marcha _dos acontecimentos, presos sempre, necessariamente. à mecâníca de um orocesso.
_e dever dos políticos não fugir aos fatos. Não silenciar
diante deles. Não escolher o refúgio cómodo da omissão,
ante o receio do que lhes poderá custar a posição assumida.
Se injustiças foram cometidas. se efros foram perpe-trados e nós os reconhecemos, há um extraordinário
acervo de realizações que eleva o Brasil no elenco das
nações que mais progrediram nestas duas décadas.
Senhor Presidente, difícil ê a ação política. DifiCil é a
:arte de governar. Os meios materiais são sempre exíguos
e imensa é a amplitude do que precisa ser feito. Qualquer
gOverno está, a todos os momentos, obrigado a fazer
-Opções.
Justamente essas opções é que podem levar os governos a seus htomentos críticos, pOis :is.Ínedidas tomadas
ou as: que deixaram de sê-la é que geram apoios ou inconformidades. Quando a injustiça s<;~~i_a). atinge proporções muito elevadas, sobrevêm as manifeStações de
protesto e de desentendimento entre as classes, ingre~
die_J_]tes que compõe os quadros de crise.
_Quando uma crise de graves proporções eclode no âmago de uma nação é difícil, sob qualquer ângulo, manter a regularidade do seu processo político. Isso é tanto
mais verdadeiro, quanto mais dêbil for a estrutura social
e econômica da nação considefada.
Em 1964 instalou-se uma crise gravíssima em nosso
País. A autenticidade dessa assertiva não ê: recusada sequer pelos que divergem de nós. Por isso. transcrevo trecho da candente alocução em que o austero Ministro
Walter Pires, explicou, de maneira clara, brilhante, quase didâtica, na Ordem do Dia alusiva ao aniversârio do
Mmoviinento de 31 de março de 1964, o elenco de
ameaças que pesavam sobre o Brasil. no agitado neríodo
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que precedeu à intervenção das Forças Armadas _ameaças que assim discriminava:
- ao direito â. }'ropriedade, através de pregação
de Reforma Agrária e desapropriações industriais e
urbanas sem justa indenização;
-ao dífeito à livre representação política, pela
pretensão de fechar o Congresso Nacional; eliminar
os Partidos Políticos e substituí-los por uma .. Rc>
pública Sindicalista", para uns, e pela própria ditadura comunista, mascarada da "República Popular", para outros;
- ao direito de trabalho, pelo desencadeamento
de greves políticas forçadas por piquetes armados,
pelo incêndio criminoso de lavouras no campos,
pela destruição de bens móveis e imóveis nas cida'des para impedir o acesso da população ordeira aos
locais de trabalho;
- ao díreito à paz e à ordem, através de motins e
revoftãs de que foram vítimas as próprias forças armadas, cujo escalões inferiores eram incitados adestruir os Sa_grados princípios da hierarquia e da disciplina, segundo os quais são constitucionalmente organizadas."
Os propósitos da revolução eram- pelo que ficou demonstrado na ação enérgica, moralizadora e reformista
que assinalou o Governo Caste11o Branco - limitar ao
mínimo necessário a duração do período de exceçào, recolocando o Pafs, a seguir, no caminho da plena norma~
!idade democrática. E a prova, Srs. Senadores, desta mi~
nha afirmação é a Constituição de 1967, ela evidencia
esse propósito.
Mas, a crise ainda não estava debelada. Os propósitos
ainda não eram de paz, pelos que se antepunham à revolução. Reporto-me outra vez à ordem do dia do ministro
Walter Pires:
-''Novamente, em 1968, as forças aliciadas pelos agentes do comunismo internacional contraatacar~m com maior força, violência e total desprezo pelos direitos humanos:
- atas de seqUestros de inocentes autoridades estrangeiras;
..:.....atas de terrorismo indiscriminado, como a
bomba no Aeroporto de Guararapes;
'-atas de seqUestros de aviões comerciais lotados de civis, mulheres, velhos e crianças;
- a tos de assaltos armados a bancos e empresas
públicas e privadas.
Greves, -passeatas, depredações, atentados e outros atos de vandalismo horrorizavam a Nação."
Atrasou-se, então, o processo de redemocratização.
Mas ele não seria por um só momento abandonado- as
palavras são minhas, Sr, Presidente- pelos que detiveram o poder nos anos subseqüentes. E os Governos revolucionários,- sem prejuízo da açãÕ -Políticã prioritária,
exerceram durante todo o tempo de permanência do ciclo, numa extensa e Profunda ação administrativa. Item
focalizado com primorosa objetividade na ordem do dia
do Ministro da Marinha, Almirante Maximiano C: Fonseca, também alusiva ao aniversário da revolução de
1964. O Ministro assim falou:
"Não podem ser negados os grandes êxitos que
se seguiram, quando presenciamos um notável progresso em diversos setores como, por exemplo, nos
transportes e comunicações, a par de um expressivo
desenvolvimento industrial e agrícola, disto tudo r.êsultando, inclusive, o aumento da credibilidade do
Brasil junto às demais nações. No c<.mpo social não
foram menores os êxitos do período pós-Re\I-Olução.
Para comprovar aí estão o apoio ao homem do
campo atravês do FUNRURAL; os diferentes pro-
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gramas de Assistência Social, particularmente o
Programa HabitaCional, do qual jâ reSultou a coOstruçào, somente no atual Governo, de mais de 1 milhão de unidades residenciais populares, sendo importante mencionar que nesse total estão incluídas
cerca de 15 mil unidades destinadas ao pessoal da
Marinha; a recente implantação do FINSOCIAL; e,
finalmente, a distribuição gratuita, s6 rios últimos
quatro anos, de mais de quinhentos mil títulos de
propriedade de terra, correspondendo a uma área
superior à de alguns Estados brasileiros ou países da
Europa."
.Deixei pfopositadamente para o fim mencionar o valioso documento do Ministro Délio Jardim de Matos,
um dos mais liberais líderes deste País, cuja ord-em do
dia, comemorativa da revoh.iÇão, transcrevo na íntegra
dando, é verdade, um novo enfoque aos fatos da hora
presente.
t a seguinte, na íntegra, a ordem do dia do Ministro
da Aeronáutica, Délio Jardim de Matos, pela comemo~
ração do 19~aniversário da Revolução de 31 de março de
1964:
''Governo é governo, Oposição é oposição, mas a crise
é de todos."
Querer, nesta altura dos acontecimentos,' restringir o
debate ao plano das responsabilidades, buscando, como
sempre fez, ao longo de nossa história; um inimigo públi~__
co para expiar todas as culpas e aplacaras frustações co~
letivas ê, no mínimo, uma postura imatura e demagógi-

ca.
O componente externo do problema é por demais conhecido; os desvios internos•. também, não podem ser negados; mas o que, em verdade, importa Cbuscar a saida.
Uma solução que, acima de todos os tecnicismos, leve
em conta as peculiaridades do momento polftico que estamos vivendo, onde, a bem da verdade, o diâlago é a
saída de todas as saídas.
Este diãlago, sinônimo de pã.rtíciPação déspredimento, exige uma capacidade de ouvir, ceder e compor e,
além disso, uma conciência de que o bem comum é: mais
importante que todas as divergê~cias e todas· os passados.

e

Só o diâlago, será capaz de restaurar a credibilidade
das intenções; só o diãlago permitirá a coordenação dos
esforços; só_o diálago emprestará ao comando a criatividade para superar a crise.
A mais irresponsável das críticas é, ainda, muito melhor para o País que a atitude passiva e oportunista dos
expectadores da crise.
É preciso, entretanto, estabelecer uma ponte efeti~a
entre o fascinante universo das idéias, onde tudo é só
pensar e o desafiante mtindo do fazer, onde tudo ê só trabalho.
Não pagaremos nossas dívidas, apenas, com a retórica
dos bem-intencionados, não equilibraremos nossa balança, apenas, com o peso das denúncias; não sairemos
~ negativo, apenas, por equações matemáticas.
Que ninguém se julgue a salvo por si mesmo, porque,
junto·s ou separados, chegaremos juntos onde Quer que
seja.
Companheiros -
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prosegue o Ministro Fiel ao

_ fo~U__c_o_mpromisso_éom-a--de!nocracia, a Força Aérea

comemora com orgulho a passagem de mais um aniversário do movimento de marçO de 1964, Cuji ideologia, da qual nunca nos afastamos, e a mesma qué
nos sustenta nos difíceis nl.Omentos que· estamos vivendo.
Revela, mais uma vez, o Ministro Délio Jardim de
Matos a sua sensibilidade polítíca e a sua visão de esta~
.dista moderno rj:conhecidas e proclamadas pela classe
politica brasileira.

Sr. Presidente cabe ainda, neste registro do aniversârio
da Revolução de 1964, referência ao Governo do Presi~
dente João Figueiredo.

O Sr. Josf Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LOMANTO JÚNIOR
zer, o aparte a V. Ex•.

~

Concedo, com pra-

O Sr. José Lins- Senador Lomanto Júnior, é muito
oportuno o discurso que V. Ex• pronuncia. O destino humano é realmente cheio de percalços e a história da humanidade tem sido lastreada, há longo tempo, por um
grande esforço do homem em busca da sua liberdade.
Mas hã contradições. Muitos desejariam que a humanidade fosse sempre espremida sobre o tacão da força. A
Revolução brasileira teve o seu grande momento na sua
eclosão, quando se antepôs a essa força. Sem ela teria
sido o Pafs levado por uma ver~da ing_rata, da qual o
pOvo brasileiro JB.mais poderia sair. Mudado- túia Sido o
caminho do nosso destino. Muitos criticam a Revolução,
mas a história, com um pouco mais de distância, hã de
mOstrar que ela nos salvou num momento crucial. Cou-b~, como V. Ex• sabe, ao Presidente Geisel definir o ins~
tante...
O SR. LOMANTO JÚNIOR- E eu pergunto a V.
Ex•. qual a revolução- volte as vistas para o passadoqual a revolução que não cometeu irijustiçã., lião iricor~
reu em erros?

O Sr. José Lins- Sim, V. Ex• tem razão. As revo~
I uções têm a sua força, a sua lei, o seu destino, o se1,1 tem~
po. Mas, o que quero realçar é a vocação democrática
desta revolução que hoje V. Ex• homenagea. Coube ao
Presidente Geisel, como V. Ex• sabe, a definição do mo~
mento_da redemocratização do reencontro da revolução
com seu objetivo-rundamental, e coube ao Presidente Figueiredo a instituição da abertura política, coisa que sua
Exelência faz por vocação natural, mas também pelo im~
perioso desejo de satisfazer as aspirações do povo brasileiro. E as Forças Armadas tem _sido o esteio fundamental desse trabalho do Presidente, dessa operação política
por exelência e, sem elas, certamente, os antidemocratas
que se têm anteposto à marcha d-essa abetura, certamente j~ rios teriam perdido na~ ve~as do descarninho~ V. _
Ex•, -nobre Senador LÕmanto Júnior, presta uma homenagem das mais significativas e das mais justas às Forças
Armadas. J?las são o movei da _Revolução e o esteio da
ação do Presidente Figueiredo, nessa operação política
que representa o que há de mais representativo nas aspirãções do povo brasileiro. Meus parabéns a V. Ex•
O SR. LOMANTO JÚNIOR -

Agradeço ao Sena-

dor José Lins seu brilhante aparte. Evidentemente, e afir~
mei, aqui, interrompendo o seu aparte, qual a revoli.ição
quejâ foi feita, em.tõdOs os tempos, que não cometeu erros? E eu posso falar com certa autoridade, porque eu
não fui revolucionário, nunca me intitulei revolucionário. Da Revolução recebi o apoio para realizar uma
obra que - Deus louvado - ainda me mantém como
lfder popular na Bahia. Dela não me aproveitei, em momento algum, para me vingar de inimigos; se- eu não os
teilho, se os tenho, são gratuitos ou se fizeram meus inimigos; dela não recebi nenhuma benesse,_ nem nenhum
favor; dela nãO recebi nenhum mandato;_to.do.s_os_mandatos que recebi, neste período, 19 anos, foram provindos da vontade livre do povo da minha terra. Obrigado,
Senador José Lins.

O Sr. _Aderbal Jurema -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LOMANTO JÚNIOR meu querido colega.

Com muita honra,

O Sr. Adetbal Jurema - Senador Lomanto Júnior,
sob um ângulo relativo dos acontecimentos, nós temos

aínda que esperar a perspectiva histórica, para que possamos dizer que a Revolução, que ora V. Ex.• analisa, foi i
de fato, uma grande Revolução. Mas, podemos afirmari
que foi uma revolução dentro da tradição cristã brasilei-'
ra; foi uma revolução que com os s,::us erros, como aind~
há pouco assinalava V. Ex• que nãô hâ revolução sem etros, ela tem, diante do quadro de abertura política des~
País, diante do desenvolvimento que atingiu a todas Js
-camadas, desde a área da educação, a área das comuqica.Ções, essa revolução tem que ser olhada com respeito
e, ao mesmo tempo, com serenidade pelos que a analisam e pelos que a criticam. Respeito ·aqueles que combatem os ideais da revolução, combatem até: os m~todos da
Revolução de 64, mas também temos que reconheO::r
que, ao lado deste combate, hã um como que cansemo
em torno do comportamento dos Chefes das Forças Ar~
madas brasileiras, sobretudo, quando nós, já com alguma perspectiva históríca, analisamos a figura do soldado
e estadista que foi o Presidente Castello Branco. Conheci
Castello Branco no Recife, Comandante do IV Exército.
Aos sábados, ao invés de ficar no receSso de seu lar, Castello Branco saía à paisana para o Instituto Histórico e
Geogrâfico Pernambucano, a fim de trocar idéias com os
homens de cultura do meu Estado, não apenas _s~bre o·
presente mas, sobretudo, procurando nas lições dÕPas~
sado, inspirações para o futuro. Ao mesmo tempo, meu
caro Senador, temos que observar a conduta d~ _Presidente ErnéstO GeiSel, que muitoS classifi!=am de homem
rispido, duro. Mas, preciso que nós respeitemos-~ estilo
d.e cada· personalidade política. Se ele é ríspido, se ele ~
düro, ele é, no entanto, o responsâvel pelo início da aber~
tura política que nós estamos vivendo. Ao seu lado, o seu
continuador, o Presidente João Figueiredo, a qqem, ain~
da h? pouco, V. Ex• se referia com maior agrado. ~ sem
homem sem arestas, Um homem aberto ao
dúvídã,
diálogo. Por mais de uma vez, sua Excelência disse publi~
~amente que queria conversar com as_ OpOsições, que
queria dialogar com o povo brasileiro. E assim terit sido
toda a sua atuação à frente da Presidência da República.
V. Ex• se detém na sua análise nas três Ordens do Dia
d~s Ministros militares. Não podemos estabelecer comparações, porque todas elas, dentro da sua área específi~
ca, representam, sem dúvida, uma lição de patriotismo e
de esperança de melhores dias para a nossa Pátria. Muito obrigado a V. Ex•

e

·um

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Senador Aderbai,Ju:rew_a, não há combinação mais perfeita que a inteligência com a cultura. ta síntese do seu aparte; é a tradução.
desse brilhante aparte de V. Ex•, que sempre eleva e en~
grandece o meu discurso. Sempre ouço V. Ex• com
atenção e até com enlevo, porque sua palavra é a manifestação da sua inteligência e da sua cultura. Muito obrigado!

O Sr, Hélio Cueiros- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. LO MANTO- JÚNIOR - Com- muita -honra,
ouço o eminente Representante do Pará.

O Sr. Hélio Gueiros - Eminente Senador Lomanto
Júnior, antes ~ktudo, quero dizer a V. Ex• que, pessoalk
mente_, não tenho nada a desgostar da Ordem do_ Dia dos
três Ministros militares. Mas noto que, no decorrer do
seu discurso, V. Ex• se mostra muito preocupado em fazer]uStíçã~ ee- p-õi:;-iSsú- q'ue eu me ãPfeiiSO-Clll til!Vei Cõ!ri~
gir uma omissão que seria injustiça de V. Ex• Quando v.
Ex~, no começo do seu discurso, quis dar a entender que
o Brasil próspero, o Brasil feliz, a nova ordem, como V.
Ex• chamou, o novo Estado ou nova ordem, foi alguma
coisa mais ou menos parecida, se iniciou em 1964. Acho
que nós, quando homenagearmos os homens de hoje,
~ão devemos, por omissão ou insinuação talvez, esquecer os grandes estadistas do passado, não quero nem me
referir a Campos Salles, a Rodrigues Alves, a Prudente
de Morais, a Floriano Peixoto, não quero nem me referir
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a eles, mas sim, por exemplo: o Senado acaba de ser con-

vocado para uma sessão extraordinária solene; nós vamos fazer uma homenagem especial para exaltar a memória, os feitos, os trabalhos de Getúlio Vargas, no dia
!9 de abriL Quero me referir, também, ao Marechal Outra que, há pouco tempo, foi saudado pela eminente
Bancada do Nordeste, como o grande Presidente para o
!\:ardeste, que fez, pela primeira vez, o aproveitamellto
do São Fmncisco. Q~ero me referir tambêm, eminente
Senador Lomanto Júnior, ao Presidente Juscelino Kubi~scheck, criador de Brasília, na qual hoje estamos reunidos aqui, em paz e em tranqüilidade, no centro doBrasiL cuja construção propiciou essa integração do Brasil,
de Norte a Sul; pelo menos, digo isso com relação à
Amazônía, que era inteiramente-iSoiad.ado resto doBrasil e somente com JK, com Brasíiía e a Belém-Brasília,
conseguimos nos unir ao resto do Brasil. Acho, eminente
Senador, que devemos reconhecer os méritos dos homens de hoje, mas não devemos esquecer o que fizeram
os do passado. Por outro lado, eminente Senador, V. Ex•
só está vendo um lado da moeda, quando cita e menciona os feitos de 64 para cá. V. Ex' fala em comunicações,
em usinas, não sei, não posso, exatamente, reproduzir
todo o elenco de realizações dos Governos de 64 para cá.
Mas, V. Ex• também tem que admitir, para o seu discurso ser realmente justo, que tam'lé:in temos, hoje, a maior
dívida externa de toda a História do Brasil. Nós temos,
hoje, a maior inflaçãO de toda a História do Brasil. Temos, hoje, a maior taxa de desemprego na História do
Brasil, e outras coisas mais que não qu-ero mencionar,
como problemas de CAPEMI, Von Baumgarten e outros. Então, se V. Ex' está tirando um retrato da situação
de 1964 para cá, não vamos retocá-lo, mas vamos tirar
essa fotografia com perfeita fidelidade. Por outro lado,
com relação agora a essa exaltação às virtudes democrá~
ticas do presidente Figueiredo - que eu não ponho cm
dúvida, absolutamente ...
O SR. LOMANTO JúNrOR- Muito bem! V. Ex'
faz justiça.
O Sr. Hélio Gueiros- . .-apenas não creio, eminente
Senador, que essa abertura poHtica e democrática seja
benesse do príncipe ...

O SR. LOMANTÓ JúNIOR- Concordo com V.
Ex•.

O Sr. Hélio Gueiros- ... seja um fivoi- do governante,
porque, como bem disse aqui o nobre Senador José Fragelli, hJ. uma coisa interessante no Brasil: Exército quer
abertura, Marinha quer abertura, Aeronâutici:t quC:r
abertura, PDS quer abertura, PMbB Ctuer abertura,
PTB quer abertura, Senado quer abertura, ÓAB quer
abertura, todo mundo quer abertura mas, na hora de se
dar o crédito para a abertura, tem que ser o P..residente
Figueiredo.
O Sr. José FragelliO Sr. Hélio Gueiros Júnior ...

t

o herói da abertura.
Eminente Senador Lomanto

te Senador Lomanto Júnior, só desejaria, sem mais
alongar-me no aparte, porque já estou abusando da generosidade de V. Ex~ ...
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Ao contrâri~. -Pode
Ex~ prosseguir, porque cqntinuarei a ouvi-lo com a
mesma atenção com que o fiz desde o inicio de seu aparte.
V.

O Sr._Hélio Gueiros- ... apenas queria colocar esses

pequenos pingos nos is. Vamos exaltar quem teve mérito, huje. Vamos reconhecer o.s débitos e os prejuízos de
hoje, mas vamos, também, dar valor a esses grandes brasileiros ·que, taiVez sem os meios de comunicação que
hoje não só divulgam mas, às vezes, até exageram e inVentam e gÍorificam feitos, às vezes, inexistentes, vamos
também dar valor àqueles que, sem essa cadeia de comu- filc:.iÇãO -dípíáile imediata, como existe hoje no Brasil,
t:Jmbêm re:Jlizaram um trabalho patriótico e devotado e
o Brusil muito ficou a dever a eles. Era só o aparte que
me permitiria dar ao discurso de V. Ex~
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Muito obrigado a V.
Ex•
Nobre Senador, as notícias que me chegam a respeito
de V. Ex• são que V. Ex• é um homem inteligente, culto, ..
O Sr. Hélio Gueiros -

Muito obrigado.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- ... e_ quero acompanhar,_ aqui, o seu trabalho, para que possa realmente
p-roclamar essa cultura e essa inteligência. Mas V. Ex'
não _qucíra diminuir. ou não pensa que também eu queira- mi_nimizar, a_ tal ponto_, a minha inteligência, ...

_o Sr. Hélio Gueiros -

Longe de mim, Excelência.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- .•• a p~nto de melevar a conclusões de certa meneira infelizes e inoportunas.
Nova ordem, eu nunca pronunciei, nem nos primórdios
da minha vida. Novã ordem, para mim, significa uma
coisa estranha que representou, em certa época, algo de
execrável na vida da comunidade universal.
Nobre Senador Hélio Gueir.os, .eu não remontaria a
Getúlio Vargas, com quem privei em cujo governo fui
~prefeito e de quem recebi grande ajuda. Eu remontaria a
Felipe dos Santos, que foi esquartejado porque sonhava
com a emancipação, com a indeperidência e com a grandeza deste País; eu remontaria a José Joaquim da Silva
Xavier, o Tiradentes, que deu a sua vida para que hoje
nós desfrutássemos da liberdade que vivemos; eu remontaria aos grandes Presidentes do passado, a José Bonifácio de Andrada e Silva; e rriais a quantos contribuiram
pata o- Brasil de hoje. Mas estou analisando o período de
19 anos, Excelência Eu não disse que antes de tudo que
foi feito, neste Brasil, não; eu não canto loas a ninguém,
eu nào devo nada, eu não sou revolucionário, Excelência, eu nào jjz a Revolução, não. E agora, quando todos
se ·esquecem dela, os que dela se benefic-iaram, os quereceb_erum mandatos, os que receberam benesses e se afugentam da tribuna para defendê-la, eu aqui estou para
proclamar que a B:Jhia teve o seu desenvolvimento mar~
ca_nte__ a partir de 1964.
Incorreu V_ Ex~·num outro equívoco, como jornalista
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O SR. LOMANTO JÜNJOR - V. Ex• não tem
acompanhado a minha fala; V. Ex• não a acompanhou,
senão não diria que eu teria falado em nova ordem.

O Sr. Hélio Gueiros atenção.

Acompanhei com muita

O SR. LO MANTO JÚNlOR -Caso contráriO não
afirmaria que eu havia dito que o Brasil foi descoberto
em 1964. Eu não cometeria essa leviandade. Eu reconheço que a Revolução, para a Bahia, foi da maior eficiência, que ela me ajudou à frente do governo da Bahía,
e que foi, realmente, quando se iniciou a construção de
uina nova Bahia, que se afirma a cada dia como um dos
~stados majs desenvolvidos. Mas eu não faria injustiça
àqueles que, no passado, muito fizeram pelo Brasil; eu os
acompanhei, vi, acompanh.ei Juscelino Kubistschek e no
se_u governo importei centenas de tratares para os mu.nicípios brasileiros, quando era eu Presidente da Asso·
dação. Recordo-me de que, no governo de pacificação, o
meu chefe e meu líder Otávio Mangabeira comandava a
oposição, para se unir em torno da eficiência, da capacidade e, sobretudo, da honradez do Presidente Eurico
Gaspar Outra.
Não, Excelência! Eu não me incluo entre aqueles que
vinham para esta tribuna ou ocupavam ::_15 outras tribunas, e que dela IU.gi(am, porque hoje falar da Revolução
é falar de coisa antipática. Estou falando para fazer justiça. Se amanhã V. Ex• que não mantém - e acredito
que vai modificar - nenhum1:1 simpatia pelo ml.1desto
colega que ocupa a tribuna, agora, posso lhe assegurar
que se alguém amanhã quiser fazer alguma injustiça a V.
Ex• a minha voz se levantará, nesta Casa, para repudiar
o injusto ou aquele que queira, realmente, magoá-lo ou
ofendê-lo.

O Sr. Hélio Gueiro.s- Permite V. Ex• um aparte,
nente Senador Lom_anto Júnior?

emi~

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Com muito prazer.
O Sr. Hélio GueiMs- Acho que V. Ex• está se
mando.

infla~

O SR. _LO MANTO JÚNIOR- É meu temperamento, e vou morrer com isso.
O Sr. Hélio Gueiros- Eu não teria nada com a inflaM
mação de V. Ex~ ...

O SR. LOMANTO JÜNJOR - É claro. É o meu
temperamento. E V. Ex• não pode até querer até modificar o meu temperamento.
O Sr. Hélio Gueiros- ... se V_ Ex~ não me atribuindo
uma atitude, um comportamento que absolutamente eu
não tive nem tenho. Estou discutindo aqui com V. Ex•,

exclusivamente procurando me situar dentro da argumentação de V. Ex~ V. Ex~ está se agarrando, apenas,
porque eu falei em nova ordem. Se V. Exf não disse nova
ordem, falou em nova etapa, nova história, ou coisa pa~
recicla. Não vainos ficar perdidos, como muitos POlíticos, em torno de semântica ...
O-SR. lOMANTO JÚNIOR- V. Ex• quis apenas
dar um sentido pejorati\'O à minha afirmação ...

e homem iQteligente. Fui um homem que fez a carreira

O SR. LO MANTO JÚNIÓR - Estou -ouvindo V.
Ex•. com a maior atenção, e devo dar uma resposta tão
longa quanto foi o aparte.

O Sr. Hélio Guetros - Eminente Senador Lomanto
Júnior, apena5, acho que se deve dar um mérito a quem
teve mérito ao longo de I 964, mas, também, dar mérito a
quem o teve antes de 1964- e houve muita gente que
teve o seu mérito - inclusíve V. Ex' é uma autoridade
para depor sobre quem foi bom antes de 1964, porque V.
Ex• foi Governador eleito pelo PTB, na Bahia, antes de
1964. V. Ex• conviveu, por exemplo, com o Presidente
João Goulart, e pode dar o seu testemunho a respeito da
colaboração recebida pelo seu Estado e pelo seu Goverqo, da parte do Presidente João GOulart. Então, emh'lenM

política toda no Partido Libertador; tive o apoio expressivo, Q que muito me honra, do Partido Trabalhista BrasileirO, como tive o apoio da União Demo_crática N!J.cional. Fui eleito por urna coligação dos partidos, mas eu
era filiado- desde Vereador, em 1947, até chegar ao
Governo do Estado- a um pequenino partido, mas que
eu não me corava em pronunciar a sua si&la.
E queria dizer que _acredito que V. Ex4 não tenha
acompanhado minhas palavras, não sei se por antipatia
-que espero não persista nesta Casa- não sei se devido ao nosso primeiro entrevera ou pelas minhas ligações
a episódios com possíveis adversários ...

O Sr_ Hélio Gueiros- Talvez V. Ex• esteja fazendo
uma projeção de V. Ex• em mim.

O Sr. Hélio Gueiros - Absolutamente,_ não deil
O SR. LO MANTO JÜNJOR -

... deturpando-a.

O Sr. Hélio Gueiros- Não vamos ficar nessa discussão semântica, que até hoje ninguêm conseguiu descobrir
o que o Presidente Figueiredo quer dizer por mão esten~
dida e entrego a política; já Si estão gastando toneladas
de papel e de tinta, e até agora, ninguém pôde descobrir,
exatamente, o que Sua Excelência o Senhor Presidente
quis dizer. Eu, com reJação a V. Ex', não nutro a menor
antipatia.
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Fico feliz. Já saio
desta tribuna com a convicção de que tinha essa impressão, Senador.
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O Sr. Hélio Gtéiros- E não teria por quê? O nosso
rápido entrevera. aqui, foi com relação a urna terceira
pessoa, ,que não teria nada a ver entre nós dois. Apenas

eu, agora,jâ me felicito em verificar que detoportunidade a V. Ex~ de dar uma dimensão maior para o passado,
e não ficar grudado, empacado, em 1964. E V. Ex~ deu
testem unho pessoal a respeito de políticos que devem
merece·r o nosso respeito, a nossa veneração e a nossa
homenagem, porque eles realizaram grandes coisas pelo _
Brasil. Não quero tirar o mérito de quem tem feito, hoje,
mas não quero esquecer quem fez no passado. Quanto à
observação de V. Ex• de que, talvez, do lado do partido
de V, Ex_f esteja hoje gente que está fugindo da tribuna,
eu gostaria de ser esclarecido, por curiosidade. Gostaria
de saber quem são esses que estão fugindo da discussão e
se envergonhando da Revolução.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Permita-me V, Ex~
uma interrupção o tempo não me seria suficiente, se eu
estivesse, aqui, a citar os nomes, e aí"eu poaeria iiiCOfrer
numa omissão. E como gosto de fazer justiça-, peço sempre a Deus que me ilumine para que eu não tenha lapso
-- de memória.

O Sr. Hélio Guelras- Então, eu me felicito, mais U.nl.a
vez, porque não permiti que V. Ex~ cometesse a omissão
em relação a antes de 1964; pelo menos aí eu acho que fui
oportuno no meu aparte. Quanto ao mais, nobre Senador Lomanto Júnior, fique certo de que a Bancadã do
PMDB, como todo o Brasil, sabe diferençar o joio do trigo, sabe quais foram os homens públicos, depois de
1964, que realmente contribuíram para o bem do Brasil,
mas sabe também aqueles que fizeram essa contribuição
antes ae 1964, e sabe também aqueles que estão desservindo e prejudicando a marcha da abertura brasileira.
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Sr. Senador Hêlio
Gueiros, se este discurso não tivesse nenhuma repercussão, se ele a mim não me provocasse nenhuma alegria illterior, se ele não suscitasse nenhum aparte dos meus
companheiros de Bancada, o seu aparte jâ _s'?ria pa~::~
mim uma vitória, nesta tarde.
O Sr. Hélio Gueiros- Obrigado a V. Ex•

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Eu dissipei a dúvida,
Senador, pois finha a impresSão de que, por causa, daquele pequeno entrevera - para citar a expressão de V.
Ex~- V. Ex• me tivesSe-colocado naquela agenda- não
digo dos seus inimígos - daqueles pelos quais V. Ex~
não nutria e não ida nutrir_sjmpatia. Eu ganhei a tarde,
pelo menos vi que era uma imPressão minha. E como eu,
nesta Cisa, Sr. Senador, digo sempre que, na vída, o
grande patrimônio, a· grande fortuna que eu amealhei,
nestes quase 40 anos de exercício da vida pública, foram
os amigos que fiz. Neste Congresso, por exemplo, graç~s
a Deus, não tenho sequer alguém com quem tivesse tido,
assim, o mínimo desentendimento. Eu construí, nesta
Casa, como constiui nas Casas Legislativas, ou nas_ Casas Executivas por que passei, eu construí, plantei árvores de amizades, que me tem dado sombras e frutos no
decorrer da minha longa caminhada. Portanto, eu não
queria, absolutamente, que isso ocorresse, porque tenho
pavor e repugna-me ofender o companheiro; repugna~
me ser, sobretudo, grosseiro com meu semelhante; a minha formação, até confesso a V. Ex' e digo que, à~ vezes,
chego a pensar que seja isso um desvio de carâter, eu não
conheço o sentimento do ódio, Sr. Senador; em mim não
se aninha o espírito da v"ingança. Não sei, repito, se iss_o
talvez seja até um desvio ---:- repito - da minha formação. A verdade é que Deus me deu este privilégio de
espargir amor, de fazer amigos, de conquistar mais amigos. Não sei se Ele, que não me deu aquilo, por exemplo,
com que tanto sonhei, que é o poder da síntese, que não
me deu a inteligência na dimensão que eu desejava ...

O Sr. Hélio Gueirós -

Não apoiado!

O SR. ·LOMANTO JúNIOR- ... Ele me deu esta vir~
tude, a virtude de a:cumutar, na vida, amizades, a virtude
de plantar uma pequenina semente, menor do que a da

most~rda, semente que, aliás, está escasseando no co-.
ração da humanidade; hoje já não se semeia mais a semente, menor do que a semente da mostarda, repito, que
é a semente do amor. Deus me fez semeador, e os meus
cabelos embranqueceram assim, e eu levarei até a última
morada este objetivo de conquistar amigos, porque conquistar amigos ê plantar a semente da felicidade e, mais
do que isso, é erigir a semente do amor.

O Sr.- Virgílio Távora -

Permite V. Ex•- um aparte?

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Concedo o aparte a
V. Ex•

O Sr. Virgflio Távora- Senador Lomanto Júnior, na
ausênCia do Líder Aloysio Chaves, queria significar a V.
Ex' que, em fazendo a apologia da Revolução de 1964,
em exaltando os seus feitos, V, Ex~estâ falando em nome
do PDS. Não somos corno o antigo imperador dos fran·
. cos, que recebeu a ordem bispal d~ "queima o que ado·
rasle e adora o que queimaste"; nós nos orgulhamos de
que a nossa conduta, aqui nesta. Casa, particularmente,
foi no passado, como foi no presente, de defender aquilo
que éjusto e certo. E diz·nos a consciência que a soma
dos benefkios a este País advindos depois do Movimento de 64, só mesmo a História, no seu juízo implacável, é
que poderá dar ajusta avaliação. Congratulamo-nos em
nome do Partido, com V. Ex', que deu, pela sua eloqUência; maior brilho a essa manifestação ê dizemos qUe do
PDS, Partido que apóia o Presidente João Baptista Figueiredo, V. Ex' tem o aplauso pela sua ação.
O SR. LO MANTO JÚNIOR -·Senador Virgílio Távora, nós fomos companheiros nos momentos de adversidade, nós fomos compa~heiros n!JS nossos momentos
de vitória. Tive o privilégio de tê-lo co~o meu colega;
eu, governando a Baliia, e V_. Ex~ go~ernando_o_Ceará.
V. E"x' mais experiente, pois eu era umjÕvem de.37 anos,
e V. ~x: jâ estava caminha_!ldo um pouco mais ...
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O Sr. HéliO GUt?iros- V. Ex• me permite um aparÍé'
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Com muita honra e
muita alegria, pois O que mais adoro, na vida, é o diâlo~
go.

O Sr. Hélio Gueiros- Só quero que V. Ex.' não atribua ao eminente Senador José Fnigdli, que estâ ausenie,
uma declaração-que ele absolútamente não fez. Ele, ironicamente, perguntava: se todo mundo estava ao lado_da
abertura,- não há ninguém que não a queira, as Forças
Armadas, o Presidente, o Vice-Presidente, o Congresso,
é tudo,-:- por que o Presidente Figueiredo era herói? Então, antes que V. Ex• setencie, transitando em julgado
uma expressão atribuída ao Senador José Fragelli, por·
que seria apócrifa, é que eu mais uma vez intefrorilpo -o
discurso de V. Ex', para esclarecer bem o pensamento do
meu _eminente colega.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Foi V. Ex• quem disse. Eu não quero me apropriar, indebitamente, de uma
frase do eminente Cofega a quem estimo muito nesta Casa. Mas se ele quer os direitas autorais, eu sóu muito cíoso e há umi severã lei, procurando evitar que haja burla.
Pois bem! Se S. Ex• me permite, já que V. Ex, declara em
nome dele, como seu procurador, no início e agora, eu
tomo para mim a frase; "o Presidente João Figueiredo é
o herói da abe-rtura democrâti®--"

O Sr. Hélio Gueiros- A frase fica sendo de V. Ex•
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Fica sendo minha,
desde que eu nã'?_ pague os direitos autorais. Foi V~ Ex•
quem me credenciou para tanto.
Mas, Sr. Presidente, o discurso era despretencioso, era
um· re-g-istro apenas, sem -outra intenção senão a de fazer
fustiÇa,-quarido- V. Ex' tem razão- muita gente, gente que foi nomeada, gente que recebeu benesses...
O Sr. Hélio Gueiros- Eu, não, foi V. Ex• quem disse

O Sr. Virgl1io Távora- EU não sou-tão velhO- assim,

não!
O SR. LO MANTO JÚNIOR- ... e me deu muitos
conselhos. Já experimentado MinistrQ, eu pude receber
V. Ex'- diria mesmo, sem nenhum constragimento, ao
contrário - até orientação; quantas vezes dialogamos,
quantas vezes fizemos juntos as reivinàicações junto à
SUDENE; quantas vezes, juntos, reivindicamos do Governo Federal as soluções para os problemas do Cearâ e
da Bahia.
Muito Obrigado a V. Ex• e transmita ao nosso líder, a
quem vou homenagear neste momento, os agradecimentos pelas palavras que foram transmitidas através de V.
Ex•
Mas, V. Ex• disse bem. O Senador José Fragelli não
está no plenário, no momento, mas vou citar uma frase
dele; ele disse que o Presidente Figueiredo era um herói.
Quero clizer agora, aqui, que nada devo ao Presidente Figueiredo, que não devo nada a Sua Excelência, mais vou
incluir, no meu discurso, que o Presidente Figueiredo é
um herói, é o herói da abertura. Mas ninguém dâ nada
de graça, é bem verdade; governante nenhum, gratuitamente, entrega benesses a ninguém. O governa~te, sim,
não pode ser cego à realidade da sociedade que ele dirige;
o governante não pode ser louco, não pode ser surdo aos
clamores do seu povo, do povo que ele dirige. A socfe'dade brasileira reclamava a reabertura. Castello Branco fez
a mais ampla reabertura e deu ao Brasil uma Constituição que, se hoje voltar a vigit', representa realffiCriii:: o
texto, a síntese de um regime democrático.
Nenhuma Constituição foi mais democrática, neste
Pais, e atendeu aos reclamos do povt? e da sociedade_brasileira do que a Constituição de 1967. Portanto, o Presidente Figueiredo - e não estâ aqui o nobre Senador José Eragelli, repito- mas vou aceitar o cognome, o título
que muito vai envaidecê-lo - dado pelo Senador José
frage!li, que é um homem da mais alta respeitabilidade,
neste País - de que Sua Ex.celência o Presidente João
Baptista Figueiredo, é Q. "Heroi da Abertur.a.".

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Não, eu estou
tindo ...

repe~

O Sr. Héli o -Gueiros --Não vamos fazer a mesma confusão que V. Ex' fez com o Senador José Fragelli.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- E que se eu fosse ci~
tar nome aqui, eu levaria o resto da tarde, e ainda seria
passível de uma grave censura, pois poderia omitir alguns nomes desses que debandaram.
Então, eu prosseguirei:
Sr. Presidente. Cabe ainda, neste registro do aniversário da Revolução de 1964, referência ao Governo do
Presidente João Figueiredo.
Não obstante venha coincidindo com uma fase difícil,
dramática, da situação mundial, o Presidente não arrefeceu o seu ânimo e prossegue resoluto - diria, mesmo,
obstinado - em fazer deste País uma Democracia.
Se a crise econômica projeta sombriamente sobre nós
os terríveis efeitos da recessão mundial, o Governo que
não tem secredos a encobrir, promove, através a douta e
eficiente liderã.nçS. do eminente Senador Aloisio Chaves,
a convocação dos Ministros da ârea econômica para-que
dêem ao povo~ da sua mais alta tribuna no Senado Federal, as explicações necessárias a respeito dos a tos governamentais.
O ...,rasil, Srs. Senadores, sem a pujança dos ricos, vem
sofren..io duramente os efeitos da iecessão econômica
universal. Mas, o Presidente não apenas procura as so~
luções passiveis para os sucessivos impasses que vem sur-gindo. Está mantendo intacto seu projeto democrático,
como a realização das últimas eleições veio a demonstrar,
Eu não gosto Sr. Presidente, a coisa que mais me atrapalha e me crí8. problema é ter um papel nas mãos, mas
eu tinha que registra-r-fatos e podia me esquecer ou me
omitir.
V. Ex~, Senador Hélio Gueiros, vai gostar muito desta
parte do discurso.
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O Sr. Hélio Gueiros- Vamos ve"r!

O SR. LO MANTO JÚNIOR- CafilinhainoS, não tenho ·receios em afirmar, para novas ccmquistas democrãtlcas, estas de nossa responsabilidade; minha, de V, Ex•,
do seu Partido, dos demais Partidos e do meu PartidÕ.
CaminhairiOS pari o fortalecimento do PÕdei- LegiSlativo, restituindo-lhe as suas prerrogativas, para a elaboração de novo texto constitucionaL.

O Sr. Hélio Gueiros --Amém!
O SR. LOMANTOJÚNIOR--Que os anjos repitam
o amém de V~ Ex•.
... que consagre o regime parlamentarista, que consagre, no seu tempo, o regime parlamentarista; ...

regime: e o atual _governo como um instrumento que pro- porcionou a esta· Nação todos os bens que ela poderia almejar, ao longo dos últimos anos.
Mas o que nós assistimos é algo diferente, é uma população que chega à loucura, ao desespero, que sai âs
- ruas. E nós vimos em São Paulo, nos últimos dias, os reflexos dramáticos desta situação económica vivida pela
Nação,
E esses episódios de São Paulo demonstram que, associados os efeito~ desta política econõmica âs cavilações
de fac,::çõell antidemocráticas; pod.errlOs <t-SSistir graves
lrau'mas políticos, hoje controladQS, Mas, amanhã?
Em pmnunciamento anterior, cham_amos a atenção
para os perigos que decorre~ da teimosia em lançar os
sacrifícios mais fortemente sobre os assalariados brasilei-

e

ros.
O Sr. Hélio Gueiros- Aí já não ComPartilho com V.
Ex•
O SR. LOMANTO JÚNIOR- V. Ex• não gos~~u!
... a eleição direta em todos os níveis; ...
O Sr.. Hé/ia_Gueiros- Aleluia!
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Que nosso Senhor o
escute.
.. .legítima aspiração da sOciedade brasileira.
O Sr. Hélio Gueiros --MUito bem!
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Promoção de uma
ampla reforma tributária, cOm uma divisão mais justa da
receita pública, propiCiando mS.ior participação aos Estados e assegurando aos Municípios recursos indispensáveis a se transformarem em principais agentes do desenvolvimento nacional, restabelecendo destarte os princípios da Federação Brasileira.
Sr. 'Presidente e Srs. SeriadoieS, cheguei ao fim.
Temos sabido até hoje enfrentar e vencer nossas crises;
jamais sucumbimos ou nos atemorizamos face ao perigo;
não temos tido, como Naçã-6, medo de viver. Que a experiência do passado, do passado de FeJipe dos Santos, do
passado de Tiradentes, do passado de Getúlio Vargas,
do passado de Juscelino Kubitschek, do passado de Castello Branco, dos três governos re;;:rõJucionãrios, do presente de João Batptista Figueirédo; que a experiência do
passado, repito nos ilumine, hoje e sempre, Sr. Presideiite, para que possamos trilhar os caminho~ amplos da de·
mocracia, pois como disse o pensador Santayana, citado
pelo Ministro da Marinha, Maximiano da Fonseca na
sua Ordem do Dia, a Nação que esquece a sua História
terá que repeti-la.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR.·PRESIDENTIO (MltronCaõraD .:.:t:onúipalavra o nobre Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DJAS (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há muita bondade, há bondade e amor de sobra no
coração do Senador Lomanto Júnior·. Não- faiiarãm elOgios a um regime que conduziu o País à sitUação econô~
mica em que se encontra, apesar de vivermos numa
Nação que tem titulos nada louváveís, c-omo de campeão
de inflação, campeão de dívida externa, campeão de dívi~
da interna, campeão de dívida social. Apesar disso tudo,
a bondade que vai no coração do Senador Lomanto Júnior o leva à tribuna para louvar o atual regime.

O Sr. Lomamo Júnior- Não há nada mais empolgante do que a juventude, sobretudo quando a juventude
chega ao Senado e esq\-lece até de fazer justiça.
O SR. ÁLVARO DIAS -Sr. Presidente eSrs.Senadores, São Paulo revelou, nos últimos dias, um clima explosivo, conseqUência dos sacrifíCios imp6-Sfos pela política econômica desse Governo.aplaudido pelo Senador
Lomanto Júnior, a quem frzemos justiça, enfatizando
aqui a grande virtude de que ê possuidor: a bondade, o
amor que S. Ex~ enalteceu da tribuna e fez até com que,
como diz o meu nobre colega, se tornasse_ um homem
acima de tudo caridoso, vendo no atual governo__ o que,
na realidade, não pode ser considerado. Vendo o atual

Por isso _r_etqçnamos para fazer eco aos evidentes indí~
cios de agr~vamento da indignação popular. Para clamar
por honestas e responsáveis mudanças de atitude, de par·
-,te do Governo, em face das agudas conseqüências de
seus ef.ros doutrinários e da ineficácia Oagrante de seUs
atas. Para clamar por uma urgente ação política que venha frear essas tCndências perniciosas, criadas pela pressão do modelo económico sobre os trabalhadores, sobre
a classe média proletarizada e, iniquamente, sobre a jã
enorme massa de desempregados neste País.
Nesta Casa, Srs. Senadores1 deve ressoar, hoje, o cla-mor da Nação por medidas sensatas, francamente e_xaminadas, patrioticamente concebidas, para evitar maiores sacrificiõs aos assalariados e aOS-(iue vivem do autoemprego, das ati vidades informais d6 baixa remuneração
e das reduzidas rendas de pequenos negócios.
Não se trata, Srs. Senadores, de um apelo emocional à
justiça econômica e social. Esta deve ser um objetivo
constante de quaisquer de nossos atos.
Trata~se isto sim de encararmos com ol:;tjetividade its
rtefas.tas conseqüências, que jâ se manifestam de: teimar
ein riledidas antipopulares e notoriamente lesivas aos
reais interesses da Nação. Refiro~me, evidentemente, às
solertes manobras destinadas a procrastinar o exame e,
virtualmente, faZer escapar de pronunciamento do Congresso, dêixando intocado o Decreto-Lei nO? 2.012, reins~
taurando o arrocho salariaL
E diga-se, desde logo que, até o momento, não se apresentaram argumentos sólidos e sinceros que dêem fundamento à mudança da política salarial de 1979. O que se
ouve são· -ameaçlts de aprofundamento da crise, intimidação sobre o aumento do desemprego, vag~s afirmações__ de_ ~~e__?__ ~dic~?_n_~-~-~e I09b_ ~_nci_ta._~~<l- a~ p~~ssões
_ I011ãC10nárias e até um certo ioin de chantagem PotítiCa~
no afirmar que a alternativa seria acabar com a semestralidade dos r_eajustamentos.
Nem vale o sofisma de que as leis que instituiram a
aj:ual sistemática foram de: iniciativa do Goverrlo - ou
euTemlsficamenie do PDS - e que a ele caberia, apoiado
na CQnivência_de seu partido, alterá-las quando assim o
arbitras~<tm os mentores da política econômica.
ConVenhamos que o ato form~l de apresentação do
Projeto (;cube ao Governo~ SeJamos, porém, fiéis à História. Após mais de quinze anos de compressão salarial e
sindical não havia outra atitude a tomar senão esta.
Diante dos claros prejuízos que vinha causando à expansão do mercado interno, e, primordialmente, em face
do agravamento das tensões poJítícas acarretadas pelos
movimentos grevistas, pela ativação das lutas sindicais e
pela maciça pressão da opinião pública.
Acima dos tradicionais maus augúrios dos setores
mais retrógrados do Poder, temerosos destas manifes:. tações, atuou a percepção de que os projetas políticos do
GoVerno teriam que passar, inelutavelmente, pela mudança da política de arrocho salarial e de repressão do

movimento sindical.
Não se trata, portanto, de uma doação condicionada.
Não foi, realmente, '? E_xecutivo que conceÇeu, generosamente, uma-benesse, para que os trabalhadores se com~
portassem bem durante o período de recomposição de
forças do Regime. Ao contrário, insistimos, foi uma conquista não apenas legítima, como de límpida justiça, do
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trabalhador brasileiro. E correta, do ponto de vista eco~
nômico, porque claramente favorável à ativação do mercado interno já então combalido pelos ventos iniciais dã.
crise.
Uma primeira conseqüência positiva, hoje inalienável,
foi a significativa recuperação do poder de compra dos
trabalhadores de salários mais baixos, sacrificados por
mais de quinze anos. E lembremo-nos de que eles representam 72% dos empregados da indústria, 81% dos do
comércio e mais de 70% dos ocupados em serviços.
--OUtra, altamente d~ejãvel, é a já significativa redução
das disparidades salariais, que haviam sido estimuladas
pelas políticas de concentração empresarial e de extraor~
dínário fav:orecimentÕ.dos grupos profissionais de altos
rendimentos. A continuidade _dos rejustes diferenciados,
não apenas contribui para redistribuir a massa de salários, como coopera- muito diretamente- para redu~
zir o consumo de supérfluos, que incorporam elevado
componente importado em sua produção. Ao mesmo
tempo, ao aumentarem os salários reais nos estratos inferiores, dadas Cã.Tãcterísticas de consumo destes grupos, a
produção dos chamados berls de salârio é estimulada, gerando mais empregos e provocando efeitos mais faVoráveis ao desenvolvimento _agrícola e à descentralização
económica.
E não param aí as vantaSens dessa política. b fato
mais que sabido serem os salários dos segmentos organizados da economia - os mais afetados pelo sistema de
reajustes diferenciados - que dinamizam o chamado
"setor informal", onde estão milhões de traba.lhadores
por conta prÓpria, os pequenos negócios familiares, os·
biscateiros. E hoje_ mais ainda, _aqueles que perderam
seus empregos sobrevivem de serviços eventuais.
Claro que hã alguns problemas. E aí se revela plena~
mente o descaso dos defensores do Decreto Lei para com
·a _verdade, ao f:emeJ:Cm colocar claramente suas próp.rias
razõe,s, Todos sabemos que o sistema de reajustes principalmente o da faixa inferior- está criando dificuldades para as empresas estatais que dependem das recei~
tas tarifárias e de constantes "transfusões" de recursos
fiscais. Estamos vendo também os funcionários protestarem contra a defasagem entre seus vencimentos e o custo
de vida.
Reconheçamos, igualmente, com sinceridade de autênticos representantes da sociedade, que as pequenas e
médias empresas se vêem pressionadas com o aumento
nominal de suas folhas de salários, no curto prazo. E
mesmo que, em uma parcela destas, estes aumentos redundem na indesejada opção de dispensar mão-de-obra.
~._!19 conjunto, estas _dispensas tambérrtcontril:m~m para
aumentar os índices de desemprego aberto.
Em contrapartida, no entanto, Sr. Presidente é preciso
ser dito que tais problemás Jamais serão resolvidos pela
pura e simples elimina~o dos 10% da faixa inferior e pelas outras limitações à manutenção dos salários reais
implícitas em alguns projetas alternativos do PDS.
Srs. Senadores, nã_o podemos aceitar que nos julguem
incapazes de entender fenómenos que., apesar de complexos, são compreensíveis até com um bom senso elementar. Não podemos- abdicar do direito de nos recusar~ os a ser empulhados com argumentos pseudocientificoS., vasados em linguagem hermética, pai-a esconder verdades tão cristalinas.
É quase um insulto pensarem os ãulicos da política
económica que devemos aceitar afirmações do tipo "salários altos açulam as taxas de inflação"; 01,1, "salários altos geram desemprego"; ou pior, que o FMI não nos salvará se não sacrificarmos o nível devida de nossos trabalhadores.
O Sr. José Lins- Permite V.

E.;c~

um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS - Permito com satisfação a
V. Ex', embora. interrompendo a linha de raciocínio, mas
voltaremos a ela depois. Com satisfação.
O Sr. 'José Lins- Agradeço a V. Ex• Há pouco tempo, o nobre Senador Hélio Gueiros fazia uma observação ao nobre Senador Lomanto Júnior, de que para se
fazer o retrato de uma situação, ou de uma época, é pre·
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ciso vê-la de seu c-onjunto; e S. Ex• teln razão. tCm iizão, ainda que a tendência: do orador seja realçar apenas
aquilo que lhe agrada. Diz V, Ex•, que o GovernO pratica uma política de arrocho salarial. Ora, V. Ex~ diz isso,
mas V. Ex•, hoje, é contra 3. modificS.ção áe uma ld que
foi votada aqui contra o gosto dO seu Partido. FOmos
nós, do PDS, que a defendemos. Eu fui o Relator daquela lei feita em beneficío dos assalariados. V. Ex• sC esquece que foi essa mesrha política que V. Ex~ ct=itiCa quê fez
com que este País passasse de 25 milhões pira quase-50
milhões _de trabalhadores; que a folha de salários desSes
trabalhadores mais do que triplicasse nesses anos; V. EX•
não lembra que fõi-CSsa Política-C:fuib fez com que pass-ássemos de 6 milhões de crianças nas escolas primáriãs
para 22 milhões; V. Ex• se esquece que foi essa política
que fez com que esse povo, que ganhava em média--'600
'tlólares per capita, passasse a ganhar quase 2.000 dólares;
V. Ex• realça as diferenças, os desníveis entre- Õs Saiâri'os
entre as classes sociais, mas V. Ex~ não h~mbri que mesmo as classes sociais mais baixas mais do que duplicaram
a sua renda, e assim por diante. Comõ vê V. Exf qtie
cada um vê a parte que lhe agrada embora a Justiça manda que procuremos ver~ todo. Nobre Senador, um grande esforço tem sido feito nesses últimos -anos, e V. Ex•,
certamente~ sabe disso. Agora, maior do que o esfOrço, e
maior do que as nossas conquistas, são as nossas aspirações e, graças a DeUs; essas aspirações são ·elevadas.
Graças a Deus temos, também, há rebeldes que realçam
essas aspirações. Mas devemos realçá-las resportsavelmente. Tudo que se fez ainda é pouco em beneficio do
povo. O povo merece muitO rilãis. Mas ê -preciso sabei:
respeJtar o possível. Muito obrigado.
O SR. ÁLVARO DIAS --Eu é que agradeço o aparte
de V. Ex~ para dizer, irifeialmente que, ao contrário do
que afirina, nãO estOu- resSãltando aquilo que me agrãda.
Ao contráiío, eStou rC:Ssa!iãndo aquilo-qUe desagrada aõ
povo brasileiro e, em conseqi.Iência,- desãgrada a ffiíffi
que quero, aqui, ser um representante do povo brasileiro, de suas aspirações, dos seus anseioS.
O Sr. José Lins- Norinalmente, nós não falamos daquilo que nos desagrada. b. aí que V. Ex• se trai, procurando, caricaturízar o governo.

OSR. ÁLVARO" DIAS- V. Ex• sim, nobre Senador,
ressaltou aquilo que lhe agrada com números que são,
perfeitamente, contestáveis.
O Sr. José Lins- Absolutamente. V. Ex• não tem o
direito de dizer issO:.

O SR. ÁLVARO DIAS- Aliãs a contestação de números, de estatísticas-deste País passou a ser uma rotina,
porque a maniPulação de dados, a manipulação de números, ainda há pouco ressaltada na demissão_ de um
alto funcionário do IBGE deste Pais, tem sido norma de
conduta dos nossos governantes.
O Sr. José ·nns- V. Ex' é Profuitd~úTienie iOjUSto e
fala sem conhecimento de causa.

O SR. ÁLVARO DIAS- Aliás, o Ministro Delfiril
Netto se caracteriza como o grande mistificador nacionaL

O Sr. José Lins- São palavras vazias, nobre Senador,
sem sentido nenhum.
O SR. ÁLVARO DIAS- O homem que, valendo-se
do seu poderio na_ estrutura governamental, procura
fraudar, como fraudou em 1973, em prejuízo dos trabalhadores brasileiros, achatando dramaticamente os sa--'
láriOs dos nossos trabalhadores. Aliás, ainda em janeiro,
dando demonstração dessa sua característica de mistificador, depois de haver prometido uma redução no índice
de inflação, ao se anunciar a inflação, se não me falha a
memória, de 7% no mês de_janeíro, o M_inistro dizia:••foi
um acidente; foi um acidente -atípico." A inflação será re-,
duzída já no próximo mês. Nós estamos em niarço, e, a
inflação passa dos 10%; mais um acidente. De acidente
em acidente, o povo brasileiro vai se machucando, por-
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que o riiliior acideõte naCional é a presença dO Ministro
Delfim Neto como o senhor todo-poderoso da política
econôl'riica deste País, impondo...
-

O Sr. José Lins __:_ V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. ALVARO-DIAS- ... autoritáriamente, sem
consUltar ninguém sem ouvir ninguém. Concedo, agora,
o aparte a V. Ex•
O Sr. Josê Lins - V. Ex' usa palavras bombásticas
usa palavras que podem empolgar alguns desavisados,
mas, _que não representam a realidade. ~ão palavra~ vazias, para mascarar a realid~~e.
O SR. ÁLVARO DIAS- Nobre Senador, mais do
- que as minhas palavras ...
O Sr. Josê Lins- Há problemas, mas,quando V.
diz que o Governo tenta ...

O SR. ÁLVARO DIAS -

Ex~

A realidade é dramática.

O Sr. José Uns- ... Já se adivinha que V. Ex•. não
sabe o qu~ está dizendo.
O SR. ÁLVARO DIAS- Não há no dicionário,
nobre Senador, palavra capaz de retratar a dramaticidade do m_pmento vivido pelo País. Eu não conheç_o na
História, e ainda não ouví doS: mais velhos, que esta
Nação tenha atravessado período mais difícil no campo
econômico e social. Eu não tenho conhecimento dísso e
figuras do próprio Governo reconhecem que a Nação está vivendo a maior crise em toda a sua história.
O deserripiego, que é o maior drama da família brasileira, cresce assustadoramente. O índice de criminalidadesobe de maneira a n"os assustar, transformando o Rio de
Janeiro e São Paulo nas Capitais mundiais da crfminalidãde, e a ca·usa é ·econôiriícã:-e é-Sochtl.
O Sr. Hélio ,Gueiros- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. ÁLVARO DIAS- Concedo o aparte a V. Ex•,
nobre Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Virgílio Távora - Ilustre S_~nador, só para
lembrar-lhe que o meu aparte~ que aliás, cedo com todo
praz~r ao Senador Hélio Gueiros, jã está pedidO há mui-

to tempo.

à SRA ÃL VA-RÜ riiAS ·os

-S~-o Senador Hélio Guei-

pe~mitir ...

O Sr. Virgt7io Távora -

Não, faça o favor.

O Sr. Hélio Gueiros- Tenho a impressão de que V.
Ex' está até adivinhando coisas. Pare~e até que, previamente, V. Ex~ sabia do teor do discurso do eminente Senador Lomanto Júnior. Eu até teria m_e dispensado de
fazer qualquer objeção às teses esposadas pelo Senador
Lomanto Júnior, porque V, Ex•, num discurso completo,
artic-ulado, metodizado, estã retratando um ponto dramátiCo da atual situação brasileira. Quanto- à referência
que V. Ex~ faz à capacidade- o termo pode ser duro,
mas é verdadeiro - de mistificação do Ministro Delfim
· Netto, quem passa o atestado disso a S. Ex• é um ilustre
l'fietflbro da Bancada do PDS que, no_ começo dessa reunião leu, aqui, para esta Casa, as contradições permanentes do Ministro Delfim Netto. Eu quis, na hora, entrar na discussão, mas agora ela se tornou oportuna e
posso dar um aparte ao discurso anterior do nobre Sena_dor José Lins, quando S. Ex• procurava encontrar causas
sérias para a situação do Brasil de hoje, e ele falava em
aposentadoria, falava em recessão mundial, nessas coisas
todas. Eu ia dizer para S. Ex' que ia bancar, de agora por
diante, o Senador Luiz Cavalcante para, quando S. Ex•
não estivesse na sessão, eu tomar a vez dele. Então, sabe
V. Ex~ o q~e disse o Ministro Delfim Netto a respeito
desse recofd da inflação de março? Está aqui no jornal:
..A batata foi a culpada pela alta inflação de março".
(Risos.) Quero lembrar que eles não mudam nem a espécie vegetal. V. Ex• deve estar lembrado de que no tempo
do Ministro Mário Simonsen, o culpado pela inflação

era o chuchu. No ano passado, eu li nos jornais de Be·
lém, reproduzindo um telegrama, aqui de Brasília, que o
Sr. MinistrO Delfim Netto mandou que o Sr._carlos Viacava chUffiasse a Brasília todos os barbeiros e cabeleireiros do Brasil. Ora, guem apareceu aqui, para o encontro
Cõm o Sr. Yiacava, foi um lusitano, Presidente da AssO~
dação dos Cabeleireiros do Rio de Janeiro, porque foi o
único que teve dinheiro para pagar a passagem do Rio de
Janeiro para Brasília, porque no resto do Brasil, barbei·
ro nenhum pôde pagar passagt:m para vir a Brasília, ter
um encontro com um preposto do Ministro Delfim Netto. Aqui, o lusitano, quando saiu do encontm·com o Sr.
Viacava, dísse assim para os jornais_: ••cu acho que isso -é
uma anedota, porque o SecretáriO me chamou para dizi:r
que nós, barbeiros, somos os culpados pela alta inflação
no Brasil". Então, quando um simples e modesto barbeiro considera anedota e pilhéria as soluções do Ministro
Delfim Netto, temos que constatar que S. Ex• jâ chegou
a um ponto de incredibilidade e quase desmoralização
insuportáveis. Quero lemhrar a V. Ex• que estaria então
de pleno acordo com uma sugestão do nobre Senador do
PDS, Luiz Cavalcante: para o Brasil, só há um jiito, é tírar o trio maxi, que são os três Ministros da área económica. ó-uero-lembrú-que nã França, não faz unl mês ou
dois, somen-te porque a inflação lá atingiu, pãrece, 6 ou
7% ao ano, caiu todo o ministério! Essa história de dizer
que mudar não adianta nada é desculpa para se manter
um estado de coisas per omnia secula seculornm. A verdade é que, mudando, muda também alguma coisa, mude o
homem, em· qualquer parte do mundo, que as coisas mudam também. Embora a palavra ou o termo seja duro,
Pode até não--ser regimental, dizemos isso sem a menÕr
raiva nem o menor ódio do Ministro Delfim 'Netio: a
verdade é qui ele tem sido um mistificador. Para oBrasil, eminente Senador Álvaro Dias, o ceita seria aceitarmos o conselho do Senador Luiz Cavalcante e imitar
também o gesto de Mitterand: dispensar quem não dâ
conta do recado.
O SR. ÃL VA-RÓ DIAS - Nobre Senador Hélio
Gueíros, sem a pretensão de fazer pilhéria, mas entre Os
barbeiros e as barbaridades do Ministro Delfim, o que
ressalta realmente é a barbeiragem da política econômica
neste Pats, com mlliia competência aqui serripre defendidi peJo Senador Virgílio Távora, que me solicita um
aparte e eu concedo, prazeirosamente,
O Sr. Virgl'lio Távora_- Ouv~ com atenção o discurso
de V. Ex' desde o início. Aqui há discursos xaroposos-, há
discursos agressivos, há discursos didãticos, mas o de V.
Ex•, desde o início, foi não só ouvido como bebidO palavra por palavra. Já tinham me dito da sua inteligência e
das razões por que conseguiu V. Ex• vir para, esta Casa.
Estava prestando atenção no alto teor do mesmo, ao àlto
nível apresentado. Mas, na parte que me toca, permitame fazer algumas restrições. Primeiro: a conceituação
que V. Ex~ faz do Ministro Delfim Netto, como antecessores do Sr. Senador, há seis ou sete anos, faziam do Min_i_stro Mário Hen_rique Simonsen. Mais ou menos era a
mesma coisa, eu ouvia isto com outras palavras. Vamos
apenas dizer a V. Ex~ que estâ convidado para o debate
que sempre tive com o Senador Roberto Saturnino. No
dia 9 de março, ao contrário do que V. Ex~ pode pensar,
pois talvez não_ estivesse aqui presente, apresentamos dados._ Então, como da vez anterior, sobre a situação do
País, caracterizando vários daqueles índices que são basilares para se_ discutír uma situãÇão econômiCa. Foram
apresentados aqui os dados, vamos conferi-los e, em
fuilção desta realidade, vamos discuti-tos. Não, meu
caro Senador, pela convivência que tenho de teoria política económica e financeira do Governo Médici, nos últimos dois anos, era Delfim Netto o Ministro da Fazenda,
no tempo em que o Presidente Geisel administrou esse
País, e também tivemos a honra de a mesma coisa faZer.
E, agora, damos_ um pouco. do nosso contributo, chegamos agora ao esclarecimento da situação num debate,
num diálogo que tem que haver, não achando que o Ministro é bom ou é ruim, porque isso não resolve coisísS~
ma alguma, mas dando aquilo que acho que a inteligência de V. Ex~ já se apercebeu: uma alternativa válida a
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curto prazo, porque a mêdio e longo prazo eStãremos todos nós, ou fora daquí ou o Pais, já etn outras condições.
Queremos dizer isto em· Hnguagem bem clara, V. Ex~.
que apresentou aqui um exame tão percuciente do que
juJ.ga ser a verdade, que cada um de nós tem a sua verdade, e V. Exf está, também, co~;~vidado para, junto com o
Sr. Senador Roberto Saturnino,junto com o Sr. Senador
Humberto Lucena, os LídeTes dos Partidos, continuarmos naquela discussão que, aí sim, não implica em conceitos meramente opinativos.

O SR. ÁLVARO DIAS- Agradeço a V.Ex•e, é claroque, se esse é o início de um debate, não é o flm do de..
bate; nós pretendemos, sim, que esse debate prospere ao
longo de todo o nosso mandato no Congresso Nacional.
Reconheço o valor de V. Ex•, porque ê preciso ser
muito iluminado, para defender com galhardia a política
económica adotada por este Governo que leVO!.! este País
a essa crise que V. Ex• acaba de ressaltar, reconhecendo
que se não encontrarmos medidas emergenciais, ou nós
não estaremos mais aqui, oU a-Nação estará não sei em
que situação.
O Sr. José Fragelli - A niédio e
Ex•_, que é moca, se salvará.

~ongo

prazo, só V.

O SR. ÁLVARO DIAS~ Muito obrigado, nobre Se-nador.
Mas, eu gostaria ...

O Sr. Virgílio Távora- Pedimos medidas a curto pra~
zo, vamos debater medidas a curto prazo, nunca falei em
médio e longo, disse o contd.ri<? - permita-me a intromissão - que o nobre Senador JÕsê Fragelli, por exem~
pio, que já conheci com a mesma cara, ém 1954- não é?
-talvez já não esteja nos brindando com a sua presença
quando dessa solução a médio e longo prazo.
O SR. ÁLVARO DIAS- Nobre Senador, ainda em
relação ao aparte de V. Ex•, o nosso alvo principal não é
o ministro Delfim N'etto. Eie~~tem--recebido, é claro, o
Choque das pedras arremessadas pela Oposição- e pelo
povo brasileiro, porque, V. Ex• não v~! negar isso, ele
tem sido, no Governo, o Lídér a adotar as medidas econômicas, sem consultar_ ninguém: Em_ função do estilo
autoritáriO, -próprio- do regilne que aí est~, é que o Sr.
Delfim Netto passa a ser o alvo das crmcas, das acusações e das denüncias, no campo da politica econômlco
e social.
Mas o nosso alvo é maior, nós-sabemos que não basta
substituir o Ministro Delfim Netto, não basta f.rocã-lo
por outro ministro, se á mentalidade, se a filosofia, se o
modelo for mantido intransigentemente, como vem sendo mantido pelo atual Regime. Por isso, o Ministro Dei~
fim Netto pode até ser um bode expiatório para o governo, mas não para a Oposição. Para a Oposição o ã.lvo é o
modelo econômico, é o regime autoritário. O que a Oposição deseja é Promover profund-as transformações, não
deseja mudar ministros, homens, figuras que são passageiras e fugidias. A Oposição quer mudar filosofia, regi~
me, mentalidade, comportamento, sobretudo restabelecer na Nação a credibilidade que os governantes perderam. E sem credibilidade, V. Ex~ há de convir conosco,
não hã empreitada capaz de lograr êxito, não há projeto
político, não há Projeto econômico capaz de obter sucesso sem a credibilidade popular,-porque, por conseqüência, não terá o respaldo da opinião pública do País. É
por isso que quando abordamos a crise econômica, não
nos esquecemos de abordar a crise política. A grande crise nacional é a crise política. A crise econômica e social é
decorrente dela.
E por isso é que defendemos a Assembléia Nacional
Constituinte, é por isso que defendemos eleições diretas
para a Presidência da República, porque sabemos que
somente um presidente eleito pelo povo terã, sobretud?,
coragem e condições, porquê, terá respaldo popular, de
adotar drásticas medidas que, por certo, haverão de acabar com privilégioS, sObretudo de grupos éconômicos es~
trangeiros que se constituíram ao longo dos anos no
grande sustentáculo do regime que aí estã. É por isso,

nobre Senador, que, em momento algum, pretendemos
nos prender apenas ao debate das questões económicas
desta Casa.
O Sr. Virgflio Távora- Ao contrário do ilustre aliado

do PDT.

O-SR. ÁLVARO DIAS- Acho que é fundamental o
debate das questões políticas, porqtre-s-6mente com instituições polítícas sólidas, deinOcrãticas, duradouras, en~
centraremos condições para promover as profundas mu~
dãnças que a ordem econàmica e _social vigente estã a
exigir.
PrOsSigo, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Qualquer um que examine os índices de preços -simples percentuais- publicados em revistas especializadas
ou na imprensa diária, verá que o desencadeamento das
pressões in nacionárlas desta fase da economia brasileira,
ocorreu antes - meses antes -da instituição do novo
r~ime de reajus_tes. Os preços por atacado deram saltos
súbitos de 6,7% e de 9,2% nos rrieses de agosto e se~
tem bro de 1979 e não reduziram este ímpeto desde então,
Os preços de produtos agrícolas aumentaram, já no ter·
ceiro trimestre desse mesmo ano, de nada menos de
105%; e as matérias-primas encareceram 123% no mesmo
período. Por razões que nada têm a ver com salários.
_ A verdade pura aí està, para quem queira ser honesto e
enxergar de olhos abertos. Exatamente ao contrário do
que dizem os defensores do Decreto~lei n~" 2.012: não fosSe o sistema de reajustes diferenciados e a recuperação
do poder de compra dos salários baixos. o nivel de vida
dos assalariados teria sofrido uma deterioração absolutamente perigosa. E não foram os salários que causaram
inflação.
Tampouco as empresas estão reduzindo seus quadros
por cau-sa dos encargos salariais. Muito mais pesados
são os encargos financeiros. Será mais fácil, no--entender
ilustrado de nossos mentores da política econômica, bai~
xar os salários do que reduzir as taxas de juros? Ou esta~
rão eles - ou pelo menos alguns deles, diga-se tambêm
em favor da verdade -· politicainente comprometidos
com quem mais estã lucrando neste Pais?
É uma lei económica das mais banais a que relaciona
emprego com investimentos e com taxas de crescimento
ad_equadas. No entanto, à falta de políticas corretas, nos·
sos empresários tendem a preferir o jogo espeeu!ativo do
open, das ORTN com correção cambial, 9,o acesso discriminatório ao crédito ao câmbio, e não os riscos de utilização da larga capacidade ociosa.. dos novos investimen~
tos, enfim de sua precípua função que é produzir para satisfazer necessidades sociais. O que causa desemprego
não é salário justo. É a política recessiva injusta!
_Nem $C queria justificar o arrochq com a premência de
_aumentar as exportações. Certo que já houve momento
e~p__ gue pudemos exportar porque os custos de mão~de
obra eram excepcionalmente_ baixos. Vários produtos
conquistaram espaços comerciais por chegarem a eles
com preços quase aviltados, permitidos pela espoliação
do trabalho desprotegido.
Hoje porém, ê um ex-presidente do Instituto Brasileiro
de Siderurgia quem afirma ser ''ilusór!o imaginar que a
contenção salarial seja condição para melhorar a capacidade competitiva do aço brasileiro no exterior". E,
acompanhando outras opiniões autorizadas, argumenta
que um amplo mercado interno é a condição verdadeira
para ganhar competitividade nos mercados internacio~
nais. E isto é válido não só para o aço, como pa:ra a
maior parte- dos manufaturados e mesmo para muitos
primários.
Quanto às empresas estatais, pouco é preciso dizer.
Não são os assalariados que_ devem cumprir pena pela
incúria administrativa, pelo endividamento irresponsâvel, pelos favorecimentos espúrios e pela incapacidade de
programar _os investimentos públicos. Certamente haverá-entre os defensores-do Decreto-ei n~' 2.012 quem possa
assumir a culpa pelo endividamento e pelos estrondosos
déficits - estes _sim ..,...._que colocam em palpos de aranha, tanto as empresas estatais como o próprio Tesouro
federal.
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E onde está o texto do, Acordo em que se compromete
o Governo a transferir aos trabalhadores os ônus desse
monetarismo desvairado? Onde estã escrito e assinado
que o FMI nos safará das dificuldades_em que nos meteram os banqueiros internacionais, a troca do nível de
vida das famílias de renda inferior a três salários míni~
mos no País? Que poder da república aprovou tais com~
premissas? Nós não-aprovamos.
Juros altos e escorchantes, negociatas evidentes, con~
tratos leoninos com ministérios e empresas públicas, especulação desabrida com títulos da dívída pública, evi~
dentem ente Causam mais ônus _do que a soma de milhares de folhas de salários. E se quisermos um ponto de vista econômica. não seria íncorreto lembrar que, concentradas em poucas mãos, as rendas dessa corrupção insti~
tucionalizada e daqueles abusos financeiros afetam o ritmo innacionário em ·escala infinitamente maior do que
as quebras de safras ou as manipulações atacadistas.
Para desviar a atenção do problema real, dizem que é
impatriótico apenas criticar. E que as oposições deviam
apresentar alternativas e sugestões concretas. Embora
não aceitemos o engodo que aí se inclui- pois não é papel da oposição ditar regras para a situação - vá~ios
companheiros parlamentares têm contribuído com idéias
e projetas de medidas parciais, de curto prazo, a maioria
para apenas aliviar os _efeitos mais perniciosos. E em
quase todos os casos, a reação dos sapientes líderes e tecnocratas da situação é a mesma: indiferença ou desdenhosa informação de inviabilidade.
De fato, muitas alternativas são inviãveis. Não porque
técnicamente impróprias; mas pÜrque incompatíveis
com os compromissos políticOs dominantes que dão a
tônica das doutrinas e das práticas do Governo.
Não há saídas por este lado. Ninguém, séria e competentemente, pode afirmar que a redução dos salários
reais ajudará a red_uzir o tipo de inflação que corrói o
país ou os alarmantes índices de desemprego. E não basta - ainda que ajude - propõr auxílio-desemprego,
como propusemos ainda esta- semana, benefícios fiscais
ou estímulos para jornadas reduzidas ou para redução de
horas extras. Isto ajuda, apenas ajuda.
Desemprego se rt::duz com retomada de crescimento. E
isto se obterá quando se desate o pafs dos compromissos
anti-nacionais. Com políticas econõmicas diferentes destas que aí se praticam desatinadamente. Com planos de
médio prazo que visem claramente a redUzir a dePendência ex.terna e a ampliar o mercado interno. Com padrões
de consumo e de tecnologia de produção e de produto
que não comprometem a capacidade para importar.
Srs. Senadores, não importa, a estas alturas, a sigla
partidária que pOrtamos nós Senadores e nossos campa~
nbeiros da Câmara dos Deputados. Releva o fato de sermos, antes de mais nada, representantes do povo; desse
povo que está prestes a ser '?:xpropriado de uma de suas
con-qtüstas maiS elementares: o direito de melhorar sua
qualidade de vida. Ê preciso resistir às pressões, a nós di~
rigidas, mas que a ele atingem. É preciso denunciar a fa~
Jâcia dos argumentos tecnocráticos e erguer bem alto a
verdade política, a verdade das aspirações e interesses do
povo. É preciso pôr fim à arbitrariedade das decisões in~
conseqaentes; à prepotênci~ do fato consumado e -indiscutível.
É preciso demonstrar à Nação que pelo menos no Legislativo _é possível confiar; que ele não esmorecerá na
defesa dos verdadeiros interesses da Nação. é preciso,
concretamente, dis.cutir, esmiuçar os problemas reaiS_ e
rejeitar o Decreto-lei n~" 2.012, colocando em seu lugar
polítícl:ls que realmente atendam aos lídimos interesses
do Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.
Palmas!)

O SR. PRESIDE1~t-E- (Milton Cabral)- Concedo a
palavra aõ nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguin~
tes discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acontecimento digno de registro especial ocorreu no
dia 22 de março passado, quando o ilustre Presidente do
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Banco Jo Nordeste do Brasil (BNB), Camillo Calazans
de Magalhães, completou quatio anos cte fecunda geStãoà fn:nle tle..-;.si.l dinâmica insLíluii,:ão financeira destíriã.da a-

funcionar como ponto de apoio e força propulsora do
desenvolvimento regional, nos termos da histórica Lei n~"
1.649, sancionada pelo inesquecível Presidente Getúlio
Vargas a 19 de julho de 1952.
No decorrer destes últimos quatro anos, o incansável e
digno Presidente do BNB realizou, com inexcedível com·
petência, uma administração de categoria excepcional
pelos resultados obtidos, logrando expandir a rede operacional das agências e postos avançados de crédito;
multiplicar o volume dos empréstimos destinados ao inM
cremen!o da produção agropecuária; estimular, ampliar
e fortulecer a estrutura industrial da região; realizar, Com
sucesso integral, um dos mais avançados programas de
modernização administrativa, até agora levados a efeito,
em nosso País.
A modernizaão administrativa do BN B, empreendida
pelo Presidente Cimillo Calazans de Mãgalhães, atendeu às prioridades fundamentais, consubstanciadas na
descentralização do processo decisório, simultaneamente
com o aperfeiçoamento tecnológíco e a renovação dos
métodos e processos operacionais.
Com essas providências racionalizadoras, o Bl'\ B passou a atender, com maior rapidez e eficiência, aos seus
clientes e ao público em geral, cm virtude, sobretudo, da •
automação bancária pelo sistema On-Line.
Iniciado, em 1982, nas aS:êilCías·ao BNB em Fortaleza,
esse sistema já foi implantado nas unidades de maior
porte d;l instituição, diretamente ligadas ao computador
central do BNB, possibilitando a transmissão automática de informõ:lções_entre as agências que-deverão, até o
fim deste ano, serem totalmente interligadas nO ãmbito
de toda a rede operacional.
Hoje, o BNB funciona em regime de descentralização,
com as suas diretorias transformadas em órgãos executivos, c_om alçadas específicas, tendo sido criadas as supe-rintendências adminitrativa e financeira pa-ra--COorde-nação daquelas áreas, antes _diretamente subordinadas à
presidência.
O Conselho de Administração do BNB, por sua vez,
foi consideravelmente ampliado, porquanto nele já se integmm, além dos representantes do Banco central e dós
acionistas minoritários, os representantes da SUDENE,
DNOCS, CODEVASF, Secretaria.-Geral do Mlnistêrio
do Interior, Classes empresariais da regiã-o, CHESF--e
BNDES - isto é, o entrosamento que se fazia neces-sârío
em face da vinculação e relacionamento dessa constelação de órgãos com o Nordeste.
Foi, também, na atual administração, que o BNB fo"i
incluído, na pessoa do seu Presidente, entre os membros
efetivos do Conselho Monetário Nacional (CMN),
visando~se a aumentar a sua participação nas decisões
vinculadas ao desenvolvimento do Nordeste.
Transcrevo, a seguir, embora concisamente, alguns indicadores selecioilados que comproVam -a exirao-idínâria
capacidade profissional e empreendedora do Presidente
Camillo Calazans, caracterizando as dimensões de sua
notável administração. São os seguintes, os referidos dados extraídos do relatório técnico do BN B:
Nos quatro últimos anos, de fevereiro de 1979 a fevereiro deste ano, o saldo das aplicações globais do Banco
do Nordeste elevou-se de CrJ 32,2 bílhões para CrS
659,6 bilhões - uma expansão nominal de quase 2.000
por cento, o que ampliou consideravelmente a participação do BNB no sistema bancário regional e nacional.
Vale destacar que o total das aplicações do BNB, mais
de 73 por cento, ou seja, crs 483,6 bilhões c_orrespondem
a operações típiciS -de banco _de desenvolvimentO. São"
erripréstimos de médio e tango prazos destinados aos setores rural, industrial e de infra-estrutura. Enquanto isso, as operações característic_as d_o __ Banco do Comercial,
destinadas basicamente ao setor de comercialização (inclusive exportações), correspondem a 26,7 por cento das
aplicações (Cr$ 176,0 bilhões).
-No mesmo período, a rede operadora do Banco do
Nordeste ampliou-se de 104 piara 175 unidades, com a
instalação de 42 agências (inclusive duas extraMregionaís,

em Belo HorL..:onte e Brasília) e 29 postos avançados de
crédito as pequenas localidades do interior nordestino.
-Com os resultados atê agora obtidos pode--se afirmar,
sem receio de contestação, que o BNB consolidou a ínvejável posiçilo de terceiro maior estabelecimento de crédito do Pais em volume de empréstimos.
Por outro lado, o BNB ampliou consideravelmente a
sua participação relativa no_ sistema bancário regiqnal,
aumentando de 21,7% ao final de 1981, para 26,6% no
ano recém-findo.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações_ que desejava tec~r ao registrar o 49 aniversário da administração
de Camillo Calazans de Magalhães à frente do BNB.
(i'duito bem/ Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)~ Nada mais
huvendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima, de segunda-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA
l
Votação, em turno úníco do Projeto de Lei do Senado
nl' 308, de 198! -DF, que altera as alíquotas do imposto sobrC a transmissão de bens imóveis e de direitos a-eles
relativos a que se refere o art. 31 do Decreto-lei n~' 82, de
26 de dezembro de 1966, tendo
PARECERES, sob n9s 340 a 342, de 1982, das Comissões:
..:..:. df! Conjtituicão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-do Di.1·trito Federal. favorável; e
- de Finanças, favorável.

5
Votação cm turno único, do Projeto de Resolução n\'
149, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
r.:omo conclusão de seu Parecer n"' 842, 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 divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 843 e 844, de 1982, das ComisM
sõcs:
-de Consriwição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 121, de
1983), do Projeto de Resolução n~" 10, de 1982, que autO~
riza a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 945.617.624,10 (no- vecenlos e_quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros e dez centavos) o montante de sua dívida consolidada.

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n"' 113, de
1983), do Projeto de Resolução n"' 22, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí, EsM
tudo do Piauí, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove
mil cruzeiros).

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~>
90, de 1982 (apresentação pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nl' 485, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz (RN) a
elevarem Cr$ 3.072.000,00 {três milhões e setenta e dois
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n~>s486 e487, de 1982;dasComissões:
-de- Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e
juridicidade; e
-=.:.-de Municípios. favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
110, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como--conCluSãO de seu Parecer n~' 556, de 1982), que auM
toriza. o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em
Cr$ 39.930.000,00 (trinta e nove milhões, novecentos e
trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER. sob nl' 557, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constítuCiorialidade e
juridicidade, c_om voto vencido do Senador Dir:ceu Cardoso.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9
143, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n"' 824, de 1982Y, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado
(MS), a elevar em Çr$4.703.100,00 (quatro milhões-, setecentos e 'três mil e cem cruzeiros) o montante_ de. sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 825 e 826, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

8
Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 122, de
I 983), do Projeto Pe Resolução nl' 24, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do Rio
Grande do Norte, a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 9.691.100,00 (nove milhões, seiscentos e noventa e um mil e cem cruzeíros).

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereciM
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 114, de
1983), do Projeto de Resolução n~' 26, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estad_o de
Goiás, a contratar operação de crédito no _valor de Cr$
10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e dois
mil cruzeiros).

10

Discuss-ão, em turno único, da Redução Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 115,
de 1983), do Projeto de Resolução n9 31, de 1982, que auM
toriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Estado de
Goiás, a elevar em CrS 13.487.800,00 (treze rililhões,
quatrocentos e oitenta c sete mil e oitocentos cruzeiros o
montante de sua dívida consolidada_

r

11

Discussão, em turno único, da Redução Final (ofereciM
da -pela Comissão de RedaÇão em seu Parecer n~' 123, de
1983), do Projeto de Resolução n~' 36, de 1982, que autoM
riza o Governo do Estado d_e Pernambuco a elevar em
Cr$ !8.714.000,00 (dez_oito milhões, setecentos e quator~
ze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Abril de 1983

Sábado 9 .. 0867

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL iSecão 11)
19

12

1983), do Projeto de Resolução n9 51~ de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão,
Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito
no valor de CrS 17.438.000.00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e oito inil cruzeiros).

Discussão. em turno único, da Redaçào Final (oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n~" 126, de
1983), do Projeto de Resolução n<? 137, de 1982, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$
1.702.223.000,00 (um_bilhào, setecentos e dois milhões,
duzentos e vinte e três _mil_çruze:iros) o montante de sua
dívida consolidada.

13

20

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redução em seu Parecer n~' 117, de

-Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em_ seu Parecer nl' 127, de_
1983), .9o Projeto de Resolução nl' 142, de 1982, que autoriza o Governo do Est<ldo do Rió Gra.Dde do Sul a
cOntra.tar operação de empréstimo externo no valOr de
DM 10.900.000,00 (dez milhões e noYecentos mil marcos
:ilemães), destinado a financiar o projeto de Proteção
Contra as Cheias do Vale do Rio dos Sinos, naquele Estado.

Discussão, em turno único, da
da pela Comissão de Redação

Red~ção

Final (ofereci-

em seU Pãrecer Jl9 116. de

1983), do Projeto de Resolução n976, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da
Bahia, a elevar em CC$ 782.884.600,00 (setecentos CÕitenta e dois milhões, oitocentds e oitenta e quatro mil e
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida·

da.

14

Dis-cussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Rcdação em seu Parecer n9 124, de
1983), do Projeto de Resolução n 11 78, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araçatuba, Estado de São
Paulo, a elevar em Cr$ 743.634.000,00 (setecentos e quarenta e três milhões., seiscentos e trinta e quatro mil cruzeiros) o moniante de sua dívida consolidada.
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O SR. PRESIDENTE {Muito Cabral)- Está encer~
nrda a sessão.

[Lt:y_(Jflta-se a sessão às 18 horas e 20 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MURILO BADARO NA SESSAO Dli 6-4-83 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. MURILO BADARÓ (Como Líder, pronuncia
o .seguint~ discurso.} --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na tarde de ontem, o eminente Senador Virgílio Távo~
ra, em aparte dado a discurso do nobre Senador Severo
Gomes, expôs os pontos de vista da Maioria, com re~
lação aos graves acontecimentos verificados na cidade de
São Paulo.
Nesta oportunidade, ao ouvirmos a palavra do nobre
Líder Humberto Lucena, soa agradavelmente aos ouvidos e aos corações de todas as pessoas responsáveis neste
País, a palavra do Governador Franco Montara que, serenamente, revestido de sua inquestionável autoridade,
coloca as coisas nos seus precisos lugares.
Realmente, o que a Nação deseja, o que o Pais inteiro
aspira é ver aquela grande província, aquele grande Estado, recomposto na ordem pública, na sua serena ülos_ofia
de trabalho, que-o possibilitou transformar-se no estado
líder da Federação brasileira.
Agrada-nos saber, Sr~ Presidente, e nós levamos ao
Govern;1dor Montara as nossas mais efusivas congratulações, que S. Ex• dispõe de todos os meios para conser_var a ordem pública e resguardar o patriroônio público e
o r)atrimônio privado.
Ainda que todos reconheçam as dificuldades da hora
presente, ainda que todos admitam a existência de focos
recessivos .visfveís. decorrentes de uma conjuntura inflacionária teimosamente persistente, tamb~ a Nação não
admitiria que, a pretexto _de reivindiCações, por mais justas e legitimas qUe fossem, tudo se transformasse em motivo para a baderna, para o caos, para a depredação e
para a desordem. Portanto, Sr. Presidente, com as palavras do Governador do Estado de São Paulo - nosso
antigo colega que recebeu de todos nós as mais expressivas manifestações de apreço quando de sua despedida
desta Casa, que deixou como parlamentar, no Senado e
na Çâmara c:{os Deputados, acervo extraordinário de.ser_viços prestados - agrada-nos verificar que S. Ex• recompõe ·as coisas, restaura o princípio da autoridade em
Sij.o Pu.uio. rest-abelece a ordem e faz São Paulo reingressar na vereda ~ranqüilado progresso, do trabalho e_do
desenvolvimento.
O Jilais graveJ na palavra do _Governador Franco
Montara, é que S.- Ex', em nota oficial dá noticia de que
a convergência de determinadas situações, a coincidência

de surtos rebeldes em vários pontos da cidade, a existência de_ telefonemas anônimos, em açào Yisivclmente ter~
rorista, fazem supor a existência de grupos. Diz o Gover~
nadar Montara:
"tudo leva a crer na existência de um plano con~
certado de pequenos grupos com o objetivo de tu~
multuar a reorganização democrática da qual o governo de São Paulo é uma expressão legítima."
A nós nos parece, Sr. Pr.esidente e Srs. Senadores, qUe
o Governador Franco Montoro fica no dever de apontar
à Nação, tão logo lhe seja possível, esses grupos,
levando-os à execração pública. conduzindo-os ao pretório, se for necessário, para julgamento. Mas, esta suspeita deve ser devidamente aclarada, para que não pairem dúvidas em torno desses acontecimentos que_ infelícitaram a cidade de São Paulo e a vida daquele E.stadoT
O Governo Federal, que tem sido inflexível em sua determinação de conduzir seu projeto político, certam-ente,
entenderá e .receberá com prestimosa colaboração do
Governador Franco Montoro a identificação desses grupos por ele assinalados na sua fala na televisão.
Devo, finalmente, Sr. Presidente, para encerrar, dizer
ao Senador Humberto Lucena que muito me agradaria
examinar com S._ Ex•. nos termos do Regimento, a possibilidade de colocarmos em discussão o projeto de sua autoría, de grande valia e de grande repercussão, a respeito
da Criação do seguro-desemprego.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite-me V.
um aparte?

Ex~

O SR. MURlLÕ BADARÓ- Antes de concluir, me
dá muita honra o nobre .Senador Fernando Henrique
Cardoso.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Queria apenas,
ao mesmo tempo em que me junto às suas palavras arespeito da propol>\a do Senador Humberto Lucena, que
acho muito oportuna, porque é o tipo de resposta que
cabe neste momento de assegurar e ampliar os direitos
sociais dos trabalhadores, não queria deixar de fazer um
comentário a respeito do que V. Ex~ disse, apelando ao
Governador de São Paulo, para identificação de grupos.
Primeiro, devo esclarecer que não acredito que, mesmo
que tenham existido grupos, que eles expliquem o que
aconteceu. O fenômeno desta natureza, desta dimensão,
é um fenômeno social que ultrapassa de longe as even~
tuais tentativas organízadas. Mas eu queria assinalar
uma outra questão; é a dificuldade desse tipo de identifi~
cação. O Jornal do Brasil de hoje, publica uma foto, e eu
não YOU de maneira nenhuma acusar nem V. Ex• e nem
seu Partido do que está aqui, que tem a seguinte legenda:

··usando a camisa com a propaganda de Reynaldo de Barros e Paulo Maluf, distribuida pelos candidatos do PDS nas eleições, um saqueador se apressa
em sair do mercado com a sua cesta de mantimentos."
Eu não diria isso, que isso é uma prova de que Paulo
Maluf está envolvido nisso e muito menos que o PDS es~
teja. :t. multo difícil, nesse tipo de movimento, saber
quais são as origens.
O SR. MURILO BADARO- Senador, eu concordo
com V. Ex' de que é diflcH a apuração, mas é igualmente
grave que, com as responsabilidades de Governador do
maior Estado da Federação, S. Ex• o Sr. Governador
Franco Montoro explicite uma suspeita visível da existência desses grupos e nada diga no sentido de apurá-la.

É clarq que V. E• sabe, eu e o Senado sabemos, que esses grupos são capazes das manipulações mais diabólicas, da maquinações as mais sub-reptícias para tumultuar a ordem; são homens altamente especializados, ati-
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vistas com larga folha de serviços prestados no setor.
Mas a mim me parece que se_ trataria de prestimosa cola-

boração, se o nosso eminente ex-colega, Governador
Franco Montara, se esforcasse no sentido de apurar,
com os recursos.que dispõe, a existência desses grupos
para -que, juntamente com o Governo Federal, possam
eles ser devidamente erradicados na vida do Pais, que
quer prosseguir em sua senda democrátiCa-, -lranqí!ito,
trabalhando para o progresso, resolvendo essas dificuldades, aumentando as conquistas sociais dos trabalhadores, distribuindo a riqueza, afinai; reauzindo as disparidades regionais e as desigualdades sacias.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex' me permite, Senador?
O

Sr~

Fedi-O- Sliiion -

Permite, Senador?

O SR. MURILO BADARÓ- V. Ex• me permita dar
prioridade ao Senador Itamar Franco.
O Sr. Pedro Simon -

É evidente.

apelo que faço, acho que esse apelo é correto, ê o de que
S. Ex• se esmere no sentido de apurar a existência desses
grupos, porque será uma prestimosa colaboração a todo
o processo de consolidação democrática.
O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex•?
O SR. MURILO BADARÚ - Gostaria- de ouvir o
nobre Senador Pedro Simon, antes que o Sr. Presidente
me convoque ...
O Sr. Itamar Franco - V. Ex• quis homenagear-me.
Agora; jã vejo que não quer mais continuar com esta homenagem. Apenas quero complementar o meu raciocínio, se for passivei. V. Ex•, agora faz, entãõ, um outro
tipo de coloçação. E_ foi exatamente o final do seU díscilrso que me permitiu este aparte, não só para tentar mostrar que, no meu en~endimento, em nenhum momento o
S-r. GQvernador Franco Montara perdeu a sua autoridade.

O SR. MURILO BADARÓ
O SR.- MURILO-BADARú- Não é tanto-uma evidência. E. pelo menos um desejo que tenho de homenagear S. Ex•. que é uma das grande figuras de Minas Gerais, como V. Ex• é uma das grandes liSuras do Rio
Grande do SuL
O S_r. Itamar Franco- Muito obrigado pela homenagem que V. Ex• me presta neste instante. V. Ex•, na sua
fala que poderia ser inicialmente interpretada como i..úU
aplauso ao Senador Franco Montoro, merece um pequeno reparo. Creio que em nenhum momento o GoVernador Franco Montoro perdeu a sua autoridade corno Governador do Estado de São Paulo.

=- E nem eu disse isto.

O Sr. !ramar Franco- V. Ex•, revendo as suas pala-vras, verá que poderá dar esse tipo de interpretação.

0- SR. MURILO BADARO - Os -~ultigos romanoS
diziam; Interpretatio ccssat in claris - A interpretação
cessa nas coisas claras.
O Sr. Itamar Franco- Se V. Ex• quer falar latim, eu
diria também: Licuit illius.

O SR~ MURILO BADARO- Aliás, diz o Senador
Fernando Cardoso que antigamente se falava em latim
para que as coisas nao fossem compreendidas.

O SR. MURILO BADARÚ - Também estou de
acordo com V. Ex•. Não tenho nehuma dúvida nisto.

O Sr. Itamar Franco- Nós poderíamos responder em
latim, se V. Ex~ quisesse, mas acho que não seria o caso.

O Sr. Itamar Franco - Fico muito satisfeito que V.
Ex• faça essa afirmativa, porque, no decorrer do seu pronunciamento, poderia ter outra interpretação que não é
esta. Agora, quando V. Ex• fala aqui que o Governador
deve aprontar os grupos, gostaria também de ouvir de V.
Ex•, Senador Murilo Badaró, com todo o respeito, que o
Governo apontasse também os responsáveis pelos atentados à OAB, ao Riocentro, os esclarecimentos sobre a
morte do jornalista Alex.a_ndre Von Baumgarten. Isto, no
campo politico; no campo social, os escândalos enVolvendo o Grupo Lume, o Grupo Lutfalla, a Delfin. É o
que nós, da Oposição, gostaríamos que o GovernO, que
V. Ex' tão bem representa nesta Casa, tivesse ã C-õragem
de fazer apresentar os responsáveis por tudo isso.

O SR. MURILO BADARÓ-Sim, V. Ex• é um bom
latinista, eu sei disso, mas não há que interpretar as minhas palavras além do que eu quero dizer.

O SR. MURILO BADARÓ- Não sei se a gravidade
do momento paulista nos deveria levar a abandonar a linha que nós estávamos seguínd_o, na análise do fato, até
p_a_r~__rev~t_i_r__ ~_ fig~r~__ c:l_o_ _Sr. __ GovernaçiQr:_Q.<:=__ São _Pall-lP
de, mais do que a sua autoridade institucional, de uma
autoridade política que o Senado inteirO lhe dá.
O Sr. Itamar Franco -
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b evidente.

O SR. MURILO BADARÚ- E fico pesaroso-de ver
V. Ex' pretendendo levar o asseunto para outro setor.
Não, ao contrário,..
O Sr. Itamar Franco --Foi V. EX' quem-o·aeSViou.
O SR. MURILO BADARÓ- V. Ex~ não -me ouviu
ou não me entendeu. De qualquer maneira, peçd a V.
Ex' licença para retificar, a fim de que não tiremos desse
episódio de São Paulo conclusões precipitadas que ponham em xeque todo o sistema que estamos construindo
com paciência, mas com inflexível determinaçãQ. Eu- repito: o que solicito, na medida em que o Governador de
São Paulo fala oficialmente; da sUa cãtedra, e indentifica
a existência de grupos, S. Ex• levanta uma suspeita, e o

O Sr. ltamar_Franco- V. Ex~ não deve só_colocar. V.
quer fazer ou tenta fazer uma análise do problema
paulista, mas não vai ao fundo da questão. V. Ex• assistiu há pouco o aparte do Senador Luiz_Cavalcante. Esse
aparte, sim, Excelência, porque os problemas não são
apenas de ordem externa, como o Governo quer convencer a todo o Brasil. Ainda ontem, nós dois tinhamos a
oportunidade de debater este assunto em Belo Horizonte, atravéS da revista Exame da Associação Comercial.
Os erros são internos, os erros não são de um governador de oposição, não São do Governador Franc-o Mootoro. Era isto que eu gostaria que V. Ex• reconhecesse no
seu discurso.
Ex~

_Q_ _!5R_.__ Ml! _R IL_O J3A PARÕ _-:-:-_V_._ Ex•_~_ntão, data__ve_..,_
nia, não me ouviu, porque eu disse que há focos recessi-

vos. Não fiz nenhuma acusação ao Governador Franco
Montoro. Ao contrário, nós estamos é nos rejubilando,
dando graças a Deus de ver sua palavra, sua autoridad_e,
com o pes-o-que ela possui, impondo-se para restabelecer
a ordem.
O Sr. Itamar Franco - Que nunca deixou de cair.
O SR. MURILO BADARO- V. Ex~ admite que
houve uma ruptura da ordem em São Paulo, por alguns
momentos, que feliZmente foi restabelecida.
Ouço o nobre Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon- Acho, nobre Senador, que o·aspecto de Sãci Paulo realmente merece uma análise muito
mais profunda do que possa parecer à primeira vista.
Parece-me que a figura do Senador Franco Montara,
hoje Governador de Estado, não estâ sendo colocada em
choque. E um homem que organizou sua equiPe.- organi-

1983

zou seu plano de governo, mereceu aplausos nacionais
pelos homens que escolheu para os cargos respectivos, e
está inicia_ndo seu governo com uma série de_ medidas de
primeira grandeza. Tivéssemos nós com 8 meses, com lO
meses, de administração Franco Montara, e se poderia
dizer que o que está acontecendo em São Paulo era uma
n;:beldia contra a falta de cumprimento de promessas do
Senador Franco Montara. Parece-me que o prinieiro aspecto a se deixar muito claro é o de que aquilo que estã
acontecendo em São Paulo absolutamente nada tem a ver com a administração Franco Montara.
O SR. MURILO BADARÚ acordo com isso

Estamos de pleno

O Sr. Pedro Simon- O segundo aspecto a ser analisado é quã.ndó o Governador Franco Montara caracteriza
qUê deve ex-istir grupos -m.anipulando a opióião P6blica,
pois é muito provável que isso esteja aCOntecendo. Mas o
que é real, o que é objetivo, o que é claro, é que esses grupos, por mais radicais que fossem,- e por mais absurdas
que fossem as suas idéias, não teriam atingido os objetivos que atingiram, se São Paulo não estivesse vivendo
uma crise tão sêria e tão dramática, reconhecida por todos, com uma onda de desemprego tão elevada, com as
pessoas que levaram uma vida inteira para adquirir um
emprego, para atingir uina estabilidade nesse emprego,
para se transformarem em técnicos aperfeiçoados, de
uma hora para outra levadas à rua da amargura. São
Paulo está experimentando algo que de certa forma o
Nordeste e outros Estados conheciam e estão acostumados a conviver. São Paulo não estava acostumado a conviver com isso. Era um Estado absorvedor de mão-deobra, era um Estado que recebia os nordestinos, e esses
iam para São Paulo na tranqUilidade de que lá tinham
oportunidade de emprego. Então, há hoje em São Paulo
Uma nova realidade, uma realídade de milhões de desempregados. Eu faria aqui uma pergunta- à consciência de
Cada um de nós: se tivéssemos um emprego, que ganhãssemos por aquele emprego algo que desse para garantir
com certa dignidade a nossa família, que estivéssemos lu~
tando contra a inflação para manter o status quo da nossa família, e de repente perdêssemos esse emprego e não
encontrássemos nenhuma outra oportunidade de trab~
Jho, qual seria o nosso estado de ânimo, e qual seria o
espírito que nos iluminaria? Acho que é iinportante nos
colocarmos nessa situação, para sentir que se hã grupOs
que estão agitando São Paulo, por outro lado há uma
realidade que é o drama social tremendo que São Paulo
está vivendo. Parece-me que se nós devemos estudar, lutar e confiar que o Governador Franco MontOro solucione essa crise, devemos imediatamente nos pôr a campo para estudar os reflexos dessa crise, para que ela não
venha a se repetir daqui a 2, 3 ou 4 meses. Parece-me que,
estamos analisando o aspecto do povo na rua gritando e'
protes-t-ando, -e--qi:ier-emos--qüe ele -volte para-cas-a,-e deve
voltar para casa, e me parece isso importante. Mas devemos analisar o que há por debaixo de tudo isso, a crise
real e concreta que estamos vivendo. E nesse período de
re_cessão, quando as conseqUências da ida do Brasil ao
fundo Monetário Internacional determina a conseqdzdência de uma recessão, onde os empresâriós estão a dizer que não podem conviver com ela, que não podem pagar os juro~ exorbitantes, que são obrigados a desempregar, parece-me que este Senado tem a obrigação de deba~
ter, de estudar algo de concreto e objetivo, para que
amanhã, por esta ou aquela razão, não aconteçam fatos
igUais ou piores, que podem começar em São Paulo e se
prolongar por todo o Brasil.
~ O SR. MURILO BADARÓ Senador Pedro Simon,

Agrad~o

ao nobre

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Lamento informar ao nobre orador que o seu tempo está concluído.
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O SR. MURILO BADARO --Não percebi o aviso
da Mesa, Sr. Presidente, de forma que V. Ex• há de me
conceder aquele artigo do Regimento que o Senador

Paulo" Brossard usava muito para que eu possa concluir... (Risos.)
O Sr. Pedro Simon --Então, são miiis duas horas.

O SR. MUR!LO BADARO - Não, houve caso até
de mais de 5 horas, e o Senado foi altameitte homCmageado com os discursos notâveis do S"énador gaúcho. Muito
grato a V. Ex•. Não sei se com verbos muito contundentes o discurso se torna prazeiroso de ouvir, mas de qualquer fofma, como mineiro, eu diria que a minha presença se faz sempre de forma civilizada.
O Sr. José Lins -

Sãbado 9 -0869

DIÂRIOqOCONG"JtESSONACIONAL (Seção li)

Permite V. Ex• um

apart~?

O SR. MURILO BADARÓ- Vou responder ao Senador Pedro Simon, e depois ouvirei V. Ex•. Acredito,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, que não será de ontem, e
será certamente amanhã, a existência, nas áreas, de ~
sombra de toda a sociedade, sobretudo em sociedades
que passam por processo tão vertiginoso de mudança
como a nossa, a existência desses grupos. Agora, o êxito
deles está na medida exata da existência de uma determinada circunstância social, do caldo de cultura, de précondições que façam com que medrem com relativa facilidade sentimentos de rebeldia e até de desobediência civil. Acho que existem realmente essas pré-condições.
O que nós não podemos aceitar é que se faça da desordem e do caos um instrumento para corri8ir essa situação. Acho que a inteligência brasileira está convocada a b~ter amplamente esta temática que é uma espécie
de desafio ao País inteiro, propostas como essa do Senador Humberto Lucena, e tantas outras que foram oferecidas ao debate aqui no Senado e n-a Câmara dos Deputados.
Ouço o Senador José Uns, Sr. Presidente, e em seguida terminarei o meu discurso.
O Sr. José Lins - Veja, Senador Murilo Badaró, o
quanto é dificil dialogar com a Oposição. Neste momento, o que V. Ex• faz não é mais do que se solidarizar com
o Governador Franco Montara, com as medidas que
vem adotando para garantir a ordem e a propriedade no
seu Estado. Elcito por mais de cinco milhões de votos, S.
Ex• não só merece a confiança do povo paulista, mas merece também a confiança dos seus antigos pares neStaÇasa.. Mas, infelizmente, até nessas ocasiões somos mal
compreendidos. V. Ex• chamou a atenção para as palavras do ex-senador Franco Montara- que, aliás, foram
secundadas também, pelas palavras do Governador Bri·
:z:Ola - quando diz que situação semelhante existe no
Rio de Janeiro. e até utilizou a citação de um brocardo
espanhol, que eu não vou repetir. Mas o fato é que isso
vem sendo repetido não só pela imprensa como pelos governadores, que estão vivendo o problema,~ que supõem
que hâ focos de instigação nesses movimentos, o que eu
considero até natural. Mas quando V. Ex• pede que haja
um esforço do Governo para indicar esses focos, nãÓ é o
momento de dizer que a Oposição estava errada quando
pedia também que o Govérno esclarecesse alguns pontos
- com toda razão - uns foram esclarecidos e outros
não- e o ex-Senador Franco Moritoro, nOsso Governador, certamente não é obrigado a fazer milagres. Mas o
que desejamos é que ele realmente tenha sucesso nessas
coisas, ainda que nós não tenhamos tido -~m todas aque-las. E ainda que o Governador tenha sucesso em resolver
o problema do desemprego, como ele mesmo disse que
vai resolver, ou que estã resolvendo. Isso serâ ótimo,
porque ele vai nos dar um grande exemplo, vai ser seguido por outros governadores, e quem sabe até o exemplo
ao próprio Governo Federal. De modo que o que nós desejamos, nobre Senador Murilo Badaró, e V. Ex• estâ desejando, ê o sucesso, e ninguém tem o direito de negar a

nós, do PDS, o direito de desejar esse sucesso aõ Governador de São Paulo.
O SR. MURILO BADARÓ- Esteja seguro-de que
meu desejQ, o mªis sincero, ê de que o üovernador Franco Montara tenha grande êxito no seu Governo; se não
fosse por ele, pelo que aqui no Senado deixou plantado
fundamellte em _afeições, pelo Estado de São Paulo, que
~o nosso orgulhO _e_ a no~_sa _a~miração.
O Sr. Alexandre Costa""":"'

y,_Ex• permite um aparte?

O SR. MURILO BADARÓ -

Pois não.

Ale~and_re

Cqs[a_,..... Nobre Senador Murilo Badaró, O discurs_o de V:. Ex' é perfeito. V. Ex• apresenta
solidariedade de quase todo o Senado ao Governador
França Montoro. Alegar-se aqui que há focos, é o óbvio.
Eu, por exemplo, em minha vida, não _conheço movimento popular algum sem líder. Há de _ter um líder.
Precisa-se saber se a liderança é anárquica, se é ideológica ou se é politica. Ontem assisti no ''Bom-dia, Brasil"
uma verdadeira aula do sociólogo, nosso colega, Senador Fernando Henrique Cardoso, onde S. Ex• dizia que
o problema .era social. Daí admirar-me, agora que o mes-mo professor que todos respeitamos traga hoje o Joma/
do Brasil para dizer que, nesses focos, se encontravam cidadãos vestindo camisas com nomes de "A" e "B". Ora,
Senador Murilo Badaró, nào_é possível!
Partindo de quem parte -de um professor eminente,
qUe admirei ontem a $Ua aula ...
O Sr.

Mas o Senador fez a ressalva de
q:ue não estava endossando a publicação do Jornal do
Brasil, apenas mostrou como era difícil.
O Sr. Pedro Simon -

O Sr. Alexandre c_osta- ... baixar para um argumento medíocre, aliâs, de camisa de "A" e "B". Os cidadãos
dos grupos ou dos focos poderiam estar _vestidos com a
~minha

cainisa, com a camisa de qualquer um de nós.
Não. Não é possível! O problema é social.
· Falta a coragem de dizer. O problema nem é social es- pecificamente, mas é de fome, fome dos saqueadores.
Isto sim, eu aceito~ A inquinação dos fatos, camisas com
inscrições de "A" e ·~B", isso não, professor. V. Ex• me
perdoe.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Permite V.

Ex~?

O SR. MURILO BADARÓ ~Vou permitir~ V. Ex~
o esclarecimento, porque devo encerrar em seguida.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Tenho a impressão de que o esclarecimento é quase desnecessário, porque os Senadores me ouviram. Eu não usaria o argumen~
to- apesar de o Senador Alexandre Costa render homenagens indevidas a mim- acho que mesmo sem elas nenhum de nós usaria argumento tão simplório, quanto o·
que me foi atribuído por S. Ex• Apenas disse- não acusei grupo algum -,apenas disse como era difícil usar tal
procedimento, e utilizei-me do recorte do Jornal doBrasil, sem endossá-lo explicitamente, para mostrar essas dificuldades, para dizer precisamente que num fenômeno
social dessa proporção há muitos envolvidos e que é qua~
se inútil tentar rastrear para ver se foi esse ou aquele foco. Provavelmente não fui suficientemente explícito ao
fazer as minhas afirmações e, o nobre Senador Alexandre Costa delas tirou ilações que não correspondem ao
meu pensamento. Muito obrigado.

O SR. MURILO BADARÚ- Concluirei, Sr. Presidente. O Senador _fedro Simon fez uma referência aos
mineiros, e recordarei aqui, agora, cêlebre passagem que
está inscrita nos Anais da Câmara como um dos momentos mais gloriosos da primeira República.
Falava da tribuna da Câmara o Deputado Barbosa Lima, combatendo um ato de cassação de direito de determinado Deputado, cujo nome me foge ntista oportunidade. Invocava ele a palavra do Deputado Carlos Peixoto,
que era Líder da Maioria, mineiro de Cataguases, c: invocava tradições libertárias dos mineiros, a vocação indesnientida de Minas para a liberdade, para a democracia.

o

CarloS Peixoto _.deu uma resposta que ficou esculpida
como um dos mais altos momentos do pensamento politico e que está ins"erida no livro "Os Perfis Parlamentares" como um dos momentos mais estelares de sua vida
parlamentar.
"Nós, mineiros - dizia Carlos Peixoto -"somos indefectivelmente em favor da liberdade, mas queremo-la
sempre sob o império da lei." E completou com aforisma
romano: sub lege libertas.
A mim me parece que esta é a receita de ontem, de
hoje e hâ de ser a receita de sempre, Sr. Presidente,
sobretudo quando na "lei estão compreendidas ajustiça
social, a ordem representada pelo império da norma de
Direito, e a líberdade no topo de toda essa construção a
garantir o direito de todos à vida e à própria liberdade.
Muito obrigado. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO.
SELINS NA SESSÃO DE 7-N13 EQUE, ENTRE·
QUE A REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOS~ LINS - Sr. Presidente, desejo ~penas
trazer uma informação ao Senado. A Liderança do PDS
recebeu do Ministro Delfim Netto o seguinte telex:
4

"Tenho muito prazer em cumprimentar V. Ex• e
na oportunidade informar que, ·lendo o discurso do
nobf~--Senador Luiz Cavalcante, que abordou a
política económica do Governo, surpreendeu-me o
aparte dado pelo Senador Humberto Lucena,
atribuindo-me afirmações que nunca fiz, referentes
a governadores que deixaram o governo em março'
último~ principalmente referentes a finanças dos Estados do Nordeste. O Sr. Senador Humberto Lucena informou que o Ministro Delfim Netto, que dirige-a ârea económica, disse que os ex-Governadores
levaram os Estados à falência.
São palavras textuais de Sua Excelência, publicadas
pela Imprensa, diz o Senador Humberto Lucena."
E assim, Sr. Presidente, fica desfeita essa noticia 'que
atribui ao MiniStro Delfim Netto uma acusação aos Governadores do Nordeste, que S. Ex.' nunca fez. Se a Imprensa divulgou alguma coisa sobre isso, é o próprio Ministro que pede que se transmita ao Congresso que ele
realmente jamais fez tais acusações aos Governadores
recém-saídos dos Estados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem!)

ATO DO PRESIDENTE N• 48, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in~
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato d.l
Comissão Diretora n9 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: Paulo Agostinho de Arruda Raposo para o emprego
de Assessor Técnico, com o- salârio mensal equivalente
ao vencimento do Cargo DAS:3, a partir de 22 de março
de 1983, com lotação e exercício no Gabinete do Senador
Marco Maciel.
Senado Federal, 8 de abril de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 49, DE !983
O Presídente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, itCm 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-
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gaçãe de competência qui lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Dirc:tora n~' 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n~' 130, de 1980, resolve autorizar a contra~
tação, sob o regill}e jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
de Jos~ Maria de Carvalho Júnior para o emprego de As-sessor Técnico, com--o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 11 de março de
1983, com lotação e exercício no Gabinete do Senador
Nelson Carneiro.

DIÃkJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Senado Federal, 8 de abril de 1983, --Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO fRESIDENTE No 50, DE 1!183

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe c-onferem os artigos 52, item 38e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele~
gação de competência que lhe foi ou~orgada pelo Ato da
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Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n9 130, de 1980, resolve autorizar a contraM
tação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
de Ruy Lopes, para o emprego de Assessor Técnico, com
o salãrio ·mensal equivalente ao vencimento do cargo
DASM3, ã partir-de l q de março de 1983, com lotação e
exercicio no Gabinete do Senador Severo Gomes.
Senado Federal, 8 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente do Senado.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
ANO XXXVIII- N• 028

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 1983

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, noS
termos do art. 55,.§ ]I', da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 007, DE 1983
Aprova o texto do Decreto-lei nl' 1.956, de 30 de
agosto de 1982, que "autoriza o Conselho Interministerial do Programa Grande CarajáS a conceder
isenção ou redução do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados••.
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n\>
1.956, de 30 de agosto de 1982, que "autoriza o Conselho
lnterministerial do Programa Grande Carajás a conceder isenção ou redução do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados".
Senado Federal, 11 de abril de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente.

SENADO

FEDERAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 55_,§ 1~', da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente, promulgo o seguinte

·SUMÁRIO
I -ATA DA 32• SESSÃO, EM
11 DE ABRIL DE 1983
l.l -ABERTURA

1.2-- EXPEDIENTE

1.2.1- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projetas de Resolução n'~'s 3,
4/83; 136, 150, 151, 152, 157, 94,
93, 54, 42, 32, e 27/82 (redações n:
nais); e Projeto de Lei da Câmara
n• 29/81.
1.2.2-- Leitura de Projetos
- Projeto de Decreto Legislativo n'>' 3/83, que submete à aprovação do Congresso Nacional todos os ajustes, atas e contratos
complementares ao Acordo sobre
Cooperação no Campo dos Usos
Pacíficos da Eneigia Nuclear assi-

DECRETO LEGISLATIVO N• 008, DE 1983

nado_entre a República Federativa
do Brasil e a República Federal da
Alemanha, em Bonn, a 27 de junho
de 1975.
- Projeto de Lei do Senado n~'
41/83, que atribui àS entidades sindicais que integram a Confede-

ração Nacional das Profissões Liberais, o mesmo poder de representação dos Sindicatos representativos das categorias profissionais deferenciadas, nas ações individuais e
coletivas de competência da Justiça
do Trabalho.

1.2.3 - Comunicação da
dência

Presi~

Recebimento do Oficiá nl'
S/11/83~ dõ Goverriador do Estado da Paraíba, solicitando autorização do Senado Federal a fim de
que aquele Estado possa realizar
operação de empréstimo externo,
no valor que menciona para os fins
que especifica.
-

1,2.4- Discursos do Expediente

SENADOR

ALO YS/0

CHAVES- Homenagem de pesar

pelo falecimento do Professor Aldebaro Cavaleiro de Macedo Klautau.

SENADOR LOURIVAL
BAPTISTA- Apelo à Sr~ Ministra da Educação e Cultura em favor de providências que visem a
substituição dos livros didáticos
denominados "descartáveis", por
outros mais duráveis, baratos e padronizados.
SENADOR JOSE FRAGELL/
- Insegurança que estaria se _verificando nas terras do pantanal matogrossense, sobretudo nas áreas
fronteiriças com o Paraguai.

Aprova o texto do Decreto-lei nl' 1.955, de 23 de
agosto de 1982, que uconcede à FURNAS e à ELETROSUL isenção de impostos na importação de bens
destinados aos Sistemas de Transmissão de Itaipu''.
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~'
1.955, de 23 de agosto de 1982, que ..concede à FURNAS e à ELETROSUL isenção de impostos na impor~
tação de bens destinados aos Sistemas de Transmissão de
Itaipu".
Senado Federal, II de abril de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente.

Ata da 32~ Sessão,
em 11 de abril de 1983
I • Sessão Legislativa Ordinária
da 47• Legislatura
Presidência do Srs. Nilo Coelho,
Moacyr Da/la e Almir Pinto

1.2.5- Requerimento
- N~' 528/83, de autoria do Sr.
Senador Luiz Cavalcante e outros

ÃS 14 HORAS E30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SR""!CSENADÓRES:
Jorge Kalume- Altervir Leal- Mário Maia- Fábio Lucena- Raimundo Parente- Aloysio Chaves -
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Srs. Senadores de homenagens de
pesar pelo falecimento do ex:
Senador Ezechias da Rocha. Aprovado, após usar da palavra o Sr.
Luiz Cavalcante.
1.3-0RDEM DO DIA
- ProjetO de Lei do Senado n'
308/81-0F, que altera as alíquotas
do imposto s_obre a transmissão de
bens imóveis e de direitos a eles relativos a que se refere o artigo 31
do Decreto-lei nO? 82, de 26 de dezembro de 1966. Após reaberta é a
Discussio encerrada, voltando às
comissões competentes em virtude
do recebimento de emenda em plenário, tendo uSadO da palavra os
Srs. Itamar Franco e José Uns.
-Projeto de Resolução n~'
90/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Riacho da Cruz(RN)
a elevar em CrS 3.072.000,00, o
montante de sua dívida consolidada. Votaçiio adiada para a sessão
do dia 11 de maio do corrente ano,
nos termos do Requerimento n~'
530/83.
-Projeto de Resolução nl'
l!Oj82, que autoriza o Governo do
Estado de Pernambuco a elevar em
Cr$ 39.930.000,00, o rilciritante de
sua divida cons_olidada._Aprovado.
Ã ComissãO de Redação.
-Projeto de Resolução n~'
143/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aparecida do Tabuado (MS), a elevar em CrS
4.703. 100,00, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. Ã
Comissão de Redação.

Abril de l983

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

dito no valor de Cr$ 9.691.100,00.
Aprovado. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n"' 26/82, que a_utoriza a
Prefeitura Municipal de Buriti Alegre (GO), a cotl.tratar operação de
c ré dito no valor de Cr$
10.692.000,00. Aprovado. Ã pro·
mulgação.
- Redaçào Final do Projeto de
Resolução n~' 31/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Goiatuba
(00), a elevar em Cr$
13.487.800,00, o montallte de stia
divida cOnsolidada. AproYado. Ã
promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n' 36/82. que autoriza o
Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 18.714.000,00, o
montante de sua divida consolidada. Aprovado. À promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n"' 51/82, que autoriza a
Prefeitura Municípal de Amarante
do Maranhão (MA) a contratar
oj)en!çào de créditO
valor--de
Cr$ 17.438.000,00. Aprovado. À
promulgação.

no-

- Redação Final do Projeto de
Resolução n~' 76/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Salvador
(BA) a elevar em CrS
782.884.600,00, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. À
promulgação.
- Redação Fína1 do Projeto de
Resolução n"' 78/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Araçatuba
(SP), a elevar em Cr$
743.634.000,00 6 montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. _À
promulgação.

-Projeto de Resolução n"'
149/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aloãndia (GO) a elevar em CrS 13.128.492,00, o mon·
- Redação Final do Projeto de
tante de sua dívida consolidada.__ Resolução n>? 82/82, que autoriza a
Aprovado. Ã Comissão de Reo Governo do Estado do Rio
dação.
Drande do Norte a elevar em CrS
64. 104.000,00, o montante de sua
- Redação Final do Projeto de
dívida consolidada. Aprovado. À
Resolução n<:> 10/82, que autoriza a promulgação.
Prefeitura Municipal de Caxias do
Sul, (RS) a elevar em Cr$
-Redução Final do PrOjeto -de
945.617.624,10, o m-ontante_ de sua
Resolução n<? 84/82, que autoriza o
divida consolidada. Aprovado. Â
Governo do Estado da Bahia a elepromulgação.
var em CrS l.241.055.262,08, -o
montante de sua dívida consolida- Redaçào Final do Projeto de -~~· ~_provado. Ã promulgação.
Resolução n\1 22/K2, que -autoriZa a
Prefeitura Municipal de Rio Gran- Redução Final do Projeto de
de do Piauí, Estado do Piauí, a Resolução n>? IOS/82, qJ.ie autoriza
contratar operação de crédito no
o Governo do Estado de Pernamvalor de CrS 3.619.000,00. Aprovabuco a elevar em Ct$
do. Ã promulgação.
l.534.085JOO,OO, o montante de
sua dívida consolidada. Aprovado.
- Redação Fínal do Projeto de ~-promulgação.
Resolução n<:> 24/82, q-úe- autoriza a
Prefeitura Municipal de Patu
- Redação Final do Projeto de
(RN), a contratar operação de cré·
Resolução n>? II 1/82, que autoriza

a Prefeitura Municipal de Alvorada (RS). a elevar em CrS
433.415.922,39, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. À
promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n' 137/82, que autoriza
o Goverrio- do Estado da Bahia a

elevar em Cr$ l. 7_02.223 .000,00, o
montante de sua divida consolidada. Aprovado. À promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n~' 142/82, que autoriza
o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a contratar operação _de empréstimo externo no
valor de DM 10.900.000,00 {dez
milhões e novecentos mil marcos
alemães), destinado a finanCiar o
projeto de Proteção Contra as
Cheias do Vale do Rio dos Sinos,
naquele Estado. Aprovado. À promulgação.

Hélio Cueiros - Alexandre Costa - Alberto Silva Helvídio Nunes - João Lobo - Almir Pinto -José
Uns- Virgílio Tãvora- Carlos Alberto- Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Marco
Maciel- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- Carlos
Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Moacyr Oalla- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Henrique Santillo- Benedito CanelasGastão _Müller - José Fragelli - Álvaro· Dias.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)~ A lista de presença acusa o comParecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus íniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o .seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N' I39, DE I983
Comissão de Redaçio

L4- DISCURSOS APÚS A
ORDEM DO DlA
SENADOR MÁRIO MAIAAtuação desenvolvida pelo General Fernando Moreno Maia, à frente da Coordenadoria Especial do
INCRA na Amazônia Ocidental.
Eleição do Dr~Máriõ Sérgio Duarte para a Presidência da Ordem dos
Advogados do Brasil.

Redaçio final do Projeto de Resolução
I983.

o\'

3, de

Relator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n<? 3, de 1983, que suspende a execução do artigo 212 do Código Tributário do Município de Flórída
Paulista, Lei n<? 950, de 20 de dezembro de 1977.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1983- LomantoJúnior, Presidente- Passos Pôrto, Relator - J oiio Lobo.
ANEXO AO PARECER N' 139, DE 1983

/TA MAR
SENADOR
FRANCO- Necessidade da mo-

dificação da or_deni econõiiiícámundiaL

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

SENADOR
GABRIEL
HERMES- Homenagem de Pe-

RESOLUÇÃO N'

sar pelo falecimento do Sr. Aldebaro Cavaleiro de Macedo Klautau,
15- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÕES ANTERIORES
Do Sr. José Lins, pronunciado
na sessão de 7-4-83.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 23 de junho de 1982, nos autos do
Recurso Extraordinário n<? 96.908-0, do Estado de São
Paulo, a execução do art. 212 do Códígo Tributário do
Município de Flórida Paulista, Estado de São PauloLei n'? 950, de 20 de dezembro de 1977.
PARECER N' 140, DE 1983

Do Sr. JOsé Lins, pronunciado
na sessão de 8-4-83.

Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n'? 4, de
1983.

3-ATAS DE COMISSõES4- MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VICEUDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

, DE I983

Suspende a execução do art. 212 do Código Tributário do Município de Flórida Paulista, Estado de
Sào Paulo- Lei n<? 950, de 20 de dezembro de 1977.

Relator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 4, de 1983, que suspende a execução do art.
54, inciso I, letra e, da Constituição do Estado de SãO
Paulo, no tocante às expressões "inconstitucionalidade
e".
Sala das Comissões, 8 de abril de 1983. ~ Lo manto
Júnior, Presidente- Passos Pôrto, Relator- João Lo..

bc.
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ANEXO AO PARECER N• 140, DE 1983
Faço "saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, J>E 1983

SuspeRde a execu~ãO da letra e do inciso I do art.
54 da Constituição do Estado de São Paulo, no tocante às expressões "inconstituciona.lldade e".

O Senado Federal resolve:
Artigo únicó. É suspensa, Por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 20 de maio de 1981, nos autos do
Recurso Extraordinário n~' 92.169-9, do Estado de São
Paulo, a execução da letra e do inciso I do art. 54 da
ConstituiçãO do Estado de São Paulo, no tocante àSexpressões "inconstitucionalidade e".

(quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil
e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1983, - Lomanto
Júnior, Presidente- João Lobo, Relator- Passos Pôrto.
ANEXO AO PARECER N• 142, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inCiso VI, da Constituição, e
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resoluçio n9 136, de
1982.
Relator: Senador Passos Pôrto
A Corriissão apresenta a redação_ fin3.1 do Projeto Óe
Resolução n9 136, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado da Bahta a elevar em Cr$ 602.516.000,00 (seis~
centos e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil cruzei~
ros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente- Passos Pôrto, Relator- João Lo-

bo.

Comissão de Redação
Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 48.365.100,00 (qua. renta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e
cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Art. !I' f. a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em Cr$ 48.J65.100,00 (quarenta e oito milhões,
trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) o mon- tante de s_ua dívida consolidada, ?- fi_m de gue possa con- l:fatar um empréstimo de igual va_lor junto à Caixa Económica Federal,- mediante a utilização-·de recursos do
Fundo de Apoio io Desenvolvimento Social- FAS,
destinado ao financiamento das obras de reforma e equipamento do Mercado Municipal, obedecidas as con~
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

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

n~'

151, de

1982.
Rehltor: Senador João Lobo

, J>E 1983

Autoriza o GovernO cio -EStãd~-da Bahia a elevar
em Cr$ 602.516.000,00 (seiscentos e -dOiS milhões,
quinhentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:

Art. !I' É o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2~' da Resolução nl' 93, de ll de outubro de
1976, do Senado Federal~ a"utorizado a elevar_ em
CrS 602.516.000,00 (SeiscentoS e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil cruzeiros) o monta'itte de sua dÍvid,?
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstímo de igual valor junto l CaiXa Econôm~ca Fede_ral, mediante a Utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à conStrução
e equipamento de complexos policiãts ~m municfpios do
interior daquele 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• 142, J>E 1983
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução
1982.

Comissão de Redaçào
Redação final do Projeto de Resolução

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de

Resolução n~' 151, de !982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás (GO) a elevar···em
Cr$ 43.095.116,56 (quarenta e três milhões, noventa e
cinco mil, cento e dezesseis cruzeiros e cinqUenta e seis
centavos), o montailte de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1983. - Lomanto
.[únior1 .Presidente- João Lobo, Relator- Passos Pôrto.
ANEXO AO PARECER No 143, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista de
Goiás, Estado de Goiás, a elevar em
Cr$ 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.
O Senado Federal resolve:

N~

150, de

Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 150, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a elevar em Cr$ 48.3-65.100,00

Redação final do Projetode Resolução nY 152, de
1982 .
Relator: Senador Josê Lins
A Comissão apresenta a redução final 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 (trintã e dOis -ini!hões, noVecentos e cinqUenta e três mil, quinhentos e cinqUenta e oito cruzeiros
e quarenta e sete centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna.

Sala das Comissões, 8 de abril de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente-José Uns, Relator- Passos Pôrto.
ANEXO AO PARECER N• 144, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inci.so VI, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

PARECER N• 143, J>E 1983

ANEXO AO PARECER N• 141, DE 1983

RESOLUÇÃO N•

PARECER N• 144, J>E 1983

, DE 1983

O Senado Federal resolve:

PARECER N• 141, J>E 1983

ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de
Cr$ L6S3,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto
à Caixa Económica. Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinado à construção de galerias pluviais,
meios-fios e sarjetas, lavanderia pública e aquisição de
equipamentos para coleta de lixo, naquele Município,
obl!:decidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
s.ua publicação.

Art. ]1' ê a Prefeit-ura Municipal de Bela Vista de
Goiás, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução nl' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consoJld~daenl_ -0$-43.095.116,56 (quarenta e três milhões,
noventa e cinco mil, cento e dezess_eis cruzeiros e cinqUenta e sds celltavõs), correspondentes a 25.604

, J>E 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Leopoldo de
Bulhões, Estado de Goiás, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 32.953.558,47 (trinta e dois
milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, quinhentos
e cinqüenta e oito cruzeiros e quarenta e sete centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 11' É a Prefeitura Municipal de Leopoldo de
Bulhões, Estado de Goiâs, nos termos do art. 21' da Resolução nQ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de CrS 32.953.558,47 (trinta e dois milhões, novecentos e ·
cinqUenta e três mil, quinhentos e cinqOenta e oito cruzeiros e quarenta e sete centavos), correspondentes a
19.578,62 ORTNs, considerado o valor nominal da
ORTN de Cr$ !.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e
três cruzeiros e quatorze _centavos), vigente em abril/82,
junto á Caixa Econômica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à ampliação do sistema de galeriaS pluviais, mcios~fios e sarjetas e construção de uma
lavanderia públicà ôa sede do Município, obedecidas as
_cqndições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 145, J>E 1983
Comissão de Redacão
Redação final do Projeto de Resolução
1982.

n~

157, de

Relator: Senador José Lins.
_A Co_miss.ão_ apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 157, de 1982. Que autoriza a Prefeitura Mu-
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nicipal de São MigUel do Araguaia (GO) a elevar cm Cr$
33.150.000,00 (trinta: C -três -milhões, cento e cinqUenta
mil cruzeiros) o mo-ntante de sua dívida consolid<tda in-

terna.
Sala das Comissões; 8-de abril d~ 1983.- Lomanto Júnior, Presidente- José Lins, Relator- Passos Pôrto,

dt..-çídas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 2? c-sw R~oluçào entra em vigor na data de sua
publicação.

PARECER N• 147, DE 1983
Comissão de Redação

ANEXO AO PARECER N• 145, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, iiiCiso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do
Araguaia, Estado de Goiás, - a elevar em CrS
33.150.000,00 (trinta e três milhões, cento e cinqüenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida conrolidada.

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 93, de
1982
Relator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto dç
Resolução n~ 93, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipál de Guru pi (GO) a contratar operação de crédito
no valor de CrJ 14.422.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros).
Sala das _Comissões, 8 de abril de _l 9:83. --:: Lomanto
Júnior, Presidente- Passos Pôrto, Relator- José Lins.

ANEXO AO PARECER N• 147, DE 1983

O Senado Federal resolve:
Art. I'>~ Ê a Prefeitura Municipal de São MigUel do
Araguaia, Estado de Goiãs, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 33.150.000,00 (irlrúa e
três milhões, cento e cinqücnta-mtl 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 D_esenv_o_lvimento Social- FA$, _destinado à
implantação de galerias de águas pluviais na sede do
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processu.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaÇão.

PARECER N• 146, DE 1983
Comissão de Redação
Rcdaçào f"mal do Projeto de Resolução nY 94, de
1982.
Rela.tor: Senador José Lins
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de _
Resolução_nY 94, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino (RN) a elevar ern cr$
11.620.000,00 (onze milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente_- José Lins, Relator- Passos Pôrto.

Faço sabl!r que o Senado Federal aprovou, nos termos
da,_ act. 42, inCiso- VI, da Constituiçã_o, e
- e.u
, Presidente, Prõmulgo a seguiilte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de G~:~rupi, Esta...
do de Goiás, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 14.422.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros).

Art. J9 É a Prefeitura- Municipal de Guru pi, Estado
de Goiás, nos termos do art. 2Y da Resolução n9 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crêdito no valor de Cri
14.422.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e
dois mil cruzeiros), junto à Caixa Ecoõômica Federal,
mediante a u_tilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- F AS, destinada à construçijo
de creche, naquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respeCtivo
processo.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de
s~~ -p-~bticação.
.
-

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino,
Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em CrS
11.620.000,00 (onze milhões, seiscentos e vinte mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Art. JY E a Prefeitura Municipal de Bataiporã, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro de l 976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ s:22 I .500,00 (cirico inilhões, duzentos e vinte e
um mil e quinhentos cruzeiros) junto à Çaixa Econômica
Federal, mediante a utilização de_ recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à
construção de 9 (nove) escolas de l Ygrau na zona rural
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.

PARECER N• 149, DE 1983
Comissão de Redaçào
Redação final do Projeto de Resolução nY 42, de
1982.
Relator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nt? 42, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar, em Cr$
180.975.100,00 (cento e oitenta mithões, novecentos e setenta e cinco inil e cem cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1983. - 2Lomanto
Júnior, Presidente- Passos Pôrto, Relator- José Lins.

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 Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar, em Cr$
180.975.100,00 (cento e oitenta milhões, novecentos e
setenta e cinco mil e cem cruzeiros), o montante de
sua díviCia c-onsolidada.
O Senado Federal resolve:

PARECER N• 148, DE 1983
ComisSão

dê RedaçiÍo

Redação final do Projeto de Resolução n~ 54, de
1982.
Relator: Senador José Lins

RESOLUÇÃO N•

O Senado Federal resolve:

ANEXO AO PARECER N• 149, DE 1983

O Senado Federal resolve:

ANEXO AO PARECER N• 146, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstitUição, e eu,
,Presidente, promulgo a seguinte.

Abril de 1983

A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Resolução n9 54, de 1982, que autoriza a Prefeitura Muníclpal dC Bataiporã (MS) a elevar, em Cr$ 5.221.500,00
(cinco milhões, duzentos e vinte e um mil e quinhentos
. cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente- José Lins, Relator- Passos Pôrto.

ANEXO AO PARECER N' 148, DE 1983

Art. lY .t: a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução nY 93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado Fe~
deral, autorizada a elevar, em CrS 180.975.100,00 (CeitiO
e oitenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil e cem
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
Junto à Caixa Econômíc3 Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F:_AS, destinado à construção de gaJeriis pluviais e
colocaÇão de guias e sarjetas, naquele Municfpio, obede-Cídãs- ãs condições admitidas pelo Banco Central doBrasil no respectiVo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor fina data de
sua Pubficação.

PARECER N• 150, DE 1983

O Senado Federal resolve:
Art. I'>' f=: a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino,
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2'>'
da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 11.620.000.._00 (onze
milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros) o m.o.oNu!e de
s.ua 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 unidade escolar, naquele Município, oDe~

Faço saber que o Senado Federal aprovOU,· rios termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bataiporã, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 5.221.500,00 (cinco mi-lhõis,
duzentos e vinte e um mil quinhentos cruzeiros).

COniiSsãO de Rectação
Redação finãl do Projeto de Resolução n'>' 32, de
1982.
Relator: Senador José Lins
A Comissão apresenta a· redação final do Projeto de
Resolução n9 32, de 1982, que autoriza a PrefeítUrà Municipal de Olho D'Água dos Borges (RN) a elevar. em
Cr$ 4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e

Abril de 1983
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sete mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consoliaada interna.

Sala das Comissões, 8 de abril de 1983._- Lomanto
Júnior, Presidente - José Llns, Relator- Passos Pôrto.

Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
-construção de escolas de }9 e 2" graus nas zonas rural e
urbana daquele Municipio, obedecidas as condições ad~
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.

ANEXO AO PARECER N• ISO, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termÕs
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
--~~~ Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olho D'Água
dos Borges, Estado do Rio Grande do Norte, a con·

tratar operação de cr~dlto no valor de Cr$
4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e
sete mil e duzentos cruzeiros).

Art. _29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECERES N•s 152 E 153, DE 1983
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1981
(N9 960~B, na origem), que udispõe sobre os requisitos para a venda de espingardas de ar comprimido".
PARECER N• 152, DE 1983
Da Comissão de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Leite Chaves

O Senado Federal resolve:
Art.-19 ~a Prefeitura Municipal de Olho D'Água
dos Borges, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos
do art. 29 da Resolução n9 93, de I 1 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crêdito no valor de Cr$ 4.397.200,00 (quatro milhões,
trezentos e noventa e sete mil e duzentos cruzeiros), jun~
to à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à aquisição de equipamentos para
limpeza pública, daquele Município, obedecidas as con~
dições admitidas pelo Banco -ceátral do Brasil no respectivo processo.

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

O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, estabelece normas para a venda de espingardas de
ar comprimido, e foi aprovado na outra Casa Legislativa
com parecer favorável da sua douta Comissão de Constituição e Justiça.
Ocorre todavia que, embora correta quanto aos aspec~
tos da constitucion-alidade, jurfdicidade e técnica legisla~
~tiva, e de indiscutível utilidade quanto ao mérito, a ma~
téria cornina as infrações à Lei com pesada pena de até
cinco anos de reclusão,_ o que nos parece não apenas exa~
gerado como desnecessário, já que prevê, igualmente, o
pagamento de cinqUenta a cem dias~multa.
Diante do exposto, noSso Parecer ê pela aprovação do
Projeto, adotada a seguinte Emenda:

N• 1-CCJ.
PARECER N• 151, DE 1983
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resoluçio n9 27, de
1982.

Relator: Senadór Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 27, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipai de Patu (RN) a elevar, em CrS 12.458.000,00 (do~
ze milhões, quatrocentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.

Ao artigo 3",

dê~se

a seguinte redação:

"Art. 39 A ínfração do disposto na preSent-e lei
sujeita o agente à pena de detenção até um ano e ao
pagamento de cinqilenta a cem dias~multa.''
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982. - Aloy~
sio Chaves, Presidente - Leite Cbaves, Relator - Raimundo J:'arente - Aderbal Jurema - Dulce Braga Murilo Badaró- Lenoir Vargas -Benedito Canelas-aemlu-dino Via;a.
PARECER N• 153, DE 1983

Sala das Comissões; "8 de--abril de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente- Passos Pôrto, Relator -José Lins.

Da Comissão de Economia

ANEXO AO PARECER N• 151, DE 1983

Proveniente da Câmara dos Deputados é submetido
ao exame desta douta Comissão de E~onomia o Projeto
de Lei n~> 29/81.
- .
A proposição diS-Põe sobre os requisitos necessários
para a venda de espingardas de ar comprimido, a saber.

Relator: Senador Gabriel Hermes.

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 Patu, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 12.458.000.00 (doze milhões,
quatrocentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do
Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29 da Reso_~
luçâo n" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor
de CrS 12.458.000,00 (doze nulhões, qUatrocentos Ccin~
qUenta e oito mil cruzeiros), junto à Caixa Económica

"19) carteira de sócio de clube de tiro ao alvo;
29) cópia autentiCada dos estatutos do clube de
tiro ao alvo a que pertence;
3") indicação de dispositivo dos estatutos que
vede o abate de pássaros."
As sansões cabíveis a quem infringir tais requisitos, inclusive aqueles que permutam, cedem emprestam ou in~
trodllzem em circulação espingarda de ar comprimido,
são a pena de reclusão de atê5 (cinco) anos e o pagamen~
t.o de cinqüenta a cem dias~multa.
A douta Comissão de Constituição e Justiça ao apre- dar a matéría concluiu o seu parecer por uma Emenda,
reduzindo, por considerar exagerada, a pena de detenção, de 5 para I (uril) ano.

Sem dúvida a proposição desistimulará as operações
de compra e venda desse tipo de arma,
A questão entretanto é saber se o grau de periculosídade inerente a esse tipo de arma justifica mediâas tão
drásticas que comprometam a sua comercialização.
A intenção do autor, todavia, a nosso ver, diz respeito
ao seu emprego, senãO vejamos ein parte de justificação.
"A grande venda de tais espingardas vem provocando, especialmente no interior do Pafs, a morte de
pássaros em massa. Em conseqüência, nota~se que
aumentam as pragas nos campos obrigando a ím~
portação de inseticidas para substituir os pássaros,
que são os predadores naturais.
Vários Prefeitos já têm reclamado tambêm quan~
to ao grande prejuízo provocado às municipalidades
pela destruição de lâmpadas nas vias públicas, por
parte dos portadores e usuários indiscriminados
dessas espingardas.
O uso abusivo dessas armas __tem provocado gra~
ves conseqUências, inclusive para a integridade flsi~
ca e à vida humana.
f: comum vermos essas armas nas mãos de ino~
centes crianças tornarem~se verdadeíros instrumc:n~
tos de terror, causando ferimentos e inclusive amor~
te, não apenas de pássaros e de animais, mas até de
pessoas,
Numa tentativa de disciplinarmos o uso dessas
armas é que apresentamos esta proposição estabelecendo requisito para a sua aquisição ...

Ora, dessa forma, a proposição deveria disciplinar o
uso e_ n_ã_o a comercialização, troca, permuta etc., de es~
pingarda de ar comprimido.
Assim sendo, tendo em vista a impossibilidade de o
autor atingir o objetivo afmejado com a presente propo~
sição, somos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara
n• 29/81.
Sala das Comissões, 6_~e a~ril_de 1983.- Severo Gomes, Presidente em exercfcio- Gabriel Hermes, Relator
-Jorge Kalume- Luiz Cavalcante- Affonso Camargo
--José Fragelli.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projetes qua vão ser lldos pelo Sr.
Secretário.

)I'~

São lidos os seguintes
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
·N, Ó3, DE 1983
Submete à aprovação do Congresso Nacional to..
dos os ajustes, atos e contratos complementares ao
Acordo sobre Coopera~o no Campo dos Usos Pacífi..
ços _da Energía Nuclear assinado entre a República
Federativa do Brasil e a República Federal da Alema~
nha, em Bonn, a 27 de junho de 1975.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 O artigo J9 do Decreto Legislativo n9 85, de
1975, que "aprova texto do Acordo sobre Cooperação
no CamPo dos Usos -Pacíficos da Energia Nuclear", assi~
nado entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha, em Bonn, a 27 de junho de
1975, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Parágrafo único- Todo ajuste, protocolo, contrato
ou ato de qualquer natureza que tenha por objetivo implementar ou dar ex.ecutoriedade às disposições do Acordo referido no "caput" será submetido à prévia aprovação do Congresso Nacional."
Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3Q SãO revogadas as disposições em contrário.
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Justificação
Dentre os inúm«ros fãüiS relevantes que-a'-Cõmissão
Parlamentar de Inquérito sobi'e o- Acordo Nuclear
Brasii~Aiemanha

trouxe a público estão aqueles que di-

zem respeito ao sigilo das obrigações assumidas.

Segundo o relatório final, fomos levados a negociar
com a Alemanha um projeto de cooperação no campo
nuclear porque o nosso tradicional parceiro neste setor,
os Estados Unidos da América, apenas nos legou •• ... 27
anos de frustração, sem que os brasileiros pudessem merecer a devida reciPiocldade de nossas declaradas e renovadas preferências pela tecnologia norte--americana. Enquanto isto, nos mesmos perfodos aqui arrolados, a despeito das alegadas barreiras de legislação, outras nações
receberam dos Estados Uni9os assistência técniCa·
cientffiCa, effibora de forma não oficializada, a exemplo
do Canadá," Segundo ainda o referido documento, os
nossos vizinhos do hemis_f'erio norte não se contentaram
em apenas impedir o estabelecimento de uma profícua
cooperação bilateral mas passaram a atuar ativamente
no sentido de evitar que outros países viessem a firmar
acordos com o Governo brasileiro no setor nuclear,
Alude-se expressamente a pressões partidas'' ... da admi·
nistraçà_o do Presidente Carter ... " Finalmente, chega a
reconhecer que estas circuns_tãncias adversas __ criadas
para as legítimas aspirações nacionais propiciaram aos
alemães a realização de "um_ bom negócio comercial"
obrigando·nos, em contrapartida, a "pagar caro·por um
pacote tecnológico, entregue por partes, algumas das
quais ainda incompletas ... "
Se outro méfitO não teve a CPI Nuclear, pelo menos
evidenciou que o princípio da não ingerência rios assuntos alheios tem pouca efefividade nas relações internacionais. A grande -potência julga·se no direito de ditar ás
regms que comandam a política mundial, sobretUdo-em
relação àquilo que julga atingir seus "interesses virais."
Entendemos que esta realidade, tão salientada no pa·
recer do eminente _Senador Milton Cabral, antes de recomendar a adoção de procedimentos sigilosos indica a necessidade de uma maior divulgação dos fatos pertinentes
à vida internacional. Não seríamos levianOs a ponto de
sugerir o amplo conhecimento públíco do teor do curso
das negbciações te-ndentes a concluir tratado em área es·
tratégica oú notoriamente sensível. Entreta_nto, uma vez
concluídos os entendimentos e firmados os te?" tos definitivos, nada justifica que se subtraia ao conhecimento do
Congresso Nacional o conteúdo do pactuado. A mel_hor
defesa contra pressões espúrias, influências maléficas ou
tentativas de obstruir a consecução de objetivos justos e
necessários ê sempre a mobilização da consciência popu~
lar. Para os serviços de segurança das grandes potências
não há segredo que possa ser mantido por muito tempo.
Desta forma, o sigilo só pode beneficiar- aqueles qlie não
têm interesse em ver suas· verdadeiras intenções desmas·
caradas.
No particular do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha
inúmeros erros, fathas e deficiências poderiam ter sido
evitados caso os documentos hábds houvessem sido sub·
metidos à devida apreciação parlamentar. As recomen~
dações que acompanham o Relatório apresentado pelo
insuspeito parlamentar membro da bancada governista
indicam a necessidade de:
.. 5. A revisão de alguns atas decorrentes do
Acordo Nuclear com a Alemanha mostra-se neces·
sária para melhor definir e aju-Star ao intereSse brasi·
leiro os Acordos de Acionistas. Esta necessidade se
evidencia principalmente quanto à possibiHdade de
reduzir o condicionamento da transferência de tec-nologia ao maior- número de usinas construídas; de
manter as mesmas proporções de capital de risco
alemão no desenvolvimento das empresas quando
as unidades atingirem escala industrial, notada mente as de enriquecimento e reprocessamentO de urânio; e de redefinir a situação e compos-ição dos Comitês Técnicos nos estatutos das empresas."
Teria sido melhor prevenir do que agora tentar remediar. O caráter secreto que envolveu todos os atas com-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

plementares ao Acord_o n_ão permitiu que as autoridades
responsáveis pela condução dos entendimentos tivessem
o divido respaldo político e da opinião pública interna.
É certamente mais cômodo sentar numa mesa de negociações quando se tem o apoio de amplas camadas da
população, da classe dirigente, dos titulares de mandatQ
elctivo do_ que quando ~udo é conduzido_ de form_a secr~
ta, sigilosa, reservada e- notadamente quando nenhuma
outra autoridade tem acesso aos documentos. As pres~
sões indevidas e incabíveis podem tornar·se incontrastâ·
veis nesta última hipótese.
A proposição que ora submetemos ao exame do Congresso Nacional tem finalidade não porde só assegurar o
fiel cumprimento do disposto no artigo 44, inciso I, da
Constitlijçào, ca·ino evitar que, no futuro, incida o País
_nos lamentáveis equívocos revelados no curso-aos traba~
lhos da CPI Nuclear.
Sala das Sessões, li de abril de 1983. -Itamar Fran~
CO.

LEGISLAÇXO CITADA
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos-do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, José de
Magalhães Pinto, Presidente do Seriado Federal, pro~
mulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 85, DE 1975
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperaçâo no-Cãmpo
dos Usos Pacificas_ da Energia Nuclear, assinado entre a
República Federativa do Brasil e a República Federal da
Alemanha, em Bonn, a 27 de junho de 1975.

Art. li' Ê aprovado o texto do Acordo sQbre Cooperação no Campo dos Usos PacífiGos dª Energia Nuclear,
assinado entre a República Federativa do Brasil e Re·
pública Federal da Alemanha, em Bonn, a 27 de junho
de 1975.
Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de outubro de 1975. -José de
Magalhães Pinto, Presidente.
(Às Comissões de Const(tuiçào e Justiça, de Minas
e Eltergia e de Relações Exteriores.)

PROJETO DE LEI DO SENADO No 41, DE 1983
· "Atribui às entidades sindicais qUe integram a
Confederação Nacional das Profissões Liberais, o
mesmo poder de representação dos Sindicatos repreM
sentativos das categorias profissionais diferenciadas,
nas ações individuais e coletivas de competência da
Justiça dO Trabalho".
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~" Nas ações individuais e coletivas de competéncia da Justiça do Trabalho, as entidades sindicais que
integram a Confederação Nacional das Profissões Liberais terão o mesmo po-der de representação dos
trabalhadores.empregados atribuído, pela legislação em
vigor, aos Sindicatos representativos das categorias profiss16nai s--diferenciadas,
A"rf.- 2f ESfa Lei entra rã em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrârio.
Justificação

A Justiça d9 Trab<!,lho, através do seu Tribunal Superior, vem demonstrando vacilação, Q.uantO a -legitinl.idade ativa. dos SindicatõS de Profissionais Liberais, para
proporem ações perante aquele fóro especializado. Ape~
sar disso, Sindicatos de médicos, engenheiros, farmacêuticos e de; outros profissionais liberais têm, com ffiuita
freqüência, pedido a prestação jurisdicional daquela Justiça do Poder Judicíãrio da União, principalmente para
solucionar connitos co\etivos de trabalho.
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Com a finalidade de legitimar as ações judiciais dos
Sindicatos que a integram, a Confederação Nacional das
Profissões Liberais consultou a Comissão de Enquadramento Sindical sobre a sua capacidade de representação
dos profissionais liberais, quando no exercício da ativi~
dade, estejam ou não regidos por vínculo empregatfcio,
Apreciando a consulta constante do processo MTb
316.784/82, daquela Comissão resolveu "opinar no sentido de que os profissionais liberais, quando no exercício
da profissão para a qual estão qualificados~ habilitados,
mesmo sob vínculo empregatício, são representados,
para todos os fins e efeitos legais, por suas entidades sindicais, ressalvados os integrantes das categorias diferenciadas "Professores", "Enfermeiros", ..Jornalistas Pro~
fissionais" e "Profissionais de Relações Públicas", cuja
representação legal compete às correspondentes entida~
des sindicais de trabalhadores" (Diário Oficial, Seção I,
quinta~feira, 2 SET 1982, página f6465).
Essa resotução, no entanto, não sujeita o- Judiciário ao
neta disposto, dada a independência e soberania daquele
Po_der, que só se subordina, no uso da sua função jurisdicional, ao que vem ditado por lei.
Tanto isso é verdade, que mesmo depois da mencionada Resolução da Comis'são de Enquadramento Sindical,
o Tribunal Superior do Trabalho já teve a oportunidade
de proferir decisões contrárias à legitimidade ativa dos
Sindicatos de Profissionais Liberais, tanto ano passado
como este ano.
A verdade é que, lastreando essa controVérsia, existe
uma realit;iade social que não pode ser esquecida. Ao
tempo em que veio a lume a Consolid~,~.Ção das Leis do
Trabalho - e lá se vão quarenta anos que se completam
neste exercício - dificilmente um profissional liberal era
empregado. Hoje em dia, porém, dado ao fenômeno sociológico da proletarização das profissões liberais, médi~
cos, engenheiros, dentistas, farmacêuticos, economistas,
arquitetos, psicólogos, geólogos e outros tantos mais que
abraçaram uma profissão para desempenhá-la com autonomia, exercem·na subordinadamente, sujeitos a um
contrato de trabalho que os vinculam a hospitais, empresas de engenharia, clínicas, laboratórios, escritórios de
planejamento, colégios, empresas de prospecção de petróleo, etc.
No entanto, esses profissionais encontram-se margj.naiizados pela Íegfslação atual que, pof omissão ou falta de
clareza, não contempla, expressamente, os sindicatOs
que integram a Confederação Nacional das Profissões
Liberais, com o poder de representação dos seus associados_ que são trabalhadores·empregados.
A firrl de Sãnar essa lacuna, é que se apresenta este pro~
jeto de lei, que visa proporcionar às Associações Sindicais de Profissionais liberais, legitimidade ativa para
ajuizar ações na Justiça do Trabalho.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1983.- Aloysio Chaves.

DOCUMENTO A QUESEREFEREOAUTOR
DO PROJETO EM SUA JUSTIFICAÇÃO
MIN1STI':RIO DO TRABALHO
Comissão do Enquadramento Sindical
MTb-316.784/82
RESOLUÇÃO
VISTOS E RELATADOS estes autos em que a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS PROFISSOES LIBERAIS consulta sobre a representação dos profissio·
nais.liberais, quando no exercício de sua atividade, este~
jam ou não regidos por v[nculo empregatício. CONSIDERANDO que o ãrtig-o 5!3 e incisos da CLT çoncede
aos Sindicatos assalariados e de profissionais liberais o
direito de representar, perante as Aut4?ridades ~dminis
trativas e judiciárias, os interesses gerais -da respectiva
categoria profissional ou profissão liberal, bem como os
in-teresses individuais dos associados, relativos à ati vidade ou profissão exercida, inclusive celebrar convenções
coletivas de trabalho; CONSIDERANDO que a figura
do profissional liberal está vinculada exclusivamente à
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profissão exercida, independendo se autônomamente ou
se sob vínculo empregatício; CONSIDERANDO que a
estrutura sindical brasileira tem por objetivo básico para
melhor adequação e solução dos problemas e pendên~
cias, a aproximação dos integrantes de categorias econô-

micas, liberais ou profissionais de suas entidades de representação específica; CONSIDERANDO o que esia.-·
belecem os artigos 513 e incisos e 585 da CLT; CONSJ.
DERANDO o que mais dos autos consta, RESOLVE a

COMISSÃO DO ENQUADRAMENTO SINDICAL,~
em sessão ordinária, por unanimidade, de acordo com o
parecer do relator, opinar no sentido de que os profissionais libenlis, quando no exercício da profissão par~ ~
qual estão qualificadoS e habílitadoS, mesmo sob vínculo
empregatíciO,- são representados, para todos os fins e
efeitos legais, por suas resp~cttvas eiiüdades- síndicaiS,
ressalvados os integrantes das categorias profissiOriais
diferenciadas "Professores", ••Enfermeiros", "Jornalistas Profissionais··- e· "Profissio-riUis -de Reiações Públicas", cuja representação legai"-COinPete às correspondentes entidades sindicais de tra6alhadores. Brasília, 26 de
agosto de 1982, GERALDO MUGAUYAR- Relator;
ALENCAR NAUL ROSSI - Presidente da CES.
(Of. n' 1.542(82)

(Às ComiSsões de Constituiçiio e Justiça e deLegislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetes H-

dos serão publicados e rem~tidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
recebeu, do Governador do Estado da Paraíba, o Ofício
n' Sfll, de 1983 (GG/Sfn', de 17.03.1983, na origem),
solicitando, nos termos do item JV do artigo 42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de que
aquele Estado possa realizar operação de emprêstimo externo, no valor de DM 10.000.000,00- (dez milhões de
marcos alemães), para o fim que especifica.
A matéria será despachada às Comissões de Finanças
e de Cvnstituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (NiloToelho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Cha-veS.

O SR. ALOYSIO CHAVES- (Para ufna comunicação.)- Sr. Presidente_ e Srs. senadores:
Solicito a palavra, na forml:l do Regimento, art. 16,
item VI, para cumprir um dever que me é doloroso, mas
indeclinável, de registrar o falecimento, no Palá, no dia 8
deste mês, do eminente Professor Aldebaro Cavaleiro de
Macedo Klautau.
O Pará perdeu em poucos dias -dois ilustres filhos: Dr._
Otávio Meira, a respeito de quem falou neSta" Casa em=
nosso nome, também, o nobre Senador Gabriel Hermes;
e agora o preclaro professor Aldebaro Klautau, cujos
traços biogrMicos vou ressaltar rapidamente para que o
Senado tenha uma medida exata da grande perda que
atingiu o nosso Estado.
Aldebaro Cavaleiro de Macedo Klautãu nasceu em
Belém, em 1907. Na capital dO meu Estado fez os seus estudos primário e secundário, sendo bacharelado_ em
Ciências Jurídicas e Sociais a: 29 de .dezembrO de 1929,
com !áurea. Foi orador de sua turma, mas já no curso secundário revelou uma das facetas mais importantes de
sua personalidade, que era o seu talento literária, pois foi
diretor da revista Adeus e mais tarde, como acadêmico,
pertenceu ao corpo redacional do jornal Voz Acadêmica.
Casado com Judith de Oliveira Dias Klautau, deixa uma
ilustre prole, 12 filhos, todos ainda vivos: Maria de Nazaré, professora; Aldebaro. advogado e-professor universitário; Maria Celeste, professora; Cláudio José, médico
e professor universitário; Paulo de Tarso, advogado e
professor universitáriO; Mariã da Conceição, contabilista; Maria de Fátima, professora e advogada; Ana Maria,
professora; Marüt de Lourdes, professora; Maicos Evangelista, engenheiro civil e universitário de Economia; Sebastião, engenheiro civil e professor universitário; e
Afonso de Ligório, universitário, estat'tdo casados os onz_es primeiros. Possui trinta netos.
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Quando estudante de Direito, desempenhou vários
cargos no serviço público. Em janeiro de 1929 foi nomeado professor de Álgebra e Geometria da então Escola Normal do Pará, hoje Instituto de Educação do Pará,
tendo paraninfado várias turmas de professores, diplomados por esse estabelecimento de ensino. Foi deputado
estadual em várias legislaturas. Foi constituinte estadual
de J915 a !947, liderando na Assembléia Legislativa do
Estado do Pará a minoria e, posteriormente, a maioria
dos_ deputados. Foi membro de várias Comissões parlamefffilreS, téndo pi-esidido a CÕmisSão de Constituição e
Justiça. Foi Secretário-Geral do Estado do Pará. No Goverrlo do Dr. Jânio da Silva Quadros, exerceu o cargo,
em comissão, de Superintendente do Plano de Valori- _ zação Econômica da Amazônia (SPVEA), do qual se
exonerou quando da renúncia daquele brasileiro da Presidência da República, tendo funcionado como examinador em várias comissões, em concursos, para o provimento de cátedras no magistério superior, do cargo de
auditor no Tribunal de Contas do Pará e de Juízes para a
Justiça C9mum e Justiça do Trabalho no Pará. Foi
membr0 do Conselho Técnico e Administrativo da então
Faculdade de Direito do Conselho Departamental da
mesma Faculdade, e do Conselho Universitário da Universidade Federal do Pará. Foi presidente executivo da
Fundação Papa João XXIIl, que superintendia, até pouco tempo, em Belém do Pará, os serviços de assistência
so.tial. _Fo.i por vários anos, catedrático de Direito l_'enal
na Faculdade de Direito, em conseqUência de concurso
público de títulos e provas, em que foi aprovado comlaure<J e louvor.
Publicou inúmeros trabalhos. Recebeu, como consagração de seus méritos, várias condecor<!-ções, entre elas
de S.S. o Papa Pio XII, que lhe conferiu o-título honorífico de "Cavalciio da Ordem de São Gregório Magno",
cujo diploma lhe foi entregue em Belém, em 1957, pelo
aLUJ.l Arcebispo Metropolitano da capital do Estado do
Pará, D. A Iberto Gaudêncio Ramos.
A sua vida como professor na antiga Escola Normal e
--no--Instituto de Educação, na Universidade do Pará,
constituiu uma sucessão de êxitos, que o consagraram
como um dos_ mestres mais ilustres entre. quantos apresentou meu Estado nas últimas décadas.
Respeitado- pela comunidade acadêmica, pelo corpo
_doce_nte, o Professor Aldeba!o Klautau tainbém era des.,
!:acudo líder católico no meu Estado.
Recordo-me que há pouco mais de um ano e meio o
nassd-pranteado colega e eminente Professor, convidado
pela Comissão Ssp.ei:fal para estudar o Júri no Brasil,
oomp:.1receu perante essa Comissão e proferiu brilhante
exposição, que-está ·nos Anais desta Casa, colaborando
Pãrrrã--elaboração de um projeto de lei que acompanhou
afinal o relatório apresentado pelo ilustre Senador MuriJo Badaró.
O Professor Aldeb<iro Klautau, além de deputado estadual em várias legis!aturas, foi candidato ao Governo
do Estado do Pará. em 1_960; Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, Secção do Pará, em vários perio<lo.S;_e Presidente_do _Instituto dos Advogados do Brasil,
SecÇão do Pará. É este homem ilustre, consagrado pela
Opihião públíca e pela socieáade da minha terra, que fa-"
leceu no dia 8 de abril último, desfalcando o patrirriônio
moral, intelectual e humano do meu Estad_o, desaparecimento que caus.ou profunda mágoa em todos os paraen-

ses.
O Sr. Hélio Cueiros- Permite V.

Ex~

um aparte, emi-

nente Líder?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Pois não, nobre Senador Hélio Gu_eiros. Ouço V._ Ex•

O Sr. ilélio (;_Ueiros--:- PeÇo licença a V. Ex• para interfcrir no seu discurso, a fim de me associar à homenagem que o nobre colega está prestando, neste instante, à
figura do Professor Aldebaro Klautau, um dos mais eminentes juristas da Amazônia e u_m dos mais íntegros e
respeitáveis homens públicos da nossa terra. Veja V. Ex•
uma COincidência desagradável para a nossa terra, quan-
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do, em menos de dois ou três dias, perdemos duas figuras
exponenciais da vida pública no Pará, com um detalhe,
q(.l.e talvez Otâvio Meira e Aldebaro Klautau fossem os
últimos grandes remanescentes de uma época trepidante
e agitada da vida pública do nosso Estado, que foi a época do baratismo e do anti-baratismo. b preciso notare folgo em saber que V. Ex•, como Líder do Governo, se
sente à vontade de homenagear a figura de Aldebaro
K lautau - que, além dessa brilhante biografia que V.
Ex• acaba de dar a esta Casa, Aldebaro Klautau, nesta
fase de redemocratização do Brasil, embora não militasse partidariamente em nenhuma das siglas existentes,
deu valiosa contribuição para esse processo de redemocratizaçào. Até mesmo nos tempos em que não dispunha
de outras tribunas, Aldebaro Klautau se aproveitava do
púlpito das igrejas para fazer a sua pregação social e, ao
mesmo tempo, chamar a atenção da comunidade paraense para a necessidade de se dar novos rumos à democracia. Portanto, em meu nome pessoal, e acredito em
nome do PMDB, associo-me à homenagem que V. Ex~
presta a essa grande figura de nosso Estado. Ao ver essa
desagradável coincidência do desaparecimento, muito
seguido, de Otávio Meira e Aldebaro Klautau, apenas
afirmo -como já o fiz com referência a outra pessoa:
está diminuindo o sal sobre a terra.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Hélio
Gueíros, o aparte de V. Ex• completa a homenagem que
o Parú hoje, nesta Casa, presta à memória do Professor
A!debaro Klautau. V. Ex• fez bem em lembrar a tradição
de luta democrática do Professor Aldebaro Klautau, que
foi, nos idos do baratismo, Líder da Minoria na Assembléia Legislativa, e Já se opôs à política que então dominava o Pará num período muito conturbado, de violência, de exarcebação de ânimos, que marcou, de maneira indelével, a sociedade do Pará, durante mais de
quinze anos.A mesma coerência o Professor Aldebaro
Klautau conservou durante u resto da sua vida como um
democrata autêntico, jamais transigindo com suas idéias,
jamais afastando-se das posições que sempre corajosamente assumiu. Grande líder católico praticante, a sua
voz em acatada dentro e fora da Igreja, em toda a sociedade paraense. Por isso mesmo, seu desaparecimento diminui, desfalca, como acentuou V. Ex•, o patrimônio do
nosso Estado. Como Senador, não posso deixar de registrar .este.fato, porque o Professor Aldebaro Klautau conquistou merecidamente uma projeção nacional. Os seus
trabalhos, suas obras já divulgadas tanto no campo do
Direito Penal como na análise de relevantes questões sociais o recomendam e o destacam, sem dúvida alguma,
como professor, como jurista, como homem público,
como líder católico. como cidadão, cujo Caráter sem jaça.
sempre foi um exemplo para todas as gerações e um tídimo patrimônio moral do Estado do Pará.
Peço a V. Ex-', Sr. Presidente, que, acolhendo este registro, determine se comunique à família enlutada o profundo pesar da Representação do Pará no Senado, pelo
desaparecimento do Professor Aldebaro Cavaleiro de
Macêdo Klau.tau.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa)- V. Ex• será
atendido, na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 24 de
junho de 1980. o então Ministro da Educação e Cultura,
Eduardo Porte-lfa, através da Portaria n"' 409, enfrentou,
com lucidez e competência, o problema do livro didático
que, em nosso País, adquiriu proporções inacreditáveis
em termos quantitativos das tiragens editadas, dos custos de produção e d-os preços relativos aos volumes destinados aos consumidores nas livrarias, ou seja, os milhões
de estudantes de I.,.. e 2"' graus que em todo o Brasil, são
obrigatoriamente compelidos a adquiri-los.
Para que se tenha uma idéia aproximada da importância prática desse problema, para o qual deveriam convergir as atenções dos Senhores Senadores e Deputados, nas
duas Casas do Con_gresso Nacional, convém relembrar
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que são necessários cerca de 40 mil cruzeiros para aqui~
sição dos livros didáticos e do material escolar iridispensãveis, caderno, lápis, pastas, borrachas, réguas, lancheiras, etc. - a fim de que os meninos possam freqUentar as
escolas de 19 e 29 Graus, logo no início do ano letivo, independentemente das outras despesas deco_rrentes das
freqílentcs exigências relativas à complementação da merenda, à manutenção da higiene e assim por diante.
No concernente aos estabelecimentos de ensino, escolas, colégios e cúfs_Oi,Cm geral, mantidos pelas entidades
privadas e instituições diversas, inclusive religiosas, as
despesas são ainda maiores.
Nada mais é necessário a acrescentar para que os re-presentantes do povo se posicionem diante desse grave
problema que todos os anos as famílias têm de enfrentar,
se desejarem que os seus filhos escapem do analfabetismo e tenham a possibilidade de freqüentar os cursos oferecidos pela rede escolar, pelo menos ao nível dos_ estabelecimentos de ensino primário.
Os exorbitantes preços dos livros didáticos e do material escolar constituem, na verdade, uma barreira intransponível para as famílias de baixos níveis de renda,
enquanto a classe média sente-se, por sua vez, encurralada e emparedada, diante da quase impossibilidade de
educar os filhos.
Além disso, não devemos esquecer que as famílias situadas nas faixas de renda de até 5 salários mfnirilOs são
as mais numerosas_
Quais as razões pelas quais até a presente data, deCorridos quase três anos, a mencionada Portaria n~' 409f80
continua submetida a intermináveis estudos, na expectativa de uma definição do egrégio Conselho Federal de
Educação?
Justifica-se, poi' conseguinte, um apelo à ilustre Ministra Esther de Figueiredo Ferraz, no sentido de que acelere as indispensáveis p-rovidências necessáriaS à solução
do problema da substituição dos denominado!; "livros
didáticos descartáveis" por outros mais duráveis, baratos e padronizados.
A dolorosa verdade é que existerri, em todo o Brasil,
somente nas escolas oficiais de }9 grau, 24 milhões de estudantes matriculados, em sua quase totalidade carentes
de recursos, e que ainda temos quase oito milhões de
crianças sem acesso ao ensino primário; as quals~-estão
sem estudos por falta de escolas.
Por outro lado, as estatísttcas oficiais revelam que 23
milhões de menores de sete anos não recebem qualquer
tipo de assistência pré-escOlar.
Essas lamentáveis deficiências explicam, até certo pmi"to. porque as taxas de reprovação chegam a atingir, em
algumas regiões, a 78%, sendo igualmente contundentes
os indicadores disponíveis a respeito das taxas de evasão
escolar.
São estas as razões, Senhor Presidente, sobretudO,
pensando nos filhos menores de mais de seis milhões de
trabalhadores de baixa renda- pelas quais solicito a incorporação, ao texto deste pronunciamento, da admirável crônica "O Livro Didático", de Carlos Drummond
de Andrade, publicada no Jornal do Brasil de 3 de março
de 1983.
Todas as nossas autoridades no âmbito da educação,
da pesquisa, da técnica, do ensino e da comunicação social, deveriam Jer ess_e notá ver depoimento do insigne
Drummond de Andrade, jt,J.stamente consideraQQ çom_o
uma das expressões máximas da cultura brasileira. _
A crônica de Carlos Drummond de Andrade merece
ser levada ao conhecimento das Prefeituras, Câmaras de
Vereadores e Assembléias Legislativas de todas as Uni~
dades da Federação, como assunto digno da reflexão e
das providências dos órgãos resPonsáveis.
Faço questão de reproduzir nesta oportunidade, o texto do pronunciamento que formulei sobre idêntico
problema, quando Deputado Federal, na sessão do dia
30 de abril de 1963.
Verifica-se que desde aquela época, conforme se pode
constatar pela análise desse documento, que o problema
didático ainda não foi solucionado. Pelo contrário, à medida em que os anos vão passando, crescem também as
proporções do referido problema, como decorrência do·

número de estudantes matriculados nas escolas de 19 e 211
Graus.
Justifica-se, portanto, o apelo que faça à ilustre Ministra Esther de Figueiredo Ferraz, profunda conhecedora
do assunto, desde a época em que integrau, com invulgar
capacidade, o Conselho Federal de Educação. Era o que
tinha a dizer. (Muito Bem/ Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
DISCURSO PRONUNCIADO PELO DEPUTADO
LOURIVAL BAPTISTA,
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM 30 DE
ABRIL DE 1963
PROBLEMA DO LIVRO DIDÁTICO
OSR. LOURIVAL BAPTISTA (Lê a seguinte comunicação.) -Senhor Presidente, aos sérios problemas da
falta de vagas, custo exagerado das taxas escolares, número reduzido de mestres, soma-se, agora, para agravar
a- questão educacional no Brasil, mais um, o do livro didática.
A cada início de ano letivo, recebem osjovens_do cursO securidãrio, científiâO -ou de colégio, recomendações
de compêildios que, na grande maioria das vezes, não
são encontrados nas livrarias espeCializadas que decla~
ram estarem as edições esgotadas e, quando o são, seus
preços ultrapassam a capacidade aquisitiva dos País.
Ainda este aoo, vivi o problema e ouvi testemunhos
eloqUentes de pais que não enpontraram ou não puderam comprar os livros didáticos indicados aos seus filhos.
Por outro lado, não guardam os professores constância nas livros indicados.
Todos os anos tais indicações sofrem alierações, o que
impede de os livros usados por um jovem serem utilizados no ano seguinte por um irmão ou parente.
Até o presente, o Ministério da Educação está ausente
do problema.
QLieio lançar desta tribuna, nesta hora, veemente apelo ao eminente Ministro Theotônio Monteiro de Barros,
figura ponderada de mestre universitário, para qu~tome
me-dfd-as- caPazes de sa"nar esta deficiência, ou, pelo menos, atenuarem suas conseqiiências negativas sobre uma
juventude que quer aprender e integrar-se na verdade
científica e tecnológia do seu tempo. Urgem providêncías, prinCipã.lm~nte agora que chamamos 1963 de "Ano
da Educação'' e que na semana finda foi realizada a Primeira Semana Nacional de Educação, fatos estes Que já
repercutiram nesta Casa, através de pronunciamentos de
diversos parlamentares na sessão matutina de ontem.
OS inoços precisam arma-se dos elementos capazes de
oferecer-lhes meios de aprendizado. O livro é o instrumento sem o qual ninguém poderá trabal~ar em matéria
de aquiS!ção de c!)nhecimentos especializados.
_Espero contar com a atenção do eminente ~inistro da
Educaç~o nesta batalha pela racionalização dos proble-mas do livro didático.
Era o que tíil.ha a dizer. {Muito bem!)
Drummond

O LIVRO DIDÁTIÇO
Experimente entrar numa papelaria, neste começo de
março, para comprar uma fita de máquina. Duvido que
consiga. Toda a loja é um himalaia de livros, cadernos,
pastas, maletas, lancheiras e o mais que se tornou indispensável para rolar o ano letivo. Desistindo da fita, continue na calçada espiando homens, mulheres e adolescentes que, a custo, saem da papelaria. Vêm sobraçando
enormes pacotes que constituem o indispensãvel para ai-
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guém acompanhar um curso colegial, durante o ano,
neste pais em que o acesso ao conhecimento ainda não é
para qualquer um.
Tudo isso custa uma fortuna, como se sabe, e para
adquiri-lo contraem-se empréstimos que não são resgatados facilmente. Mas se fosse só issó! Os livros de classe
oferecem uma variedade quase infinita de opções para -o
estudo da n1esma disciplina, mas nem sempre correspondem à confiançã. neles depositada. Desde que se apurou a
existência de um mercado crescente na população esco·
lar, começaram a pulular autores de compêndios que, a
poder de copiar o sabido, e às vezes copiá-lo mal, acrescentando outros erros e impropriedades, e adicionandolhe figurinhas e recortes de jornais, compõem o que se
chama de livro didático e bem se poderia chamar de anti·
didático. De sorte que o pobre aluno, cujos pais se sacrificam para proporcionar-lhe esses livros, r~olhe neles a
liçã_o _de aprender errado.
As figUrinhas são Um dos aspectos mais impressionantes do livro didâtico atual. Sem elas, afiançam os entendidos, o livro não funciona. "Se não tiver apelo visual, o
livro não é aceito nem pelo aluno nem pelo professor" de_clara um dos autores felizes de obras escolares. Tudo
que a mente do homem fez para transformar os objetos
em noções abstratas, capazes de habitar o cérebro de alguém independentemente da presença ou da representação material desses objetos, cai por terra, cede lugar à
quadriniZã.ção de bonecos, o mais possível colorida, porque o preto e branco jã não atrai, depois do cinema e da
TV multicores.
Além de burrificar a cabeça, esse tipo de livro abre um
buraco insondãvel no bolso do brasileiro classe média,
com dois ou três filhos em idade escolar. Ai está um aspecto do problema que bem poderia chamar a atenção
do MEC, pois a regulamentação do assunto não importaria em violentar a liberdade de criação intelectual nem
a liberdade de comércio. Seria oportuna uma recomendação de ordem geral, dispondo sobre a simplicidade da
edição para a garantia do baixo prCço de venda, em país
de recursos limitados, que deve fugir ao supérfluo para
alcançar o mínirito de rendimento social.
A reportagem de Veja sobre a indústria do livro escolar tão desenvolvida no Brasil, mas em termos que não se
conciliam com a modéstia de nossas condições materiais,
aponta um resultado admirável à primeira vista e que,
bem analisado, conduz antes ao pasmo. Autores com 3 a
6 milhões de exemplares vendidos em poucos anos devem COnstituir motivo de orgulho para a inteligência brasileira, atestando o soberbo nível cultural que atingimos.
Curiosamente, esses autores não se chamam Jorge Amado, Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos, Machado de
Assis ou bico Veríssimo, cujas tiragens mais elevadas
não chegam aos pés desse portentoso monumento editorial. São compiladores de noções científicas ou literârias
de uso universal, adaptadas às condições movediças do
ensino oficial -rio país e sujeitas à rernanipulação em
edições de consumo 4uase obrigatório, pela ditatura -ou
complacência do estabelecimentos de ensino oficiais e
privados. Hã autores que desdobram uma disciplina positiva, como a matemática, numa série de volumes válidos para cada período do currículo, de modo que a cada
ano o_ aluno enfrente uma espécie de ciência nova, a exigir documentação .. nova" para ser assimilada.
A exploração do mercado colegial assume traços particularmente curiosos nas obras que servem à ârea de
"comunicaçãO e CxpreSsão'\ rótulo pretensioso e redunaa~te com que se enfeita o ensino da língua portuguesa.
Uma tesoura afiada, um tubo de cola plâstica, meia
dúzia de exercfcios ingênuos e fabrica-se um manual de
recordes de crónicas, notícias de jornais, caricaturas e fotos pitorescas, com o qual se "comunica.. a nova geração
de brasileiros e se "exprime.. o que eles devem saber dos
fatos de uma língUa que aboliu os modelos clássicos para
se comprazer de preferência no trivial da linguagem falada. Esse livro feito praticamente a custo de nada serve-se
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do trabalho proficional dos cronistas e caricaturistas, e
seus autores(?) nem se lembram de pedir autorização
nem cogitam de pagar direito autoral pelo material usurpado. Não impOrta que a Constituição de frangalhos,

sobre a mesa requerimento e emenda objetivando corrigir a falha apontada por V. Ex•. Esse requerimento e a
emenda. serão lidos na oportunidade em que a matéria
for anuncia4a.

que nos governa, e decisão específica do Supremo TribU.

nal Federal assegurem a propriedade intelectual contra
esse tipo de rapinagem. Ele prossegue invicto, com a alegação de que os autores copiados se beneficiam com o
mais largo cantata com estudantes que amanhã serão
eventualmente admiradores e consumidores de suas
obras originais.
Por tudo isso que fica dito e mais pelo que não houve
espaço para dizer, conclui-se que o lívro didático no Brasil é, em muitos casos, adversário da formação regular
dos jovens brasileiros, em beneficio do enriquecimento
de alguns autores. O salário médio de uma empregada
doméstica não -dada para comprar os 40 mil cruzeiros
que a reportagem de Veja provou serem necessários para
''a travessia de um ano letivo"; seu nlho em idade escolar
terã que permanecer analfabeto, entre os milhões de
exemplares de obras oferecidas teoricamente a toda gente nova do Brasil.
Carlos Drummond de Andrade

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Fragelli.

O SR. JOSE FRAGELLI PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR. SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente, peço a palavra
a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a
palavra a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (Pela ordem. Sem revisão ~
do_ orador.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Antes que V. Ex• entre na Ordem do Dia, gostaria de
levantar uma questão de ordem em relação ao item primeiro para o Projeto de Lei do Senado n9 308/81, do
DF.
Creio cu, Sr. Presidente,salVO lnelhor juízo-de V. Ex•,
que ou o Senado da República permite a reabertura da
discussão desse projeto, que está em fase de votação, ou
ele deverá ser retirado da Ordem do Dia. E justifico por
que: no Projeto de Lei, que se pretende aprovar pelo Senado~ de n9 308/81, do DF, no seu artigo segundo, notamos o seguínte:
"Esta lei entrará em vigor no dia J9 de janeiro de
1982".
Verificará V. Ex' que nós não podereiÍlos votar exata#
mente essa lei, face ao dispositivo constante do art. 29, jã
que estamos no exercício de 1983.
No meu entendimento, ele terâ que ser modificado e
alterado para que esta lei, se aprovada pelo Senado da
República, entre em vigor no dia 19 de janeiro de 1984.
~a questão de ordem que levanto a V. Ex' (Muito
bem!)
O SR. JOSt LINS (Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente -e Srs. Senadores:
Não é para contraditar, mas para concordar. Acredito
que V. Ex' já tem sobre a mesa requerimento solicitando
a reabertura da discussão desse Projeto para que seja
corrigida a falha apontada pefõ nobre Senador Itamar.
Franco.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A questão
de ordem suscitada por V. Ex.' proceàe. Entretanto, hã

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me-sa, i-equérimentO que vai ser li~o pelo Sr. 19-Secretãrío.

E. lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 528, DE 1983
Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as
tradiçõéS dá casa~_- as _seguintes ho~en!J.gens" pelo falecimento do ex.:SênadÕr Ezequfas da Rocha:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado de Alagoas.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1983. - Luiz Cavalcante- Helvídio Nunes- Guilherme Palmeira- Carlos
Lyra.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dali a) - Concedo a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador
Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Para encaminhar avotação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se~
nadores:
Venho comunicar à Casa o que, aJiâs,já foi comunica~: o. ex-Senador Ezequias da Rocha falec!:-U no Rio _de
Janeiro, no último_dia 8. Era alagoano, filho de Sertãozinho, um pequeno lugarejo que depois foi transformado
em cídade e tomou o nome de Major Isidoro, Isidoro Jerônimo da Rocha, pai do nosso ex-colega Doutor Ezequias da Rocha.
Foi médico formado em Salvador. Começou as suas
atividades de Medicina na Fundação Rockefeller e de~
pois abriu um consultório em Maceió e- em pouco tempo
se transformou, sem nenhum exagero, num dos oráculos
da Medicina locaL
Foi eleito deputado estadual na reconstitucionalização
do País:
Em 1950, deu a Alagoas, talvez a vitória mais inesperada, porque se sagrou vitorioso no pleito para a senatória contra o General Góis Monteiro, que pleiteava a
reeleição.
O serviço maior, talvez, que tenha prestado a Alago as,
como Senador foi, valendo-se da sua amizade com o Pre-sidente Café Filho, ter conseguido sondas para Aiagoas,
para perfurar o solo alagoano e pelo que há mais de 20
anos Alagoas fornece, embora em proporções modestas,
petróleo para o Brasil. No ano passado foram extraídos
do solo alagoano t .500 mil barris de petróleo.
Ezequias da Rocha, de uma veia literária, ~uito pronunciiadâ, foi autof de várias -obrà.s e rOi poeta dos mais
fes~ejado~ tamQêm no_ro.eu Estaçl.o. Tenho aqui em mãos
um dos seus livros de poesia intitulado Quem Pode Cantar?, com-eSta dedicatória: "Ao prezado amigo Governa·
-dOr Luiz Cavalcante, com um cordial abraço do Eze..
quias. Rio, 3 de outubro de 1973."
E, como uma homenagem particular, vou ler os poucos versos do Quem Pode Cantar? Quem pode cantar esses versos escritos em 1953, tem plena atualidade, talvez até perene atualidade. Ei-los:
QUEM PODE CANTAR?
Quem pode sorrir, quem pode cantar, só vendo e
ouvindo tristezas na terra, queixumes no mar?
Oh! não poder rir, tampouco cantar ao sol dêste
cêu, a luz desta terra, ao som dêste mar!
QUiSera triunfos poder ce]ebrar: mas como, se os
fados conjuram, conspiram na terra e no mar?
Enquanto alguns vivem a ródo a gastar. a muitos
lhes falta um tico de pão, na terra e no mar.
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E o custo de vida veloz a altear, e os germes vermelhos crescendo, medrando na terra e no mar·
E a bruta inflação, no seu galopar, feito uma avalanche crescendo, avançando na terra e no mar.
Nação que podia em ouro nadar, viver mendigando, de pires na mão, na terra e no mar!
Vazia a despensa, a água a-faltilr, tumultos, motins, e a noite descendo na terra e no mar...
Quem pode lá rir, quem pode cantar, se hã bru·
mas no céu, desordens na terra, tumultos no mar?
Quem pode viver sem rir, sem cantar, só vendo c
ouvindo tristezas na terra, qulxumes no mar?
Que a aurora almejada não tarde a raiar, sumindo, espancando as dores da terra, as queixas do
mar.
Que possa a Nação Marchar, prosperar, as
bênçãos do céu, aos hinos da terra, aos cantos do
mãi!

E, aqui, termina a minha homenagem a Ezequias da
Rocha. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esse requerimento depende de votação do Plenário.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa se associa às homenagens e fará cumprir a deliberação da Casa.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- João Castelo- José Sarney- AI~
bano Franco- João Calmon- José Ignácio --Amaral
Peixoto - Nelson Carneiro - Amaral Furlan -Carlos
Chiarelli - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Uem _1:

Votação, em turno únicO do Projeto de Lei do
Senado n9 308, de 19-81 -DF, que altera as alfquotas do imposto ·sobre a transmissão de bens .imóveis
e de direitos a eles relativos a que se refere o artigo
31 do Decreto-lei n9 82, de 26 de dezembro de 1966,
tendo
PARECERES, sob n9s 340 a 342, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jU_rídicidade-;
-do Distrito Federal, favorável; e
-de Finqnças, favorável.
Sobre· a- mesa, -r~querimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretãrio.
E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO No 529, DE 1983
Nos termos do art. 311, alínea "b'' do Regimento ln·
~erno, requeremos reabertura da discussão do Projeto de
Lei do Senado n9 308, de 1981-DF.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1983._- A/oysio Chaves, Uder do PDS.
O SR. PRllSIDENTE (Moacyr Da!Ia) - De acordo
com a deliberação do Plenário, fica reaberta a discussão
da matéria.
Sobre a mesa. emenda q_ue serâ lida pelo Sr. 19-.
Secretário.
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E lida a seguinte
EMENDA N• I
(de plenãrio)
Ao Projeto de Lei do Senado n' 308, de 1981-DF.

Redija-se assim o arL 29;
"Art. 2~> Esta lei entrar.â em vigor no dia fi' de
janeiro de 1984. ''

Justificação oral

Sala das Sessões, II de abril de 1983. -Itamar Fran-

co.
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presentã.ção na câmara dos Deputados c no Senado da
República.
De qualquer forma, Sr. Presidente, mais uma vez a mínha análise, o meu protesto; que o_ Senado continue
apreciando aquilo que ele não pode seguir, aquilo que ele
_ nã_o pode cuidar. De uma vez por todas, os brasilienses
precisam ter o direito de votar e escolher os seus gover~
nantes, até, no caso, escolher o Governador do Distrito
Federal. Mas, de qualquer forma, entendo ser necessária
esta emenda, e a Mesa acertou em reabrir a discussão,
porque senão não poderíamos aprovar esse projeto ~e
lei.
Portanto, o art. 29 passa, com a nossa emenda, a ser o
seguinte: «Esta lei entrará em vigói no dia l~' dC janeiro
de 1984."
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para justificar
a emenda que acaba de ser lida.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallã)- Erii d1scus~
são o projeto e a emenda, em turno único. Tem a palavra o nobre Senador José Lins.

O SR. ITAMAR FRANCO- (Para justificar requerimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.

O SR. JOSJ!: UNS (Para discutir.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-Temos apenas a lamentar que esse projeto não tenha
sido aprovado no ano passado, de vez que ele data de
198 t. Certamente o prejulzo que essa falha vai causar ao
Distrito Federal é grande. Todavia, nada mais temos que
fazer senão cumprir os termos da Constituição. Era só.

Senadores:
A Casa conhece a minha posição sobre os problemas
do Distrito Federal. Continuo insistindo em que o Senado não deveria continuar legislando para o Distrito Federal, mas lhe cabe constitucionalmente examinar a matéria tributãria, orçamentária, serviços públicos e pessoal. E veja, Sr. Presidente, a Casa vai aprovar, e ia a pro~
var inclusive uma mensagem, um projeto de lei, digamos
melhor:, que necessitaria esta emenda que apresentamos
e que ora passamos a justificar.
A lei não poderia entrar em vigor em }'i' de janeiro de
1982. Seria um absurdo se o Senado fizesse, nesta tarde,
essa aprovação.
Não é' nosso propósito prejudicar o Distrito Federal,
mas relembrar e estranhar o seguinte, na mensagem de S.
Ex• o Governador do Distrito Federal, a Sua ExCelênCia
o Senhor Presidente da República, quando diz o seguin~
te:
7. Por outro lado, o projeto de lei de que se tra~
ta, esposa os princípiOs maiores tão bem destacados
na E.M. n~' 360, de }'i' de dezembro de 1980, dos MiM
nistros da Fazenda c do Planejamento~
"5. O proji:to ora proposto não pretende aten~
der aos postulados das teorias redistributivas da
renda e do capital, mas apenas procurar compensar
os Estados, em parte, pela ordem sofrida com a divisão da receita do Imposto instituída pela Emenda
Constitucioilal n'i 10,- de 1980.-- ---

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua
em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira discuti~ la, declaro en~
cerrada a discussão.
A matéria volta às comissões competentes, em virtude
do recebimento de emenda de plenário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Reso·
Ii.!-_~ o n9 90, de 1982 (apresentado pel_a Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 485, de
1982), que autoriza a Prefeirura MuniciPal ae Riacho da Cruz (RN) a elevarem CrS 3.072.000,00 (três
milhões e setenta e dois -mil cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~>s 486 e 487, de 1982, das
Comissões:
....... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I QMSecretário.

/J lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 530, DE 1983

Abril de_l983,

Em votução o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-A matéria vai à Comissão de Redação.
E o .segulme o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No I lO, DE 1982
Autoriza o Governo do EstadO de Pernambuco a
elel·ar, em Cr$ 39.930.000,00 (trinta e nove milhões e
novecentos e trinta mil cruzeiros), o montante de sua
dívida coQrwlidadJJ interna.
O Senado Federal resolve:
Art. [9 Ê o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 2Q da Resolução n9 93, de ll de outubro
de 1976, do Seriado Federal, autorizado a elevar, ein Cr$
39.930.000,00 (trinta e nove milhões e novecentos e trinta
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à conclusão
do projeto arquitetônico, equipamento e mobiliário da
Biblio~eca Pública _Estadual Presidente _Castello Branco,
obedecidas as condições admitiêlas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 4:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução, n~' 143, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~'824,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Aparecida do Tabuado (MS), a elevar, em Cr$
4. 703.100,00 (quatro milhões, setecentos e três mit e
cem cruzeríros}, o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 825 e 826, de 1982, das
ComissõeS:
-de Cofmituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favOrável.
Em votação.
Qs__Srs. Senadores que o aprovam queiram
se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

-g o seguinte

conservar~

o projeto aprovado

E continua o Sr. Governador do Distrito Federal:
8. A proposta, Senhor Presidente, se insere no
quadro mais amplo de reforçar a receita tributária
-do Distrito Federal, pois o aumento das alíquotas
proporcionará um incremento na arreCadação -em
torno de 100%, sendo útil assinalar que o ingrCsso
do referido tributo no Distrito Federal atingiu a
casa de CrS 206.667.597,12 de janeiro até o dia 25
de setembro de 1981. A projeção para todo o exercício atinge, pois, 276 milhões de cruzeiros.

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea "C''
do art. 310 do Regimento Interno, reqUeiro adiamento
da votação do Projeto de Resolução n"' 90, de 1982, cons~
tante do item 2 da Ordem do Dia, a fim de ser feita na
sessão de 11-5-83.
-sala das Sessões, li de abril de 1983. -Martins Fi·
lho ..
o- SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo
com a manifestação favorável do Plenârio, a matéria sai
da Ordem do Dia para a ela retornar na data fixada.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 3:
E aqui, Sr. Presidente, o que eu costumo dizer: quem ~
que fiscaliza issO? A Coniissão dO- Oisfrito Federal não
tem a devida estrutura orgânica, não por culpa dos Srs.
Senadores. O plenário do Senado não pode fiscalizar os
atos do Governo do Distrito Federal. E !&- por isso, Sr.
Presidente, que insistimos na esperança de que esse famoso ar da abertura politica que se diz que hoje assola o
nosso Brasil possa atingir também a Maioriã- desta Casa
e permitir que o Distrito Federal tenha a sua rcpresen·
tação, no nosso entendimento numa Assembléia Legisla~
tiva e no entendimento de ou_tros parlamentares uma rc--

Votação, em turno único, do Projeto de_ Reso~
lução n~' !lO, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 556,
de 1982), que autoriza o Governo do EstaCO de per:
nambuco a elevar, em Crl 39.930.000,00 (trinta e
nove milhões, novecentos e trinta mH cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~' 557, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu-Cardoso.
-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 143; DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do
Tabuado (MS) a elevar, em CrS 4.703.100,00 (qua~
tro milhões, seteceDtos e trêS mil e cem cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. IQ É: a Prefeitura Municipal de Aparecida do
Tabuado, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do
art. 2Q da Resolução n9 93, de I l de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorlzada a elevar, em Cr$
4~703.100,00 (quatro milhões, setecentos e três rriil e cem
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada interna, a ft.m de que possa contratar um empréstimo junto à
Caixa Econónlica- Federal, mediante a utilização de reM
cursos do Fundo de Apoio ao DesenvolvilnentO SoCi3i
- FAS, destinado à construção de três unidades escolares na zona rural, daquele Município, obedecidas as condiçóês admitidas pelo Banco Central do Brasil, nõ respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
SUã pUblicaçãO.-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

n~'s.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N• 10, DE 1982

Item 5:

Votação, em turno "Único, do- Projeto de Resolução n" 149, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 842,
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
consolídada, tendo

PARECERES, sob

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

Comissões;
- dt> Constituição e Justiça, pela constitucionalide Municfpios, favoráveL

Em votação o projeto, em turno único,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como se acham. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aptMado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 149, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aloândia
(GO) a elevar em CrS 13.128.492,00 (treze milhões,
cento e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

Art. l~' Ê a Prefeitura Municipal de Aloândia, Estado de Goiás, nos termos do art. 211 da Resolução n~' 93, de
I I de outubro de 1976, do Senado- Federal, autorizada a
elevar o montante de sua dívida consolidada interna, em
Cr$ 13. 1~.492,00 (treze milhões, cento e vinte e oito mil,
quatrocentos e noventa e dois cruzeiros), corresponden·
tes a 9.068,53 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de Cri 1.683,14 vigente em abril de 1982, a fim de
que possa contratar uma operação de crêdito de igual va~
lor,junto à Caixa Econômiá Federal, esui na qualidade
de agente frnanceiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvi·
menta Social - F AS, destinada à construção e equipamento de Centro de Saúde, no· Municfpio; 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 Senado Federal resolve:
Ar!. !I' E a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2~' da
Resolução n<:> 93, de ll de outubro de 1976, do Senado
F_ederal. autorizada a elevar o montante de sua dívida
consolidada em Cr$ 945.617.624,10 (novecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinie e quatro cruzeiros e dez centa'<:9S), correspondentes a 1.077.185 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigenle em abril/81, a fim
de que possa contratar empréstimos no valor global aci·
ma mencionado, junto à Caixa Econômica Estadual do
Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional de Habitação- BNH, destinados
à urb<Jnizuçào de 3 (três) núcleos de favelas localizadas
em próprios municípios, implantação de 3.700 (três mil e
setecentos) lotes urbanizados em áreas livres localizadas
em diferentes pur[es da zona urbana, execução das_obras
de infra-estrutum e construção de equipamentos comu~
nitários necC?sários_,_ naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Bta Resolução entra em vigor na data de
sua

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pda Comissão de Redação em seu Parecer
n'? I 13, de 1983), do Projeto de Re.wlução n~' 22, de
!982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio
Grande do Piauí, Estado do Piauí, a contru~ar operação de_ crédito no valor de Cr$ 3.619.000,00 (três
milh6es, seiscentos e dezenove mil cruzeiros).
Em dis_-:ussào a redação final, em turno único. (Pausa.)

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redução final dada como aprovada, de conformidade
Com o art. 359 do Regimento Interno.
-A matéria vaí à promulgaçi;io.
a seguinte a redação final aprovada

Em discussão a redação final, em turno único. (PauNenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de~
claro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação finaLé dada como aprova.
da, de a~ordo com o art. 359 do Regimento Interno.
,\ matéria vai a promulgação.
E a segut'nie a redação final aprovada

Item 8:

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
nQ 122, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 24, de
1982. que autoriza a Prefeitura Municipal de Patu,
Estado do Ri0 Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.691.100,00 (nove
milhões, seiscentos e noventa e um mil e cem cruzei~
ros).
Em discussão a

red<~çào

final, em turno único. (Pau·

sa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer~
ruda.
Em:erradu a discussão, a redução final ê dada como
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 de Re·
gimento Interno.
A matêria vai à promulgação.

Ea

uguinte a redaçào final aprow.zda

REDAÇ.~O~ fiNAL DO PROJETO DE
RESOLUÇAO No 24, DE 1982
Faço s<Jber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do arl. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - • Presidente promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

REDAÇÃO rtNAL DO PROJETO DE

sa.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

public<~çào.

Item 6:

Discussão, em turno único, da Redacão Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
no:> 121, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 10, de
1982, que aUtoriza a Prefeitura MUnicipal de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em
Cr$ 945.617.624,10 (noVecentos e quarenta e cinco
milhões, ::;eiscentos e dezessete: mil, seiscentos e vinte
e quatro cruzeiros e dez centavos) o montante de
sua dívida consolidada.

mil cruzeiros), junto à Caixa .Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção
e equipamento de escolas rurais, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo proce5so.
Art. 2~ Esta Resoluçi!o entra em vigor na data de
sua publicação.

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

t
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

, DE 1983

Autoriza a Prereitura Municipal de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$
945.617.624,10 (noveceritos e quarenta e cinco milh~s, seiscentos_e dezessete mil\ seiscentos q'Vinte e
quatro cruzeiios e dez centavos) o montante de sua
dívida consolid~da.

843 e 844, de 1982, das

dade e juridicidade; e
-
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, DE 1983

Autori.'la a Prefeitura Municipal de Patu. Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.691.100,00 (nove milhões, seiscentos c no~·cnta e um mi1 e cem cruzeiros).
O SenaUo

F~;:deml

resolve:

Art. I9 Ê a Prefeitura Munkipa! de Patu, Estado do
Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29 da Resolução nl' 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal. autorizuda a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 9.691.!00.00 (nove milhões, seiscentos e noventa
-e um mil e cem cruzeiros), junto à Caixa E.:onômica Fe·
dera!, mediante a utilização de recursos do f"undo de
Apoio ao Des~nvolvimento Social - FAS, destinada â
construção de um Centro de Abastecimento, naquele
Município, obedecida~ as condições admitidas pelo Ban·
co Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua rublicação.

RESOLUÇÃO No 22, DE 1982.
Faço .iaber qui o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
-'---~, Presldente. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

O SR. PRESlDE:"'ITE (Moacyr Dalla) -Item 9:
Discussão, em truno único, da Redaçii.o Final (oferedda pela Comissão de Redação em seu Parecer
n~' I 14, de 1983), do Projeto de Resolucão n~> 26, de
1982. que autoriz;J a Prefeitura Munidpal de Buriti
Alegre, Estado de Goiás, a contratar operação de
crédito no valor _de Cr~ 10.692.000,00 (dez milhões,
seisceritos e noventa e dois mil cruzeiros).

, DE !983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do
Piauí, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no valor de CrS 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruze~ros ).

O Senado Federal resolve:
Art. Jl' Ê .a. -Prefe-itura Mu-nicipal de Rio Grande do
Pfuiii.Bfitdo do Piauí, nos termos do art. 29 da Resolução n'-' 93, de l l de outubro de 1976, do Senado Fede·
mi. uutori:wd<~ a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 3.719.000,00 (trêS- milhões, seiscentos e Jez.enove

Em d:bcus.~ão a redução final, em turno único. {Pausa.)

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a p<~lavra, dedaro encerrada a discuss.:io.
Encerrada esta, a redaçào final é dada como aprovada, de acordo com o url. 359 do Regimento Interno.
.1\ matéria vai à promulgação.

E a uguinFe a redwão final aprovada

D!ÃRIO J:)O CONGR~S()~NAC:IOJ'<AL (Seção II)
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO No 26, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, _ _ _ _ ,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

equipamento para limpeza urbcma, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 11:

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre,
Estado de Goias, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e
noventa e dois mil cruzeiros).

O Senado Federal resolvi:
Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre,
Estado de Goiás, rios termos do art. 2"? da Resolução
n993, de li de outubro de 1967, do .Senado Federal, au~
torizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e dois
mil cruzeiros), junto à Caixa Econõmica Federal, me~
diante a utilização._de- recursos do FundO de Apoio ao
Desenvolvimentõ -SOcial- F AS, destináda à construção
de guias, meios-fios e lavanderia pública, naquele Mu~
nicípio, obdecidãs as condições_ admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 123, de 1983), do Projeto de Resolução D9 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
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não haVendo quem queira disCUti-la, declaro-a encerrada.
Encerr<:~da a discussão, a redação final ê dada como
defíniiivamente-ãprovãda, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação:

t

a seguinte a redacão fin_al aprovada

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N• 36, DE 1982

Abril de I ~83

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RES01:UÇÃO No 51, DE 1982
~
Faço sabcr que o Senado Federal aprovou, nos termos
do arL 42, inciso VI, da Constituição, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N'
Autoriza a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, a contratar operação de
crédito no valõr de Cr$ 17.438.000,00 (dezessete milhões,
quatrocentos e trinta e oito mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve;
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Amarante do
Maranhão, Estado do Maranhão, nos termos do art. 29
da Resolução nO? 93, de II de outubro de 1976, do senado
FederaJ, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 17.438.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil cruzeiros),junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de um centro de abastecimento e implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, naquele Município, ob.edecidas 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) O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) -

Item 10:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão áe Redação em seu Parecer
n9 115, de 1983), do Projeto de Resolução n9 31, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatubu, Estado de Goiás, 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 discurssão a redação final, em tllrno único. (Pausa.)

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento interno.
A matéria vai à promulgação

t

a seguinte a redação final aprovada

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO No 31, de 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos te-rmos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, 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.
O Senado Federal resolve:
Art. li' É a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, nos termos do art. 21' da Resolução n~" 93, de
I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em Cr$ I 3.487.800,00 (treze milhões, quatrocentos
e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante desua dívida consolidada, a fim de_ que possa contratar um
empréstimo de igual valor junto à C<:~ixa Económica Federal mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, deStinado à
construção de meios-fios, sarjetas e galerias pluviais,
mercado, sanitário e lavanderia pública e aquisição de

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

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
elevar em Cr$ 18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e quartorze mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve;
Art. 19 É o Governo do Estado de Pernambuco,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de I 976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e quatorze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, 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 - F AS, destinado â aquisição
de unidades móveis para qualificação profissional, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Bra::.il no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaç3o.

O SR.- PRESID~NTE (Moacyr Dalla) -

Item 12:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 l 16, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 51, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ama~
rante do Maranhão, Estado do Maranhão, a contratar operação- de crédito no valor de Cr$
"17.438.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e
trinta e oito mil cruzeiros).
Em discussão a redação final~ em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação
E a seguinte a redaçào final aprovada

Item 13:

DiscuSs[o, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 1 I7, de 1983), do Projeto de Resolução n"' 76, de
t 982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a elevar em Cr$
782.884.600,00 (setecentos e oitenta e dois milhões,
oitocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada

REDAÇÃO FINAl DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO No 76, DE 1982
Faço saber que o-_ Senado Federal aprovou nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, C
eu
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 782.884.600,00 (setecentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e
quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

O Senado Federal resolve;
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do art. 2'? da Resolução n9 93, de
l I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em Cr$ 782.884.600,00 (Setecentos e oitenta e dois
milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim
de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de· recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, _destinadoS- ao reequip<~mento de 9 (nove) unidades de saúde; à execução de
obras e aquisição de equipamentos para limpeza urbana;
e à construção e equiparrlento de unidades escolares, na-
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quele Município obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data_de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 14:
Discussão, em turno {tniCo, da RedaçãÕ Final (oferecida pda Comissão de Redaç:ão em seu P.arecer
n"' !24, de !983), do ProJeto de-Resolução nY 78, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araçatuba, Estado de São Paulo, a elevar em CrS
743.634.000,00 (setecentos e quarenta e três m_jlhões,
seiscentos e trinta e quatro mil cruzeírOs) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)

E a· seguinte .a redação final aprovada
REDAÇÃO FINÁCDO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N• 82, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
dO art. 42, inciSo VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promuls;o a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, D~ 1983

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

E a .seguinte a redaçdo final aprovada

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N' 78, DE 1982
Faço saber que o Senado Fet!cral aprovou, no~ termos
do art. 42, inciso VI, da Consituição, e eu.~----<
Presidente, promulgo a seguiJ1te

RESOLUÇÃO N•

, DE 191!3

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araçatuba,
Estado de São Paulo, 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.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 E a Prefeitura Municipal de Araçatuba, Esw
tado de São Paulo, nos termos do art. 2~' da Resolução n9
93, da li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cr$ 743.634.000,00 (setecentos e quarenta e três milhões,
seiscentos e trinta e quatro mil cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPC, Considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove Cruzéiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro de
1981, a fim de que possa contratar um emprêstiJI?.O de
igual valor junto á Caixa Econõrr{ica ·do eStado de São
Paulo S.A., esta· na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à execuçilo de obras de infra-estrutura urbana e comunitária
- Programa CURA, naquele Municfpio, 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. PREslDllNTE (Moacyr Dalla) - Item 15:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer
n~' 118, de 1983), do Projeto de Resolução n9 82, de
1982, que autoriza o Govefilo do Estado do Rio
Grande do Norte a elevar em CrS 64.104.000,00
(sessenta e quatro milhões, cento e quatr(l mil cruzeiros) o montante de sua dívida con~:.r1idada.
Em discussão a redação final, em turno ónico. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senarl,6res solicitando a palavra, declaro encerrada a dh,::ussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

Art. 19 E o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte, nos termos do art. 29 da Resolução nQ 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões, cento e
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli~
dada, 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 Sociaf- FAS, destinado à ampliação do Pro-- -gráina de AssistênCia ao Idoso, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na ·data de
sua publicação.
O SR.. PRESIDENTE (Moacyr palia) -

Item 16:

Discussão, em turno único, da ~edação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 119, de 1983), do Projeto de Resolução n9 84, de
1982, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a
elevar em Cr$ 1.241.055.262,08 (um bilhão, duzen- tos e quarenta e um milhões, Cinqüinta e cinco mil,
duzentos e sessenta e dois cruzeiros e oito centavos)
o montante de sua dívida consolidada,
Em discussão a redação final, em turnO único. (Pau.sa.)
~ Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação _final dada como aprovada, de conformidade
_ CO!fl_ o art. J,59 dO -Regimento Jntern.o.
A matêiía vai à pi-Oinulgação.

f

a seguinte a recjação.final ap!_ovada

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N• 84, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
-do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
YreSidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

I2
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e setenta e sete cruzeiros e oitenta e _seis centavos), vigente ern abril de 1981, a fim de que possa contrat<ir operação de crédito de igual valor junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à complementação dos se&uintes projetas: Rodovia
Ilhéus-Un-a-Canavieiras; Terminal de Cargas e Central
de Fret~s da_Região Metropolitana de Salvador; Universidade de Feira de Santana; Universidade do Sudoeste
da Bahia, em Vitória da Conquista; infra-estrutura industrial em diversos distritos daquele Estado, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
.

O SR. PRESID!lNTE (Moacyr Dalla)- Item 17:

O Senado Federal resolve.:

Não havendo quem queira diséuti-13., declarowa ·encerrada.
Encerrada a. discussão, a redação final é dada como
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulga~;ão.

_Ter_ça-feir_~

, DE 1983.

Autoriza o Gol'erno do Estado da Bahia a elevar
em Cr$ 1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e um milhões, cinqüenta e cinco mil, duzentos e
sessenta e dois cruzeiros e oito centavos) o montante
de sua dívida consolidada.
O.Senado Federal resolve.:
Art. 19 É o Governo do Estado da Bahia,-nos termos do art. 29 da Resoluç.ão nº 93, de 1 I de outubro de
1976, do Senado Federal. autorizado a el<.<_var o montante de s"ua díVida consolidada em Cr$ 1.241.055.262,08
(um bilhão, duzentos e quarenta e ~m milhões, cinqüenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiros e oito
c_ent!!_vos), correspondentes a 1.413.728 UPCs, consider;rdo o valor nominal da UPC de CrS 877,86 (oitocentos

Discussão, em turno único, da Re"dação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n~ 125; de 1983), dO Projeto de Resolução n~' 108, de
1982, que ~utoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 1.534.085.100,00 (um bilhão, quinhentos e trinta e quatro milhões, oltenta e
cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

Em _discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declarowa encerw
rada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Reg1mêilto Interno.
- A matéria Vai â Prmiúiigação.

Ea

seguinte a redação final aprovada

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N• 108, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza o _Governo do Estado de Pernambuco a
elevar, em Cr$ 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.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado federal, autorizado_a elevar, em Cr$
1,.534.085.100,00 (urn- bilhão, quinhentos e trinta e quatro milhões, oitenta e cinco mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado,
junto à Caixa Ecoriônl.ica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinados à construção e equipamento do
Centro de Reeducação de Menores do Sexo Feminino,
no Município de lgarassu (PE), construção de escolas de
l"' e 211 graus e de um Centro de Educação EspeciaJ, e implantação de Centros de Estudos Supletivos em municí~
pios daquele Estado, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 18:
Discussão, em turno único, da Rcdação Final (oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer
n9 120, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 11 t, de
1982, que autori:za a Prefeitgra .Municipal de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar, em
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Cr$ 433.4LS-.922,39 (quatrocentos e trlili!:i-dfes milhões, quatrocentos e _quinze mil, novecento:. e vinte
e dois cruzeiros e trinta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃON• 1ll, DE (982Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos

do art. 42, incíso Vl~ da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prereitura Municipal de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, 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 nove centavos), o montante de sua
dívida consolidada.
Art. I 9 E a Prefeitura Municipal de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da Res_olução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 433.415.922,39 (quatrocentos -e. tririta e
três niilhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e
vinte e dois cruzeii-os e trinta e nove centã-vos), correspondentes a 349.701 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 1.239.39 (um mil, duzentos e trinta e
nove cruzeiros e triitta e nove centavos), vig~nte- erii novembroj81, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor junto à Caixa Econômica EstB.OiiãrdO-Rio"
Grande do Sul, esta na qualídade di agente-Íinanc_eiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado a promover a execução integrada de obras referentes aos projetas de sistema viâfio, esgotos pluviaiS, -iluminação
pública, recreação- e lazer e Coinuniciã.ção, 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. PRESIUENTE (Moacyr DaUa) -

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado da Babia a elevar,
em Cr$ 1.702.223.000,00 (um biJhão, setecentos e
dois milhões, duzentos e vinte e três mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E o Governo do Estado da Bahia, nos termos
do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar, em Cr$
1.702.223.()()0,00 (um bilhão, seteceritos e dois milhões,
duzentos e vinte e três mil 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
implantação de sistemas simplificados de abastecimento
de água em- municípios-daquele Estado, obedecidas as
cOndições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 20:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 127, de 1983), do Projeto de Resolução n9 142, de
1982, que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a contratar operação de empréstirrio
externo no valor de DM 10.900.000,00 (dez milhões
e novecentos mil marcos alemães), destinado a fi~
nanciar o projeto de Proteção Contra as Cheias do
Vale cfo Rio dos Sinos, naquele Estado~
Em discussão a redação final, em turno único. (Pau-sa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

t

a seguinte a redação final aprovada

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N• 142, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituiç"ão, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

Item 19:
RESOLUÇÃO N•

Otscussão, em turno único-; da Red<:J.ção Final (oferecid<:J. pela Comissão de Redação em seu Parecer
n\> 126, de 1983), do Projeto de Resolução n9 137, de
1982, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a
elevar, em CrS 1.702.223.000~00 (um bilhão, setecentos e dois milhões, duzentos e vinte c_três mil
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação final dada_ como __ aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

t a seguinte a redaçàa final aprm'ada
REDA(ÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N' 137, DE 1982
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 o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a contratar operação de empréstimo externo no
valor de DM 10.900.000,00 (dez milhões e novecentos
mil marcoS aJemães), destinado a financiar o projeto
de Prote4,;ão Contra as Cheias do Vale do Rio dos Sinos, naquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. {<:> E o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de DM
10.900.000,00 (dez milhões e novecentos mil marcos ale·
mães), junto a grupo financiador a ser indicado sob a
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, <1 ser utilizado no financiamento do projeto de
Proteção Contra as Cheias do Vale do Rio dos Sinos, naquek: Estado.
~rt. 29 _A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda,- 6in aidCuiação corri o -Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. )9 do Decre-
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lo n\> 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política eConómico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual n9 7 .498, de 25 de maio de
1981, autorizadora da operação.
Art. J9 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O Sr. PRESID~NTE (Moacyr Da tia) --Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Conce_do a palavra ao nobre Senador Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo, hoje, a tribuna do Senado, para fazer dois registraS importantes.
O primeiro diz respeito ao INCRA, na Amazónia Ocidental, e o segundo à Ordem dos Advogados do BrasilOAB.
Com respeito ao INCRA, quero afirmar com a maior
isenção que o Acre acha-se plenamente bem servido com
a administração do General Fernando Moreno Maia.
Des_de 1976 que esse ilustre militar encontra-se à frente
da Coordenadoria Especial do lN CRA, na Amazónia
Ocidental que abrange todo o Estado do Acre e grande
parte do Sudoeste do Estado do Amazonas.
Durante sua gestão, os conflitos fundíários que- eram
comuns até então, foram decrescendo à proporção em
que o General Maia tomava conhecimento e, com serenidade, segurança e justiça, dirimia as pendências fazendo
,prevalecer o que expressava a lei agrária.
Queremos evidenciar, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
o fato de que _o General Maia por ter Maia em seu nome,
não ê absolUtamente meu pareilte, mas é um agente do
Governo, a quem fazemos oposição. Por isso mesmo,
tornam-se relevantes as nossas considerações, pois partem de um seu adversário político.
O seu comportamento, entretantO, de administrador
àustero e competente, obriga-nos a reconhecer que, no
trato da coisa pública, esse abnegado militar tem agido
com isenção, fazendo do INCRA do Acre o que se pode
chamar de uma politica superior.
Sob sua gestão foram implantados importantes projetas de colopização, com o assentamento dirigido de pequenos pr~dutores e posseiros que até então tinham
acesso à propriedade da terra, essencial a seu sustento e
ao de sua família.
Projetas de Assentamento Dirigido, como o de Pedro
Peixoto, o maior do Brasil, com cerca de 310.000 hectaR
res, abrangendo os Municípios de Rio Branco, Senador
Guiomard e Plâcido de Castro, acomodando perto de
3.000 parceleiros com suas respectivas famílias, dizem
bem alto do dinamismo, da obstinação e da seriedade
com que vem sendo conduzida a Coordenadoria Especial do INCRA na Amazônia Ocidental.
Sr. Prsidente, Srs. Senadores, outros projetas, como
Boa Esperança, em Sena Madureira, Humaitá, em Ifío
Branco, e Quixadá, em Brasiléia, são o atestadO da eficiência e do denodo do Gal. Fernando Moreno Maia à
frente do INCRA naquelas paragens do oeste brasileiro.
Essas iniciativ<:J.s sim, contribuidoras efetivas para nossa verdadeira Segurança Nacional, não podem sofrer solução de continuidade, ficando à mercê de interesses escus.os transitórios, de políticos que não obtiveram êxito
nas últimas eleições de 15 de novembro do ano próximo
findo.
Fala-se com insistência nos últimos dias, lâ no meu
Acre, que o Gal. Fernando Moreno Maia seria substituído por um certo Sr. Dr. João Branco, reconhecido por
todos como advogado de grandes proprietários, na área
de atuaç~o do INCRA. Se isso acontecesse_ou acontecer,
seria ou será a completa inversão dos valores, posto que
não seria lícito nomear p<1ra a coordenação de um órgão
púbilco quem até o presente tem advogado contra ele.
Outros candidatos de iguais condições ou equivalentes
estari<:J.m sendo cogitados para substitui!- o Gal. Moreno
Maia no INCRA, dizem por solicitação de al"guns setores da cúpula do PDS do Acre.
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Ora, Sr. Presidente, não pretendo imiscuir~me nas
prendas doméstícas de nossos ilustres adversários, mas
seria de se lamentar se ocorresse o_ inverso do que Sua
Execelência o Senhor Presidente da República preconiza
e tem exortado em suas falas, no sentido de os governos e
os políticos, sejam de que partidos forem, não devem
aproveitar-se dos cargos-e· das instituições pClfficas sim-

plesmente para satisfazer suas ambições e seus interesses.
Em esporte, é comum dizer-se que quando um jogador
está com bom desempenho não se o tira do campo.
O Gen. Danho Venturini, homem vivido e como militar da cúpula do governo, muito mais bem informado do
que eu, hâ de considerar a insensatez daqueles que~ por
revanche ou insídia, dCseja:m afastar o Gal. Moreno
Maia da Coordenadoria Especial do INCRA na Amazô~
nia Ocidental. _.
Esta é a voz e a opinião de um sincero adversãri_ci do
Sistema e do Governo do Presidente João Figueiredo,
como dos demais Presidentes que o- precederam.
O Acre sentir~se~á desservido no momento hil:;tórico
que atravessamos, se, por motivos escusas, como os que
estão sendo manipulados por certos setores do PDS
acreano, vier a ser afastado o Gal. Fernando Moreno
Maia da Coordenadoria Especial do INCRA na Amazônià Ocidental.
Esta é uma exortação que eli faço, como Senador pelo
Estado do Acre, ao Sen1ior Presidente da República e ao
SL M inístro ExtrãOrdináiià para ASsull.tos Fl.mdiãrios, o
GaL Danilo Venturini, bem como ao Sr. Presidente Nacional do INCRA, o Dr. Paulo Yokota.
Sr, Presidente, Srs. Senadores, agora desejo aproveitar
este momento para também dizer algumas palavras a
respeito da Ordem dos AdvogadOs do Brasil.
Como vimos no noticiáiio da imprensa, em fins da
mês de março próximo passado, bouve eleição para a
Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo
sido escolhido para dirigir -esse -iml'õrtante -órgãO, rio
próximO biéÍlio, o líder de classe e advoiado paulista
Mário Sérgio Duarte.
Criada pelo Decreto n~> 19.408, de 18 de novembro de
1930, a Oi-dem dos Advcigãdos sempre se destacou, ao
longo desse meio século, quer como corporaçã_~ de Direito Público, quer como ordem prÕfissioflal, como um
dos mais importantes organismos da vida públic3 brasileira, sobretudo nos períodos de autoritarismo, pelos
inestimáveis serviços prestados à causa das liberdades in~
dividuais e públicas e às instituições democráticas em
nossa Terra.
Constituindo-se numa verdadeira constelação autárquica, em sua alta dignidade de órgão detentor de prerrogativas de potestade pública, e pelo fato mesmo de
manter-se, por lei, independente, sem subordinação alguma ao regime que cintura as autarquias, ou a qualquer
órgão da administração, a Ofdem dos Advogados do
Brasil sempre soube honrar e dignificar essas Prerrogativas, situando-se invada velmente, como uma trincheira
avançada dos postulados democráticos e dos ideais de liberdade e de justiça, batendo-se, denodadamente, contra
todas as formas de arbítrio e de abusos do poder público.
Ao ensejo da eleição de seu novo Presidente, a Ordem
dos Advogados do Brasil reiterou seu propósito de íutar
pela revogação da Lei de Segurança Nacional, pela convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte e pelas eleíções diretas para a Presidência da República.
"A redemocratização das instituições poHtiCas doEstado, como muito bem disse o representante da "Folha
de S. Paulo" em Pernambuco, Jornalista Joaquim Falcão, sempre foi caminho privilegiado da Ordem dos Ad~
vogados do Brasil. Caminho consolidado, e que !'"anhou
dimensão nacional com Raymundo Faoro na década de
setenta", fase de maior recrudescimento do arbítrio e da
repressão em nossa Pátria.
A legislação autoritária é insidiosa, e muita vez não
visível a olho nu. Por isso, faz-se mister, no dizer do referido Jornalista pernambucano, que a Ordem dos Advogados do Brasil continue pressionando o Congresso Nacional, para que se disponha a revogar as leis autoritárias
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ainda existentes. Pressão que, também, tem o mérito de
reconhecer o Congresso como üníco Poder democraticamente competente para fazer as leis.
A d_écada de oitenta que vivemos ainda reserva à Ordem dos Advogados do Brasil a mesma decidida participação na redemocratizaçào plena do País, agora sob a
responsabilidade de um eminente líder da sociedade ciVil, o Jurista Mário Sérgío Duarte, com quem, desta tribuna, nos congratulamos pela sua investidura na Presidência desse importante Órgão, augurando-lhe pleno êxito em sua administração e formulando os melhores vo·
tos para <i_Ue-ã. Ordem dos Advogados do__Brasiiamplie e
api-ofunde cada fez fiais sua benéfica participação nos
destinos da vida politica brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. ITAMAR FRANCO- De 1972. Vejo que V.
me honra prestando atenção ao meu discurso.

Ex~

O Sr. VirgJ7io TávOra ::..... Sempre o fiz, não é de hoje.

O SR. ITAMAR FRANCO- Ê verdade, sempre tivemos o prazer de debater com V. Ex•, mesmo antes de
-V. Ex~ ascender ao alto cargo de Governador do seu Estado, já pela segunda vez.
Sr. Presidente, como eu dizia. esse dado é importante.
A dívida externa, nestes últimos 12 anos, teve um acréscimo de 43,8%, antes da chamada "crise energética"
maiS conliecraa -como a "crise do petróleo".

O.$R. PRESID~N'(E (Aimir Pinto)- Concedo a pa·
--lavra ao nobre Sr._ Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR -tRANCO (Pronuncia o ~egt:iínte dis-C-urso.)- Sr. PreSidente, Srs. Senadores:
- A história eCOnômica receãte do- P"ãís registra, no
período 1968-1974, um crescimento médio anual do produto da ordem dos lO%,
No perfodo seguinte, até 1980, essa taxa decresceu e
foi pouco superior a 6,5% ao ano.
Em 1981, não houve crescimento (-1,9%) e para o
anô passado a tendência é taffibém de- um resultado fraco.
Muito embora o desempenho do PIB tenha sofrido
uma desaceleração, a formação bruta de capital fixo em
relação ao Produto Nacional Bruto (FBKF/PNB) apre·
sentou na déCada dos setenta um desempenho apreciáveL Elevou:se firmemente de 1970 até 1975, passando de
2--1,7% para 26,8%. Daí em diante ocorre uma queda gradatíva, pequena, porém, de vez que em 1980 (último ano
para o qual dispomos de informação) o percentual de
24,3% encontrado para a relação Produto Nacional esta~
va superior a 1973.
Apreciando por si só o acréscimo de capacidade prodt.idva potencial da economia, observamos que esse, em
termos constantes, cresceu até 1976 a uma taxa média
anual em torno e acima de 15%, enquanto desse ano em
diante essa variação se reduz para algo em torno de 8,5%
anuais.
~ possível diz.er com segurança que a redução da expansão do Produto verificada, principalmerite nos dois
últimos anos, ampliou a diferença entre a capacidade de
produção instalada e a produção efetiva, ou seja, o espaço para crescer. Ainda que óbvia, é importante repetir
essa observação.
Ao lado disso, a partir de 1973, o índice geral de
preços, utilizado no País como medida da inflação, demonstrou clara tendência altista, tendo a média dos últimos três anos (1980-82) sido d.e 101,7%. Este é um dado
_ .da maior importância, Sr. Presidente.
Comparando a média por triénios, a partir de 197173, verificamos que_ o maior .impulso coube ao período
1974-76 (de 135%). O imediato a esse teve um acrêscimo bem menor (de 42%), acelerando-se o ritmo novamente no último triénio (de 94%).
E clara, portanto, a existência de um percurso inverso
entre Produto e preços na economia brasileira.
_ Outro dado de importância é a dívida externa. E aqui,
chamamos a atenção dos Srs. Senadores: de 1970 a 1982,
segundo a própria Mensagem de Sua Excelência o Se·
nhor Presidente da República ao Congresso Nacional,
em março último, o endividamento cresceu a uma taxa
acima de 20% ao ano, no período.
Sr. Presidente, vejamos agora o que aconteceu, quando se argúi o problema do endividamento externo, parti~
cularmente pelos Líderes do Governo nesta Casa.
Nestes_doze anos, foi em 1972- friso bem, 1972, antci da criSe do petróleo- que ocorreu a maior variação
ãnUa!, da ordem de 43,8%, superior, portanto, como eu
disse, ao chamado "choque do petróleo", Este dado, Sr.
Presidente, é de 1972.
O Sr. Virgtlio Távora -

E de quando?

1

A visão governamental, como penso, a mais recente e
completa manifestação oficial a respeito da crise está documentada no texto que o Ministro da Fazenda, Ernane
GaJvêas, distribuiu no Senado Federal, quando aqui esteve no dia 23 de março último.
A-crise econômicã ''tem na crise energética a sua origem principal", afirmava o Ministro, tendo sido esta a
tônica prinCipal do seu pronunciamento.
Ao atribuir a este fatoro maior peso, documento citado observa que ao eclodir a crise do petróleo o País .. atravessava um dos períodos de maior prosperidade de
sua história econômica, após superar uma fa-se extremamente difícil, que sé caracterizara pelos agudos desequilíbrios internos e externos ocorridos nos primeiros
anos da década de 60 e que deram origem às profundas
reformas institucionais adotadas a partir de 1964".
Ainda quando da ocorrência da elevação dos preços
do petróleo, segundo o pensamento do Ministro Galvêas, o País .. havia solucionado os estrangulamentos
mais impõrtantes à modernizaçlo da sua economia, caminhando para alcançar níveis mais elevados de bem~
estar social".
Só S. Ex~ é que acreditava nesta assertiva, evidentemente.
Depois de apresentar inúmeros dados comprobatórios
dessas afírmações, remontando até o ínício do século
(em relação às taxas acumuladas de crescimento económico, com o objetivo, no caso, de demonstrar a aceleração desse crescimento), o Ministro afirmou que ••no
quadro de uma conjuntura estável e progressiva, o Brasil
mostrou ser capaz de superar os obstáculos ao seu desenvolvimento, ampliando, modernizando e diversificando
sua eStrutura eConómica Cõni grande rapidez e, o que é
mais importarite, com razoável estabilidade interna e externa".
-=-Assim, "nesse contexto de consolidação do amadure~
cimento da economia brasileira, e até mesmo ensaiando
novos passos para galgarmos patamares mais altos no
nível de bem-estar da população", ocorreu o segundo
~ho_que, no final de 1973_.
A interrupção do longo ciclo de prosperidade da economia mundial iniciado em 1950,1ançando os países in~
dustrializados numa profunda recessão. Esses, a__jjm de
se protegerem, adotaram medidas de cunho nitidamente
protecioniStas, ..com vistas a responder, politicamente,
às pressões geradas pelo crescente desemprego", gerado
pela estratégia clásica adotada de reduzir o ritmo de crescimento, como meío de reequilibrar as contas externas e
a inflação.
Por intermédio de inúmeras providências internas
"recuperava-se o País rapidamente da primeira crise do
petrôleo, quando novas elevações de preços daquela
matéria-prima nos atingiram em 1979 e -1980, agora então agravadas pelo choque fma.nceiro".Além disso, ocorreram quedas de preços dos principais produtos brasileiros de exportação e a valorização
do dólar a.mericano.
Segue o Ministro, para dizer:
Da mesma forma, o recrudescimento inflacionário
deveu-se à combinação das pressões externas de. custo
com a expansão monetária decorrente do financiamento
de program.as destinados a superar a crise.
Analisemos agora, Sr-s. Senadores. Houve um prímeí~
ro impacto, em 1973~ da crise do petróleo. Dir-se-á que o
mundo, e particularmente o Brasil, foram surpreendidos
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com a chamada ·~crise energética". Por incríVel que p3.reça, Sr. Presidente, mesmo após 1974, que fazia o Go-

O SR. 1TAMAR FRANCO- Conforme o câmbio de_
V. Ex•

verno, particularmente os Ministros da área econõniíci1

O incentivo a que se captassem no mercado internacional dólares fazendo com que houvesse uma elevação dos
juros internamente, e uma busca constante na faixil dOs
banqueiros internacionais, evidentemente, isso teria que
ter um fim. O País havia sofrido a crise de 73/74, no dizer dos nossos economistas, se bem que já lembrados
aqui que em 1972 ocorreu o maior índice da dívida externa brasileira.
Sr. Presidente, é preciso assinalar este dado aqui como
da maior importância. Jã em 1980, posterior à crise de
73/74, posterior à fãlilosa crise de 1978, também lembrada pelo Governo do 'BrasH, eis que na Escola Superior de
Guerra o Ministrõ do--Pfãile]â-mento, ein maio de 1980,
em que continuava a insistir? Continuava a Ínsístir que
era preferível endividar-se externamente que o País-deixar de crescer internamente, que esse endividamento era
um endividamento neces,sãriO socialmente- ao PaJ's.
E aí está, Sr. Presidente, a decorrência de que após as
eleições de 1282 -,já se disse isso aqui no Senado daRepública e a Nação tem conhecimento- apesar das negativas das autoridades económicas, o Brasil se viu recorrendo ao Fundo Monetário Internacional.
E hoje, penso eu, Sr. Prcsidene, estamos numa dependência total dos banqueiros internacionais. Mais cedo do
que parece, o Brasil não vai agUentar os juros que estâ
pagando a esses banqueiros; terá que, inclusive - nós
vamos verificar isSo bem mais cedo do que nós pensamos
- recorrer, mais uma vez, ao Federal Reserve, ao banco
americano, porque o País não vai conseguir controlar oS
juros ·cte 17%.
---- E aí, Sr. Presidente, é que nós levantamos o problema
da moratória, em que os paUseS nienos deseriVolvidos do
planeta estão sofrendo a ação dos países mais poderosos.
E vou trazer à Casa um dado da maior importância, Um
dado do Instituto EconômicO da Alemanha. Vejam, Srs.
Senadores, a importância deste dado.
Em 1979, o governo alemão emprestou aos países menos desenvolvidos cerca de 6.1 bilhões de marcos. E o
que aconteceu com esses empréstimoS aos países miiis
empobrecidos, Sr. Presidente? Houve uma reversão interna na Alemanha, para a sua indústria, da ordem de
7.1 bilhões de marcos, correspondendo a uma relação de
I marco para I marco e 15 Hennige. E mais ainda, Sr.
Presidente, que é mais importante demonstrar 6 a posição dos países in-dustrializados em relação aos paises
do Terceiro Mundo. S que, com este empréstimo externo
- da ordem de 6.1 bilhões de marcos. representando
para a economia alemã a ordem de 7.1 - internamente,
foram gerados 100 mil empregos.
Mais um dado, Sr. Presidente, não de um Senadt;>r da
Oposição. Em 1981, os países mais empobrecidos do planeta pagaram 115 bilhões de dólares, considerando que
só os países não produtores de petróleo- no caso o Brasil - pagaram 71 bilhões de dólares. De quê? De jurõs e
amortizações.
---- ------Veja, Sr. Presidente, vejam, Srs. Senadores, o absUrdo
de que em 1981 os países do Terceiro Mundo paga~m_.
em juros e amortizações, 115 bilhões de dólaiesl
Estranha-se aqui quaitdo um Senador da Oposição ou
quando a Oposição fala na moratória, Sr. Presidente,
mas no entretanto, a ação do capital externo, a ação dos
banqueiros internacionais estã se .fazendo presente, neste
instante, na economia brasileira.

O Sr, José Lins- V. Ex• me permite?

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

O Sr. José Lins- Senador Itamar Frarico, V. Ex• cita
um dado interessante sobre empréstimos alemães aos
países em desenvolvimento: 6, I bilhões de marcos, o que
corresponde a cerca de 3 bilhões de dólares.

O Sr. JoSé Lins- Normalmente, 1 dólar para 2 marcos. E V. Ex• diz que esse empréstimo Certamente.-beneficTOU-ii Alemanha, com 100 mil novos empregos. COncluo
que cadã ·emprego saiu por 300 mil dólares. Iss~ para o
-eniprestador. Veja V. Ex• o esforço que é precisO fazer,
mesmo num país desenvolvido, para criar um emprego.
V. Ex.; porém, não citoU o beneficio, que podem ter levado esses empréstimos aos países tomadores de empréstimoS.- O grande drama dos países em desenvolvimento é
que eles não têm poupança para demarragem do seu processo de desenvolvimento. ~ como o Nordeste; se não
houver uma injeção de recursos de fora. dificilmente nós
vamos poder fazer alguma coisa a curto prazo. Se formos utilizar somente as poupanças geradas -na região,
certamente se torna muito mais difícil para nós, do que
se agregarmos alguma poupança externa. Quero admitir
ciiú.!-õ beneficio, o ínteicânlbio, o fluxo de" recursos. entre
paf~. nem sempre é prejudiciaL Oeperide muito;-nobre
·scmador, do que os países tomadores dos emprêstimos _fizeram com o dinheiro. Se aplicaram bem, poderão tirat:
grande proveito. Se não, evidentemente, as dificuldades
poderão ser até maiores do que antes.
O SR. ITAMAR FRANCO ......... Sr. Senador José Lins,
sinceramC:nle, eu esperava, por parte de V. Ex•, um outro
tipo de argumentação.
O Sr. José Lins ......... Não é isso.
O SR. ITAMAR FRANCO- E vou dizer por quê.

O Sr. José Lins- Eu acho o argumento imporüi.nte.
O SR. ITAMAR FMNCO- E vou dizer por que,
repito.
O Sr. José Lins- Ou V. Ex• acha que os países, ricos
não devem contribuir com poupança para os pafses
pobres?
O SR. JTAMAR FRANCO- Não, Ex•! Aí é Que vou
dizer por que esperava outro tipo de argumentação de V.
Ex•, que é um estudioso da economia, não só nacional
mas também da internacional.
Veja, Senador José Lins, que é o próprio Instituto da
Alemanha: o Instituto Econômico, que diz o que c:stâ
acontecendo com os países menos desenvolvidos deste
planeta.

O Sr. José Lins- Que estão recebendo empréstimos.

Abril de 1983

O SR. ITAMAR FRANCO - E é verdade, Ex•, V.
_Ex• entendeu, porque em complemento, dei os dados,
Senador José LiilS.
Primeiro, veja V. Ex.• que se empresta 6 bilhões de
marcos- vamos tirar a fração -hã um reversão interna da ordem de 7 bilhões de marcos, numa relação - e
V. Ex• é um engenheiro. não_ precisa eu dar essa relação
-de 1 para 1,15. Gerando o quê? Gerando cem mil empregos na Alemanha. Agora, com que juros foram emprestados - isso é que é importante debater - aos paf~
ses menos desenvolvidos?
O Sr. José Lüis- Sobre este assunto V. Ex• não
tou.

tra~

O SR. ITAMAR FRANCO- Estou chegando, Ex•
Em seguida complementei uma informação a qual espe#
rava que V. Ex• argaisse. Esta sim, da maior seriedade; e
que 115 bilhões de dólares foram pagos aos países mais
industrializados. Em quê? Apenas em juioS e amorti-iaÇõCs da dívida.
Veja V. Ext- que estamos aqui, e eu lamento a intervenção de V. Ex• porque é o próprio Governo brasileiro
que vai e diz: "Isso é que é o errado". O Brasil, quando
vai à ONU, diz um coisa; internamente, ele procede de
maneira diferente.

O Sr. Josi Lins- Perf!1ite V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO- Vou terminar e V. Ex•
poderá .ãrgUir.

O Sr. Virgr1io Távora -Temos o direito cronológico
_das s_olicitações de apartes ...

O SR. ITAMAR FRANCO -

Eu, realmente, não

quero entrar na briga dos cearenses, sobretudo de um exGovernador.
O Sr. Virgi1io Távora mocracia nesta Casa.

... senão não temos mais de-

O SR. ITAMAR FRANCO - Vou deixar o meu raClocínio no ar e VOu ouvir V. Ex• com muito prazer, Senador Virgflio Távora, parando aqUi, a não ser que V.
Ex• queira esperar mais um pouco.

O Sr. Virgl11o Távora -

Espero mais um pouco.

O SR. ITAMAR FRANCO - Então vamos continuar, Sr. Presidente e Srs. Senadores.

O Sr. Virgz1io Távora- Termine a1 todo o seu raciocfO SR. ITAMAR FRANCO - Vou terminar o raciocínio só para mostrar que pensei que V. Ex• ...
O Sr. José Lins- V. Ext-, então, ainda não fez. ..

J)_SR. ITAMAR FRANCO- JâfiZ, ó que V. Ex• me
pãfeCe ·que B.lêm de ser- e aqui o digo, respeitosamene
- um defensor intransigente dos assuntos do Governo ...
O Sr. José Lins- Eu não estou defendendo ninguêm.
Estou defendendo uma tese, a de que recursos de países
mais ricos podem ajudar paises mais pobres.
O-SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• vai me permitir
terminar o raciocínio. Além de ser um defensor intransigene do Governo nesta Casa, nós não podemos estranhar...

O Sr. José Lins. - Eu não estou defendendo o Governo, -nobre Senador.
O SR. ITAMAR FRANCO- ...V. Ex•. agora, passa
a defender uma ordem internacional injusta.

O Sr. José Lins- Jã não estou entendendo o ponto de
vista de V. Ex•

nio.
O SR. ITAMAR FRANCO....- Vou terminar todo o
meu raciocínio.
Então, Sr. Presidente, e dentro dessa ordem, o Brasil
assistia a tudo isso, sabia de tudo isso, assistiu, também
- é preciso que recorde isso ao Senado da República
-ao Presidente Reagan, em Cancún, em 1981, dizer o ·
quê? Que como Chefe de uma Nação poderosa, de uma
Nação industrializada, esta ordem económica que af está, é uma ordem econômica que interessa aos Estados
Unidos_Nós, americanos - dizia o Presidente Reagan
- acreditamos nas forças do mercado.
Evidentemente, uma Nação que pode fazer o que têm
feito os Estados, Unidos, industrializada como é, tem que
acreditar nas forças do mercado.
Mas CSla, Sr. Presidente, não foi a posição brasileira
em Cancún que, lamentavelmente, não pôde ter a presença nem do Presidente Figueiredo, que se achava
doente na ocasião; nem de S. Ex• o Vice-Presidente da
República, Aureliano Chaves, porque com esta posição
americana o Brasil não concorda, e nem pode concordar,
e não vamos esperar que os Senadores do Governo ve-

se
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nham a concordar com a posição americana, uma posição americana, Sr. Presidente, que jã mostrava aos paJses cm desenvolvimento, aos países mais empobrecidos,
que eles deveriam ter um basta em relação ao seu endividamento externo. E por que, Sr. Presidente? Porque antes do Presidente Reagan, Ooutro PresidentC ilnlCricano,
o Presidente Carter, distribuía o que ele chamou de o estudo global para o ano 2000, em qUe mostrava, exalamente, as dificuldades que o mundo subdesenvolvido iria
enfrentar na década de 1980.
O nosso Ministro do Planejamento continuava a dizer,

na Escola Superior de Guerra, que o Brasil preci~ava

continuar a se endividar, que era mais fácil se endividar
externamente, que socialmente era melhor se endividar,
quando ele jâ deveria conhecer esses estudos.
Mais ainda, Sr. Presidente, era o próprio comitê dos
Países mais industrializados que em 1981 também, em
Paris, alertavam aos países mais pobres para a década
dificil que teríamos, chamando, inclusive, a década da
confusão opressiva.
A expressão, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, não é de
um pais subdesenvolvido, é uma expressão do próprio
comitê dos países industriafizadoS, em 1981, em Pãris.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eis que continuamos
então a insistir, e esta é a visão governamental, com a
que não podemos concordar,-a de que os problemas brasileiros são apenas atinentes a um conjuntura internacional adversa. O Governo teima em não reconhecer os erros internos que cometeu. E aí pediria a atenção da
nobre Bancada do Governo. Tive o prazer de participar,
com o Senador Murilo Badaró, de um debate sobre economia, há poucOs dias, em Belo Horizonte, quando S.
Ext lembrava um erro interno - eu também lembrava
outro erro interno do Go_vemo Brasileiro - o erro absurdo do GovernO, que não interessa a nós mineiros, por
exemplo, que foi a construção da FerrovÚt do Aço, essa
ferrovia prometida pelo Governo da República, em mil
dias. E para transportar o quê? Transportar o açO de Minas GeraiS'? Não, Sr. Presidente, para transportar minérios, para favorecer uma outra indústria que não a indústria mineira.
Foi o erro da Ferrovia do Aço; e muito mais sério, Sr.
Presidente, é o erro da Política Nuclear Brasileira, ~m
erro interno da maior íniPortânda, E--esse erro vamos
debatê-lo, aqui, quando do debate sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, mas vale a pena dar um dado,
para mostrar o absurdo quando se diz que apenas a conjuntura externa gravou o País numa inflação, gravou o
País na sua ordem social. Basta dizer que só a unsina de
Angra II, com o dólar a CrS 140,00,- e VOu -dizer alto,
Sr. Presidente, e com a devida calma, para que o Senado
da República medite sobre esse erro absurdo da Política
Nuclear Brasileira, quando se pretendeu dar uma velocidade ao programa, porque o Brasil não tinha recursos
para fazer isso - só a usina de Angra II vai custar ao
País, com o dólar a CrS 140,00- e V. EX• sabe que o
dólar, hoje, não estã a CrS 140,00- va.i custar 420 bilhões de cruzeiros ao País!
O Sr. Alberto Silva -

Em quanto tempo?

O SR. ITAMAR FRANCO- Num prazo, nobre Senador Alberto Silva, de 10 anos.
Esses erros não são apontados pelos homens do Governo. ~ fácil, aqui dizer: é a conjuntura internacional
adversa, ê a crise.

o Sr.

José Lins -

Permite-me V. Ex•?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Estava aguardando ...

O Sr. Virgl1io Távora- Nãol V. Ex.' pediu para falare.
não interrompemos. Agora, não vamos, pela segunda
vez, pedir prioridade. Peço a V. EX• que conceda o aparte ao nosso colega, Senador José Lins e depois encadeie o
nosso, que jâ estâ lâ no fim.
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O SR. ITAMAR FRANCO- Faço questão de ouvir
O Sr. José LfnS- Não estou provocando V. Ex-' Ape-nas V. Ex• prometeu um aparte. ao Senador Virgllio Távora e até agora não o co_ncedeu.-

que esta busca desesperada que os senhores fazem por
uma moratória, por uma OPEP dos devedores pobres,
sinceramente não nOs convence. Nunca dissemos ~e va~
mos repetir - que não seria a moratória sob forma ne~
nhuma, mas sempre dissemos que é o último remédio a
se procurar. Desculpe a extensão do aparte.

O SR. ITAMAR FRANCO- O Senador Jose Lins e
um hOmem que interfere. V. Ex', Senador Virgflo Távora, precisa aprender com o Senador José Lins. V. Ex' se
desacostumou do Plenário do Senado. O Senái:lor José
Lins é um homem que, quando a gente estâ fazendo um
pequeno raciocínio, jâ pensa que estamos falando mal do
GoVerno, pula na frente e nem permite que se termine.
Escuto V. Ex•, Senador Virgílio Tá vora. com muito pra-

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• não precisa pedír- desculpas, porque o aparte de V. Ext é sempre um
aparte elucidativo. Apenas não consideramo~ o conceito
qUe V. EX• di:z, "conceitos opinativos"; ao contrário.
Como V. Ex•, tambêm, cartesianamente procurei dar números, e dei o número inclusive irrefutâvel á. V. Ex.•, que
foi o endividamento externo de 1972, da ordem de mais
de 40%. V. Ex•, até agora, não me respondeu.

V. Ex•

zer.
O Sr. Virgt1io Távora- Eminente Senador Itamar

Franco, não é iroiUa, maS gostaria de lembrar, inclusive
à Imprensa que deve estar nos ouvi~do aí, que no dia 9
de março, portanto hâ mais de um mês, tivemos a honra,
em nome do Governo, de responder justamente às críticas expendidas da tribuna, pelo Sr. Uder do Partido de
V. Ex• e pelo Lfder do. PDT. Um ~eles, infelizmente, não
estâ.va presente~qÕ.ando da resposta, embora comunicado que tal se daria e, à êpoca, uma tréplica insistentemente ~solicitada sobre o assunto . .€ com esta autoridade
que queremos dizer a V. Ex•, eminente Senador Itamar
Franco, antes que aquelas razões por nós apresentadas
SolirC-inconveniênCia de não se tentar, de todas as maneiras possíveis, evitai' a moratória, sendo esse um recurso
extremo, sem antes serem derrubados, talvez por fracos,
os argumentos que apresentamos, embasando todo
aquele nosso raciocínio. Com toda sinceridade, ficamos
no dever de dizer que 90% do qÕe ouvimos aí são conceitos meramente opinativos, se mostrarmos que até 1979,
em termos frios, em termos financeiros, era, e jã repetimos tantas vezes depois, vantajoso~ endividamento externo, desde que a aplicação feita por esses recursos tivessem até um retorno zero. Mostramos, sem que houvesse contradita, que nossas importações daqueles produtos básicoS, daqueles produtos fundamentais, comportam ítens que são quase o total de toda a operação.
Em outras palavras, a importação dos insumos básicos,
inclusive petróleo, e dos bens de capital, englobavam
grande parte de nossas importações ou, mais explicitamente falando, os bens para a manutenção da produção.
Tomemos por base, por exemplo, 1981; representavam
praticamente 75% de todo valÕr de nossa importação, e
õs bens de produção outros 19%, deixando uma margem
-de 6% para os bens diversos e bens de consumo; mostramos que 69% do que importamos tem financiamento entre zero e 180 dias, e desses 69 mais de 60% entre trinta e
noventa dias; se moStramos que, apenas à vista, importamos 12%, se 13% dessas importações, que são necessârias, variam de fmanciamento entre- cento e oitenta e
trezentos e sessenta e cinco dias, faltando alfquota para
cem, pouCo mais. pouco menos do que 8% a longo prazo,
como poderíamos, da noite para o dia, enfrentar uma
moratória e, ao mesmo tempo, como diriam os representantes do dois Partidos, o Governo ainda investir profundamente através de obras públicas, aumentando a
oportunidade de absorção de mão-de-obra, combatendo
esses desempregos'? ~ absolutamente contraditório. Isso,
apresentamos com dados e pedimos para que os dados
expostos aqui em plenãrio fossem contestados. E
desculpe-me a franqueza., até o dia de hoje ainda não
apareceu contestação, e sei que não falta capacidade a V.
Ex•, não falta capacidade ao Senador Roberto Saturnino, não falta capacidade ao Senador Henrique Cardoso,
não falta capacidade ao Líder do PMDB, Senador Humb~rto Lucena, para fazê-lo. Mas enquanto não for discutido1 enquanto não for destruido em termos, não de conceitos opinativos, mas em raciocíniO cartesiano :- isto
está errado por isto, por isto- nós nos permitímos dizer

o

O Sr. Virgi1ío Távora- Atê 1979, mostramos que era
]Jm grande negócio endividar internamente. V. Ex• tem
que provar o contrârio.
O SR; "ITAMAR FRANCO - V. Ext jâ considera
uma diferença. Eu quero dizer que vou ler o d_iscurso de
V. Ex• e vou responder.
O Sr. Virgl1io Távora -

Não só um, mas alguns, por

favor.
O SR. ITAMAR FRANCO -Vou lhe responder.
Evidentemente, não tenho o discurso agora, é claro, mas
vou ler e prometo lhe responder.
O Sr. Virgl1io Távora- Aliás, não estamos cobrando
a resposta de V, Ext não. Estamos cobrando das pessoas
que em nome do seu Partido ...

O SR. ITAMAR FRANCO - Sou apenas um Senador, não sou líder nem vice-líder do meu Partido.
O Sr. Virgt1io Távoi-0-- Mais do que isto: V. Ex• é
uma das vozes mais habilitadas deste plenârio.
O SR. ITAMAR FRANCO_- Não, sou apenas uma
figura- que faz parte da nossa Bancada. Mas se o Uder
que tem inteligência e capacidade não respondeu, Ex• , e
o eminente Senador Roberto Saturnino também, por
este ou por aquele motivo, não respondeu, responderei
eu, como elemento da minha Bancada, não pela minha
liderança.

.P Sr.

Hélio Gueiros- V. Ex• me permite?

O Sr. Virglilo -Távora- Então, em função disso, nós
poderemos discutir.

O SR. ITAMAR FRANCO ~Mas V. Ex• até agora,
não respondeu às minhas colocações.
Dentro de um minuto ouvirei V. Ex•, Senador Hélio
Gueiros.
Mas V. Ex• não respondeu ao primeiro dado, irrefutável, endividamento de 1972, ...
O Sr. Virgl1io Távora- Já dissemos: é uma verdade.
O SR. ITAMAR FRANCO- ... que me parece muito
importante. V. Ex' cita um dado ...
O Sr. Vírgz1io Távora- Até 1979, era vantagem o en-

dividamento interno.

O SR. ITAMAR FRANCO - Veja que hã, al, .uma
discordância entre V. Ex• e- o digno Ministro do P1anejamento que, jâ não em 1979, mas, em maio de 1980, dizia
na Escola Superior_ de Guerra .•.
O Sr. Virgz1io Távora --Portanto, foi em 1980 que
0- primeiro salto dos juros.

houve

b SR. ITAMAR FRANCO- Mas V. Ex• disse que
era bom endividar em 79, agora ê em 1980.

e
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O Sr. Virgz1io Távora- Então, atê 1979, quC Cra o ano
anterior, era um grande negócio.
-

O SR. ITAMAR FRANCO - Não, Ex•, em 80 eu
ainda dizia que era iMportante - e eu vou amanhã aqui,
se tiver oportunidade, ler um discurso do Ministro Delfin Netto- jã não em 80, Ex•, mas de fins de 81. O discurso não vai ser meu, vou transcrever, aqui, amanhã ou
depois de amanhã.

O Sr. Virgl1io Távora- Por fineza, não no fim do dia,
gostaria que fosse no início da sessão. Tenha a alta fineza
de fazer o pronunciamento, cederemos até a vez para V.
Ex• discursar.

O SR. ITAMAR FRANCO - A nossa inscrição é
sempre a estas horas mortas no Senado da República. S
dificil, nos inscrevermos no início da tarde.

O Sr. José Lins - V. Ex' me permite?
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas se V. Ex•
não estiver amanhã aqui, eu lhe mandarei ...

O Sr._ Virgflio TáVora- Não, na ausência não.

O SR. ITAMAR FRANCO -Antes de ouvir
novamente o Líder José 1..-ins, com muito prazer,
ouço o Senador Hé!io Gueiros.
~-

O Sr. Hélio Gueiros - Ilustre Senador Itamar
Franco, eu não sei o porquê da insistência do ilustre Senador Virgílio Távora· em esperár uma resposta díreta, pessoal ao discurso dele, do dia 9 de
março, ao qual S. Ex• tem feito referência quase
que diariamente. Já o discurso de S. Ex• foi uma
resposta às restrições-e objeções feitas pelo ilustre
Senador Roberto Saturnino. Então, não foi o
nobre Senador quem provocou a discussão do
problema, mas, sim, o Senador Roberto Saturnino. E S. Ex• deu as razões do Governo. Agora,
quero dizer que, ao longo de todos estes dias como faz hoje V. Ex• - , a Bancada da Oposição
está comentando e refutando os dados apresenados aqui pelo nobre Senador Virgíiio Távora.
Ouvi com muita atenção o discurso de S.Ex', muito minucioso, muito detalhado e, se bem me
lembro, S. Ex~ dizia que todas as caUsas da desgraça financeira do Brasil, hoje, eram três: primeiro, a crise energética, ou do petróleo cuja culpa era
dos árabes; segundo o problema dos juros externos, e a culpa era dos Estados Unidos e terceiro,
os grandes déficitS orçamentários e que também o
Brasil não tinha culpa nisso porque todo mundo
tem grandes déficits orçamentários. Quer dizer,
pela opinião do Senador Virgílio Távora, o GoVer-no brasileiro não é culpado de nada. Na hora,
lembrei-me até do episódio bíblico do aparecimento do pecado, quando Deus perguntou: ·~Adão por
que comeste do fruto proibido'? Adão respondeu:
- Ah! mas não fui eu, foi. Eva, a Companheira
que Tu me deste, que me deu o fruto." Deus foi ter
com a Eva. - Não, mas foi a serpente." Quer di~
zer, assim faz a nobre Bancada do PDS. O Oover~
no brasileiro não tem culpa de nada, tudo é culpa
dos outros, usando uma filosofia, uma tese do começo do mundo; e nós já estamos no fim do mundo e a tese continua a ser do começo do mundo.
Agora, outra observação e V. Ex•, hoje, Senador
Itamar Franco, mostra que, além dessas três razões apresentadas pelo ilustre Senador Virgílio Távora, está aí a. imprudência ou a insensatez da
aquisiç~o de usinas nucleares. V. Ex• está demonstrando, com dados positivos, como- llouve efros
praticados pelo Governo, com o detalhe que V.
Ex• faz referência, tariibém, a outro erro invocado
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_pelo nobre Senador Murilo Badaró._ De modo que,
acho, a Oposição está d:indo a rrbsposta à argumentação do nobre Senador Virgilio Távora. Agora, o que eu quero estranhar, ilustre Senador Itamar Franco, é também a insistência do nobre Senador Virgílio Távora em dizer que quando a
Oposição diz qualquer coisa, são conceitos opinativos. Peço perdão, mas acho que tudo quanto se
diz aqui é opinativo. V. Ex' está dando a sua opinião, V. Ex~ aceita uma explicação, uma tese faz-se
defensor dela. Então, V. Ex• está dando uma opinião~ todos os conceitos aqui, são opinativos. Não
vejo como se destruir, como faz o nobre Senador
Virgílio Távora sobre qualquer argumentaÇão da
Oposição, ao dizer: "mas isso é conceito opinativo." E, basta dizer isso, para não discutir o problema. Ora, V. Exb 9 está apresentando dados, números, estatístícas, institutos, mas S. Ex•, simplesmente, quer acabar com a discussão no terreno
que lhe é dificultoso, com a argumentação de que
V. Ex• está dando conceitos opinativos. Deste modo, nobre Senador Itamar Fl-anco, creio que V.
Ex~. mesmo sem ser Líder, Vice-Líder, ou coisa
que o valha, é um brilhante, íntegro e patríótico
integrante da Bancada do PMDB. E, na Bancada
do PMDB, eu acredito que todos nós somos
iguais, nào tem nenhum mais, nem menos. V. Ex•
está dando a resposta à altura às objeções da ilustre liderança do Governo, através do Senador
Virgílio Távora. Quero me congratular com V. Ex'
e só espero que o Senador Virgílio Távora aceite o
debate, nos termos práticos e objetivoS com que V.
Ex11 o está colocando no plenário, e não fi_que com
essa desculpa de que isso são conceítos oJ)"inativos,
para fugir do assunto. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu é que agradeço a sua brilhante intervenção,

O Sr. Virgflio Távora - Eminente Senador,
quando deixar de abusar da sua bondade, gostaria
- de um aparte, para que se dê uma resposta ao eminente colega Hélio Oueiros.
O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço," a sua
intervenção é irrespondível e ...

O Sr. Virgt7io

Tá~·ora-

Não de V. Ex•, bem en-

tendido?

O SR. ITAMAR FRANCO- ... clara, nobre
Senador HéHo Gueiros. -E veja que o Senador
Virgílio Tâvora não gostou muito da intervenção
de V. Ex~. pois que ele já está tentandO fazer igual
--ao Senador-José Uns: interferir no discurso. Mas,
é que a gente já conhece o Sei]. ado r Virgflio _Távora. Aliâs, n6s estávamos sentindo falta do Senador
Virgílio _Távora aqui. Quando eu chegava_ em
1975, ao Senado da República, aprendi muito com
o Senador Virgflio Távora. Tínhamos oportunidade dC debater muito a política econômica, junto
com aquela geração que um dia, eu tenho certeza,
Sr. Presidente, o Congresso Nacíonal vai faze~ justi-ça a chamada geração de 1975 e que a imprensa
considerou como a enchente, a enxurrada, mas
que não é verdade. Nós, aquí, todos que aqui che_g~vamos, do MDB, tentamos cumprir, numa hora
difk:il em que havia o AJ~5 sobre as nossas cabl!ç_a_s, e que nós não sabíamos, como dizia o Senador Paulo Brossard, se o nosso mandato durava 30
segundos, ou 10 segundos, ou 2 dias ...

O Sr. Virgt7io Távora- E faça justiça de que fo~
rarn maravilhosamente recebidos pelos _seus Colegas.

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu me lembro
de uma frase de V. Ex~ Senador Virgílio Távora, e
creio que V. Ex' já começa a perder um pouqufnho
na sua previsão. Vamos deixar a tal ordem econôtTiica para avançar um pouquinho na sua previsão,
quando dizia que só no ano 2.000 a Oposição chegaria ao Governo. Crido que, já nesta década, estamos assistindo ao avançar das Oposições ...

O Sr. Virgt'lio Tá~·ora - E, pouco ã. pouco, no
ano 2.000, é capai de chegar lã.
V.

O SR. ITAMAR FRANCO- ... se bem que,
Ex• tem razão, é possível que em relação à Pre-

Sid_ên~ia da ~epública ...

O Sr. Virgflio Tá~·ora- Mas não era o Governo
a que nos referíamos'?
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• se referia à Presidência da República ou a~.

O Sr. Virgl1io Tá~·ora vezes e aqui falávamos ...

Nós já nos referimos tantas

O SR. ITAMAR FRANCO- Tantas vezes, não é?
Mas eu ainda tenho esperança de que, antes do fim desta
década, o povo brasileiro vai escolher diretamente o Pre·
sidente da _República.
Acho que o próprio Presidente da República que aí es·
tá,- não deixo de fazer justiça, se bem que não é uma
dádiva o que sua Excelência conced~u ao País, - acho
que sua Excelência teve sensibilidade de permitir a manifestação popular, não como dádiva, mas sua Excelência
mesmo vai entender, daqui a pouco- e essa esperança,
essa fé, eu tenho- que a se manter o processo espúrio
com que querem conduzir a eleição presidencial, o Brasil
vaí"Caminhar, ilum jogo aritlnético, na maledicência, no
submundo da intriga e da conjuração. Não tenho dúvida
quanto a isso. A Nação vai assistir, daqui a alguns meses, se já não assiste agora, à maledicência, a ínveja campeando na escolha do primeiro mandatário. E só há um
caminho, só há um divisor de águas, divisor de águas, inclusive para a ordem económica. Aí, aproveito para fazer o liame; no dia em que nós escolhermos o Presidente
da República pelo processo direto- e vamos entender
que vamos escolhê-lo em 1975- aí, sim, vamos poder
alterar a ordem económica, que é uma nau sem rumo,
hoje. Por que nós vamos alterar a ordem económica?
Porque o próprio Senador Luiz Cavalcaitte, da Bancada
de V. Ex•. é que recorda a todo instante: hoje, o Presidente da República chamou a si a defesa d_essa ordem
económica e nãõ poderia ser de outra maneira, porque
-os Ministros são mantidos por Sua Excelência e só poderão ser substituidos se Sua Excelência os demitir não o
faz; portanto, nós íremos continuar por muito tempo
nessa ordem económica.
Mas, de qualquer forma, Senador Virgílio Távora, será antes do ano 2.000, creia V. Ex•, e se isso não acontecer, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil, na sua
ordem económica, na sua ordem social e na sua ordem
política. Pobre Naç~o bra~>ileira, se chegarmos ao ano
2.000 com as regras que estão ai, ditando a eleição Presidencial! Mas creio que isso não se dará.

e

O Sr. José Lins- V.

Ex~

me permite?

OSR. ITAMAR FRANCO-OuçoonobreSenador
José Lins.

O Sr. José Lins- Nobre Senador, a tese que V. Ex•
defende, se não me engano, é a de que o País foi mal administrado, porque exagerou nas suas dívídas externas.
chegando um momento em que essas dívidas tal aconselham a moratória. V. Ex~ vê apenas descalabro na administração pública. Cita o crescimento, a partir do ano de
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tem sido segura, na administração, já é uma coisa diferente. Para isso é precisO-qUe V. Ex• veja o que estâ acontec:end_o lá fora, com os outros, para que tenha um termo
de comparação. Se V. Ex• usar um termo de comparação, verá que as nossas autoridades acertaram muito
mais do (Jue as de muitos países.

guinte maneira: ao invés de.30% a gasolina e apenas 17%
a diesel, invertia isto e, neste caso, o álcool iria suprir a
diferença de gasolina e nós não teríamos gasolina
sobrando a ponto de termos que exportar, porque não
temos onde estocar. .t: apenas um detalhe, que eu quero
lembrar; que o choque do petróleo, aqui dentro, foi tratado apenas unilateralmente. Por exemplo: é claro, vamos tentar obter mais petróleo perfurando, ao invés de
apenas vendendo, como estávamos fazendo. A PETROBRÁS voltou as suas vistas para a perfuração, mas,
simultaneamente, ela não tomolf a providência adequada no tempo. E V. Ex• lembra justamente isso, a aplicação dos recursos do dinheiro emprestado - é o que
pudi! compreender- poderia ter sido aplicado em programas que fossem rentáveis. Ou por outra, o dinheiro
vem e eu tenho, em contrapartida, a devolução. E, repito, álcool é um deles, e duvido que alguém discuta que
não o é. Um dos melhores investimentos que poderíamos
ter tido era, ao invés de dez milhões de litros de álcool,
irmos para trinta. Por exemplo, pode ser utópico, mas é
uma meta a alcanç-ar e, neste caso, estaríamos dando
tempo à PETROBRÁS para que ela achasse o nosso petróleo.

1972, da dívida externa, e a queda das taxas de crescimento do País, que vinham sendo altas e que ultimamente têm sido baixas, inclusive com a taxa negativa de 1981.
Essa é a tese de V. Ex•.

O SR. ITAMAR FRANCO Ex~.

NãO sei se é a de V.

ê?
O Sr. A/beno Silva -

O Sr. José Lins- Para mim, V. Exf está defendendo
exatamente este ponto de vista.

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, eu queria saber
se esta é a tese de V. Ex•.

o Sr. José Uns- Eu é que estou-interpretando. Essa é
a tese de V. Ex•?
O SR. lTAMAR FRANCO -

Eu só queria saber.

O Sr. José Lins- Bem, o que V. Ex• observa, isto é,
que a dívida está alta, tem criado problemas, são dados
irrefutáveis. Mas, o problema não está, nobre Senador,
em constatar uma realidade; está em interpretar as suas
causas e em oferecer soluções. Essa é que ê a questão que
deve ser posta em termos altos, pelo Parlamento, e que
deve ser discutida, para que, possamos oferecer algum
caminho para o País. Ora, em termos de interpretação,
V. Ex~ tem os dados, não precisaria nem eu citãMlos. Se
V. Ex• analisar a relação dos saldos do balanço de pagaM
mentos, verá que, em 1973, tivemos um déficit de 1,7 biM
lhões de dólares. Já em 1974, com o primeiro choque do
petróleo, passamos para 7,1 bilhões. Veja V. Ex~ que,
quem desejar negar a influência dO aumerito do preço do
petróleo, evidentemente, não poderá fazê-lo, com base
nessa evidência. Mas, não é só: com o segundo choque
do petróleo, tínhamos, em 1978, um saldo devedor, no
balanço de pagamentos, de 6 bilhões e 990 milhões. PoiS
bem, passamos, no ano seguinte, para quase I I bilhões.
E evidente, nobre Senador, que o preço do petróleo teve
uma profunda influência na -fOrmação da nossa dívida.
Para confirmar essa influência, V. Ex~ deve olhar as informações sobre os custos de importação do petróleo; só
nos anos de 1980, 81, 82, nós importamos 30 bilhões de
dólares desse combustível. Seria possfvcl deixarmos de
importar esse óleo? Nunca! De 1973 para cá, o acréscimo
das nossas compras de petróleo, por conta dos dois im~
pactos, foi de 53 bilhões de dólares! Se dcs_contâssemos
isso da nossa divida, porque foram acréscimos impostos
pelo mercado externo, se nós descontâssemos isso, ficaríamos com uma dívida de trinta e poucos milhões,
pouco mais, ou seja, uma vez e meia as nossas ilnportações. Veja bem V. Ext que a situação seria completamente diferente. Mas, há dados mais importantes ainda,
nobre Senador. Quando V. Ex-' se refere ã taxa negativa
de crescimento do País em 81, seria interessante V. f:x~
analisar o que está acontecendo no mundo, porque quem
está aqui dentro pensa que este País é um mar de sofrimentos. Quem vem lã de fora que vivemos muito melhor
do que muitos. t por essa falta de visão do que se passa
lá fora que não estamos satisfeitos. Isso é natural e até
bom, porque é exatamente a insatisfação que nos ajuda a
trabalhar mais. Mas V. Ex' vê que não fOi só o l3iasirque
teve taxa de crescimento negativa: de 1972 para 1974, os
Estados Unidos passaram de 5,9% para menos de I ,8%.
E cito os Estados Unidos, o Japão e o Reino Unido. Do
mesmo de 1978 para 1979, o Canadá, os Estados Unidos
e o Reino Unido. Então, vê V. Ex• que o que aconteceu
conosco aconteceu com grandes países índustrialízados.
Pergunto a V. Ex•: será que todas as administrações desM
ses grandes paises: do mundo são incapazes, administram-mal? A resposta não é tão simples assim. V. Ex• tem o
seu pensamento, o seu conceito. V. Ex• falou, por exemplo, no caso da usina atômica de Angra II. Essa usina é
fruto de uma época em que-a taxa de crescimento do
consumo de energia estava em 16% ao ano fazendo o _
consumo dobrar em 5 anos. Significa que se as dez u~nas
ficassem prontas em 1990, [eprescntariam apenas lO% da
produção de energia do País. Em suma, acho que V. Ex•
faz bem em discutir o problema; V. Ex• tem a sua opinião crítica. Agora, dizer que a equipe do Governo não

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Aí, direi eu, usando a
frase do Senador Virgílio Távora; uconccitos opinativos
de V. Ex~." Apenas, conceitos opinativos que, evidente-mente,.~

O Sr. Virgilio Távora- Vai ver como a Oposição faz
justamente como o Governo, em alguma coisa...
O SR. ITAMAR FRANCO - ... são düerentes dos
conceitos que estou expressando na tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo acionar a campainha}. A Mesa informa ao nobre orador que
V. Ex~ tem 3 minutos para encerrar o seu discurso.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, vou
obedecer a V. Ex• mas, antes, gostaria de ouvir o Senador Alberto Silva.
O Sr. Virgflio Távora- E V. Ex~ está me devendo
aquele apartezinho, que serâ sintético. Mas, o Sr. Presidente, com a benevolêncía que lhe ê habitual...

O SR. ITAMAR FRANCO -Será uma honra ouvir
e debater com V. Ex•
O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Itamar Franco,
o discurso que V. Ex• faz nesta tarde, é daqueles que me_..
recem uma ampla análise, Num simples aparte, não podemos julgar todos os conceitos que V. Ex• aqui lançou
para debate. V. Ex•, naturalmente, trouxe ao Plenário as
razões e os números com os quais enriqueceu o seu discUrso. Queria lembfar, apenas, que V. Ex• leu um trecho
do discurso do Ministro da Fazenda dizendo que o choque do petróleo causou grande parte dos problemas internos.- Então, nós, que fomos compa_nheiros na Comis-sãO de Energia Nuclear, -e que tínhamos opiniões contrárias a que se investisse tanto dinheiro, naquela ocasilO, em éilergia nuclear, a minha opinião particular era
que se investisSe mais em álcool, que é combustível, e se
o choque do petróleo causava dcsequilíbrío internO, álcool combustível minoraria, naturalmente, as conseq-UêncüfS
cõmbustível que estava muito caro lá forã.. Não importa discutir se o álcool está ou não subsidiado, isso é uma questão de competência em fazer álcool.
Agora, o que eu queria dizer a V. Ex• é o seguinte: o petróleo que importamos é gasto em dois segmenioS bem
distintos: em transporte, de um lado, e em energia, do
outrO lado, nas caldeiras, nas usinas, etc. Em transporte,
se gãsta muito mais de 70% de.todo o petróleo importaM
do, porque toda a economia, toda a riqueza nacional é
moviinentada em caminhões, não é em trens, não ê em
navios, ê em caminhões, e a outra parte do petróleo se
qu;ima em passeios; nos automóveis. Não vamos dizer
q-ue vamos fechar as fábricas de automóveis, mas a muM
dança do combustível do automóvel, que não gera. riqUezas, para um combustível que não é importado, era uma
medida a ser tomada. Então, o Programa do Álcool entrou nessa honi, para suprir essa deficiênCia, mas entrou
_timidamente, e se continuou a importar petróleo. Agora,
de outra parte - isso é_ o mais importante, e pedi este
aparte para situar bem esse caso- no ~omento em que
houve o üTI-pacto, o tal choque do petróleo, todas as pessóaS que conhecem a economia deste País sabem que o
óleo diesel ê o principal responsável por toda movimentação da riqueza nadonal. Não se transporta nada, neste
País, que não seja com óleo diesel; com gasolina é pouquíSSirTIO. Então, o óleo diesel era o produto principal a
ser extraído do petróleo. Repito, o planejamento teria
sido mudar a escala.do cragueamento das nossas refinarias, porque, em 1966, com 400 mílhões de dólares, se
pOôe.da ter transformado a escala da refinação da se-

oe-um-

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• vai no fulcro de
uma das teses que procurei levantar aqui, não de forma
opinativa. Mostrei exatamente que os erros não depefldi:;tm só da conjuntura externa. V. Ex• lembra bem o
problema em relação ao transporte e lembro aqui não só
o problema que se encaminhou para a energia nuclear.
V. Ex~ é também um engenheiro e sabe que nós aplicamos muito pouco em óleo nas usinas termonucleares; e o
que é que fez o País? Poderia desviar esses recursos exatamente para programas, como disse V. Ex• Quando o
Governo diz assim; ....eu _tenho uma meta," aí é número,
Senador Virgílio, aí ê número, não é uma questão apenas
opinativa. Quando o Governo diz assim: cu tenho uma
meta, em 1985, de 10.5 bilhões de litros de álcool, isso
não era uma meta nem de um Senador da Oposição, mas
do Governo, V. Ex• tem toda a razão ...
O Sr. Alberto Silva- Vamos chegar a ela.

O SR. ITAMAR FRANCO- Vamos chegar a ela.
Agora, o Governo já CStá preocupado com o problema
do álcool. Veja V. Ex•, daqui a pouco vamos ter uma reversão no Programa do Álcool. Ê o Ministro da lndústria_e Comércio que já começa a tentar aí que a indústria
automobiHstica ... V. Ex~ foi no núcleo da questão; é que
nós, durante um certo período, e isso o Senador Virgílio
Távora reconhece. começamos a favorecer as indústrias
de .bens duráveis, particularmente a indústria automobilistica. Isso está aí provado, evidentemente.
O Sr. Alberto Silva - Desde que os Carros fossem a álcool!

O SR. ITAMAR FRANCO- Aí veja V. Ex• que temos de exportar a gasolina, e a que preço?
Mas, obrigado pela intervenção de V. Ex.f, Senador
Alberto Silva.
- O Sr. Virgf/io Távora -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou encerrar, Sr. Presidente, mas não gostaria de fazê-lo sem ouvir o ilustre
exMGovernador do Cearâ, meu prezado amigo, Senador
Virgílio Távora, para que encerre então o seu aparte.
O Sr. Virgt1io Távora - Eminente Senador, o aparte
que, gentilmente, V. Ex• nos concede, é mais um esclarecimento a ser dado, para deixar, de uma vez por todas,
bem preciso o nosso pensamento que se dirige, em grande pa,te, ao seu ilustre colega de bancada, o eminente representante do Pará, Senador Hélio Gueiros. Reconheço
que não fiz cursos de retórica, nem de eloqiiência, mas
distingo perfeitamente o que seja um conceito opinativo
de uma dedução cartesiana de um fato. Esta justiça,
acredito que o nobre Senador vai nos fazer. A nossa profissão de origem, engenharia, nos faz, como que, instintival!'ente, raciocinar quase sempre em termos cartesia-
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nos. Seria cartesianamente quando afirmo que não posso, no momento, a não ser de última de última de última
chance, correr para a moratória, mercê daqueles dados
que apresento aqui, e peço que verifiquem se são verdadeiros. Temos necessidades imperiosas de financiamento
para importação daquilo que é o mínimo, para não haver a queda da nossa economia. Estou, justamente,
enunciando algo que tem que ser destruido em suas premissas. Agora, se eu afirmo que é muito melhor seguir
tal ou qual política, que teria sido muito melhor o endividamento que, se feito de uma forma ou de outra, embasando essa opinião, eu proVo por a maís b, mais c; essa
minha assertiva, ao que aprendi durante o tempo que
passei pela escola, isso se chama conceito opinativo. Permitia, neste momento, ilustre Senador, para não me
alongar no aparte ...
O SR. ITAMAR FRANCO- É um prazer.

O Sr. Virgi!io Távora - ... dar de presente ao nobre
Senador Gueiros, se ele tem Jair play para receber uma
cópia Xefox do Diário OjlclQ(pãra-não ter nem trãbalho
de ver, do pronunciamento que fizemos, e S. Ex• comparar o que disse que afirmamos com o que está escrito.
O SR. ITAMAR FRANCO-Sr. Presidente, vou encerrar, só me permitindo dar um pequeno recado ao Senador Virgílio Távora: que S. Ex•, nas suas horas de lazer, comece a exercitar aquilo que ele sabe fazer muito
bem, o chamado cálculo da probabilidade, para que o
País pos.o;a recorrer à moratória, que e5tá pertô. KEx• é
um matemático, profundo conhecedor da ciência dos números e há de então, nas suas horas de folga, começar a
exercitar o cálculo da probabilidade.

O Sr. Virgl7io Távora moratória?

Mas por que essa ânsia de

O SR. ITAMAR FRANCO- Porqúe, a continuar,
Sr. Presidente, como vai o País, o Brasil não vai agUentar
os juros que está pagando aos bancos internacionais.
O Sr. José Lins -

... h o que parece ser.

O SR. ITAMAR FRANCO --V. Ex• é_-quem defendeu, há pouco, os banqueiros internacionais.
O Sr. José UnS_- Aqui, tanto se fala, tantõ se pede,
tanto se clama que é o que pensei de V. Ex•

O Sr. Virgr7io Távora- ú que nós afirmamos aqui é
que a moratória se_rá o último remédio.
O SR. ITAMAR- FRANCO- V~ Ex• é que, estranhamente, defende uma ordem internacional injUsta, não eu.
Nós, aqui da Oposição, ao Contrário.
O Sr. José Uns- O que eu disse, nobre Senador, ê
que recursos a empréstinl"os externos...
-

O SR. ITAMAR FRANCO -Se V. Ex• defende uma
ordem internacional injUstã é problema de V. Ex•; nós
não a defendemos.

O Sr. José Lins- Não, não é nada disso. V. Ex+se_en·
gana, V. Ex• muda de assunto.
O SR. ITAMAR FRANCO- Nunca fugi ao debate
com V. Ex•

O Sr. José Uns- Sabe V. EX.' que eu jamais deferi deria uma ordem internacional injusta.
O SR. ITAMAR FRANCO-- V. Ex•, há pouco, defendeu uma ordem internacional injusta.

O Sr. José Uns- O que disse a V. Ex• é que o ·uso ju~
dicioso de poupanças, de qualquer origem, pode ser favorâvel se essas poupanças forem bem aplicadas.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• defendeu uma
ordem internacional injusta, defendeu os juros.

O Sr. José Uns -

V. Ex• distorce porque quer.

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, V. Ex• vai reler
os Anais do Senado, da sessào_d_e_hoje, e verificará isso.

O Sr. José Uns- V. Ex• me desculpe, mas não foi isso
que eu disse. Eu jamais faria isso.
O SR. ITAMAR FRANCO- Foi uma mâ interpretação.

O Sr. Jo.~é Uns- Eu jamais faria isso, e V. Ex•, que ê
um homem inteligente, sabe bem disso.
·
O SR. ITAMAR FRANCO- Foi uma mâ interpretação opinativa.
O Sr. José Uns- De V. E"'
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex•, hoje, caminhou no terreno opinativo, como disse o Senador
Virgílio Távora.
Sr. Presidente, vou encerrar,
Mude o Governo a sua ordem eçonõmica; e se não
mudar, dentro em breve nós vamos ter _que recorrer à
moratória. Sr. Presidente, os Srs. MinistroS da área económica, eu não discuto se são inteligentes ou se são primeiros alunos; mas essa ordem económica é uma ordem
injusta, é uma ordem que empobreceu os municípios,
empobreceu o próprio cidadão brasileiro. É esta ordem
econõmica, Sr. Presidente, que vai levar o País - e toma·ra- que não - a crises sociais da maior violência.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. PresidenteeSrs.
Senadores:
E. de adimirável coerência a vida de Aldebaro Cavaleiro de Macedo Klautau. Respeitou sempre suas convicções, idéias e ideais, seus princípios morais, religiosos
e familiares. Defendeu, como cidadão e político, os direitos à liberdade. Não se curvou a sistemas ditatoriais, sustentotJ os direitos humanos. Fugiu à subserviência e aos
aduladores.
Fizemos política nos mesmos anos, e senti sempre sua
personalidade forte, independente, patriota. Rspeitava
os adversários, sabia ser autêntico, tinha firmeza em suas
convicções, Talvez essas qualidades não lhe tenham permitido chegar a ocupar o Governo do Estado.
Este, o cidadão que o Pará vê desaparecer dentre os
seus filhos ilustres, mas que continua, na vida dos nume~
rosas descendentes, que jã se destacam como políticos e
profissionais de valor. Deixa 12 filhos e "35_netos que seguem o pai, o avô, como p.rofessores nas universidades,
na seara do Direito, nos vários campos de atividades em
.que atuam.
Foi exemplar na vida conjugal. -E nas saudades de-b.
}udith de Oliveira Dias Klautau, sua esposa e amiga, fica
u_m _exemplo aos de nossos dias, de companheira amaro·- sa e ~ãe dedicada.
Uma bela e útil existênCia a de Aldebaro Klautau!
FºrrnadQ em Direito-l-honrou a_classe dos advogados e
foi professor brilhante. Presidiu a Ordem dos Advogados por 15 anos, o_que dá a medida do respeito e estima
de seus colegas. Como profissinal. merecia a deferência
dos dientes, dos Juises e Tribunais, pelas magníficas
peças que elaborou, ele, um luminar que amava a sua
profissão. Seria o primeiro advogado a 1-eceber -a meda-lha "Inglez de Souza", do Instituto dos Advogados do
Pa"r_à, em cerimõn_ia q_ue não ch-egou se realízar; pOises~ava marcada para o dia 30 de maio.
Como político, foi atuante e destacado . .Ç>eputado estadual em três legislaturas, teve seu primeiro mandato
interropido pelo golpe de 1937, quando combatia o inicio da ditadura. V~Itou em 1946, constituinte, e sua presença, seus discursos e projetas destacaram-no na Câmara Estadual do Pará. Reeleito pela terceira vez, renunciou ao- mandato em 1950, desencantado com os desmandos e incompreensões generalizadas.
Foi Secretário-Geral do Governo estadual e eA.erce~
outros cargos da Administração. Assumíu a direção da
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SPVEA, hoje SUDAM, em momento tumultuado, em
1960, destacando-se pela serena ação que imprimiu à Superintendência, que deixou quando do infeliz gesto de renúncia de Jânio Quadros.
Entre os trabalhos, pareceres e projetas de Aldebaro
Klautau, salientamos os da criação do salário-família, da
casa própria para o trabalhador, dos problemas de terras, que ainda merecem ser lidos pelos estudiosos, parla·
mentares e administradores.
Foi candidato oposicionista ao governo, em 1960. ln·
felizmente, dividida, a Oposição não pernlit~u a sua vi-_
tória.
Como líder nos movimentos da Igreja Católica Apos·
tó!ica Romana, advogado da Igreja e fiel à sua fé, mereceu homenagens diversas, salientando-se a condecoração
do Vaticano, da "Ordem de São Gregórico Magno".
As nossas palavras no Senado da República são a homenagem ao nosso companheiro dos tempos políticos e
das_lu_tas de 1930, 1945, 1960 aos dias de hoje. Uma palavra de louvor e saudade ao bravo companheiro que acaba de desaparecer de nosso convívio, mas que será sempre lembrado pelos- que o conheceram, como figura sempre presente onde necessária, defensor do diãlago e lutador incansâvel pela paz.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

-Votilção, em turno únícO, do Projeto de Resolução n9
148, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nQ 904, de 1981), que au~
toriza a Prefeitura Municipal de Acaraú (CE) a elevar
em Cr$ 10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e trinta e
um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'>' 905 e 906, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

Votação, em turno único do Projeto de Resolu_ção n'>'
158, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econorriia
como conclusão de seu Parecer n'>' 949, de 1981), que autorizã--o- Gov·e;.no -dO ES-t3.d(; dO Ceãfá- a _ele'lar em crs
14.435.200,00 -(quatorze mifhões, quatroceritos e trinta e
cinco mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n'>' 950, de 1981, da Comissão
-de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurid~cidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos.

3
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluÇão n'>'
166, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'>' !.025, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Umari (CE), a con~
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 12.277.000,00
(doze milhões, duzentos e setenta e sete mil cruzeiros,
tendo

PARECERES, sob n~'s- 1.026 e L017, de 1981, das Comissões:
-de Constituícão e Justiça. pela constitucionalidade e
juridicidade; com --voto vencido do Senador Hugo Ramos; e

-de Munici'pios, Tavorâi/eL

Votação, em turno único, ôo Projeto de Resolução n9
276, de 1981 (apreientado pela Comlssão de Economia
como conclusão de seu Parecer n{l 1.482, de 1981 ), que
autoriza a Prefeitura Municipal de .Selo Horizonte (MG)
a elevar em CrS 1.&79.226.000,00 (um bilhão, oitocentos
e setenta e nove_ milhões, duzentos e vinte e seis mil cru-

zeiros) o montante de sua dívida consolídada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.483 e 1.484, de 1981, das Comissões:

-de Constituição e Jusriça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, Tavorâve[

Votação, em turno úniCo, do PrOjetO -de ResoluÇãO ri9
68 de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 372, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar
em Cr$ 451.355.900,00 (quatrocentos e cinqUenta e um
milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil e nOvecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida_ consolidada, tendo
PARECER, sob n'9 373, de 1982, da Comissão
-de ConstituiÇão eJustiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 213, de
I 983, de autoria do Senador Severo Gomes, solicitando,
· nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Res.olução nY 79, de 1982, que
autoriza a Prefeitura Munkipal de Rio Clarõ (SP) a contratar operação de empréstimo externo no valor de USS
10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos)
destinada à implantação de obrãs prioritârias naqueleMunicípio.

Votação, em turno úníCO, do Requerimento
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ri9 368, de

1983~ do Senador Gastão Mõller, solicitando, nos ter-

mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqi.!ivamento do Projeto de Lei dO-Senado n" 211, de 1981, de
sua autoria, que torna obrigatória a gtavação do número
do respectivo chassi nos vidros de veículos automotores
fabricados no país e dâ o.utras providências.

Votação, em turno único d9 Requer-imento n" 369 de
1983, do Senador Passos Pôrto, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento lrilerno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n" 180, de 1979, de sua au~
teria, que institui diretrizes'bâsicas para o desarquiva~
menta econóniico, social, espacial -e administrativo de
Brasília.

Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 370, de
1983, do Senador Passos Pôri.o, solicitando;- nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projetõ de Lei do Senado n9 45, de 198-2, de sua ·autoria que institui o "Día- NaCfõriaJOã. Conservação doSo~
lo" a ser comemorado, em todo o país, no dia 15 de abril
de cada ano.

10
Votação, em turno único, do Requerimento n9 371, de
1983, do Senador Passos Pôrto, solicitando, nos termos
'do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
_do Projeto de Lei do Senado n" 336, de 1979, de sua autoria, que altera o§ 49 do art. 27 da Lei n" 2.004, de 3 de
outubro de 1953.

11
Votação, em turno único, do Requerimento n9-312, de
1983, do Senador Passos Pôrto, solicitando, nos termo-s
do art._ 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n9 332, de 1980, de sua autoria, que erige em monumento nacional a cidade de Laranjeiras, no Estado de Sergipe.

08~1

riza a Prefeitura Municipal de Caxambu (MG) a elevar
eril Cr$ 123.939.000,00 (cento e vinte e três milhões, novecentos e trinta e nove mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

18
Votação, em turno único, do Requerimento n9 385, de
1983, do Senador Henrique Santlllo, solicitando, nos termos do art. _167 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 57, de 1979, de sua
auto_ria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as sociedades de economia mista e empresas públicas manterem
o controle das respectivas subsidiãrias, nas condiÇões
que especifica.
19

12

de

-- Votação, em tui'no único~- dq Reciue~imento n9 373,__
f983, do Senador Passos Pôrto, solicitando, nos termos
do art. 367 _do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n'>' 2, de i981, de sua autoria, que institui a adoção -trabalhista para menores na
faixa etária entre 12 e 18 anos incompletos, e dá outras
providências.

13
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 374, de
1983, do Senador Passos Pórto, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
dçi-Projeto de Lei do Senado n9 73, de 1981, d~ sua auto-ri8:,-que cria o Instituto Nacional de ConservaÇão -do-Solo, e dâ outras providências.

14
Votação, em turno único, do Requerimento n9 375, de
1983, do Senador Passos_ Põrto, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Iriterno, o desarquivarnento
do Projeto de Lei do Senado n9 173, de 1981, de sua au~
toria, que extingue os incentivos fiscais- a investimentos
aplicados na compra de ações e debêntures conversíveis
em ações mediante a composição de fundos de investimentos autorizados pelo Decreto~lei n"' !57, de lO de fe-vereiro de 1967.

15
VoiaÇão, effi.turno único, do Requerimento n9 381, de
1"9"83, de autoria do Senador Severo Gomes, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar~
quivamerlto do Projeto de Resolução n9 13_9, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a.
eliivar -errl Ci$ 6i5.17Õ.500,00 (seiscentos e quinze mi~
lbões, cento e setenta mil e quinhentos cruzeiros) o mon~
tante de sua dívida consolidada.

16
Votação, em turno único, do Requerimento fi'>' 382, de
1983, de aut_oria do Senador Severo Gomes, solicitando,
nos· termos do art. 367 da. Regimento Interno, o desar~
quivamen.to do Projeto de Resolução n" 13, de 1982, que
autoriza a Prefeitura Municipal de_São Paulo (SP) a elevarem CrS 493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e três
milhões, setecentos e setenta e um mll cruzeiros) o monUulte di- sua dívida consolidada.

17
VotaÇão, erÕ- tu(ilÕ linfCO, do- Requeriment()-n"'- 383, de
1983, do Senador Murilo Badaró, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
menta do Projeto de Resolução n9 62, de 1982, que auto-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 386, de
í983, do Senac)._or Henrique Santillo, solicitando, nos ter~
rnos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado _n9 304, de 1979, de
sua autoria, que dispõe sobre a comercialização dos pro~
dutos derivados de petróleo no território nacional.

20
Votação, em turno único, do Requerimento n9 387, de
!983, do Senador Henriql!e Santillo solicitando, nos termos do art. 367 -do Re&imento Interno, o desarquiva~
menta do Projeto de Lei do Senado n9 79, de !980, de sua
autoria, que dispõe sobre pagamento do repouso serna~
na! remunerado ao empregado comissionista.

21
Votação, em turno único, do Requerimento nQ SOS~ de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termós do art._371, alínea B, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n'>' IS6, de 1979,
de sua autoria, que institui o seguro~desemprego e determina oUtrás -providências:
·

22
Discussão, em tt.irno único, do Projeto de Resolução
n" 148, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 839, de 1982), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio (SCj .a eleVár em CrS 4.281.025,24 (-quatro- milhões, duzentos e oi~
tenta e um mil, vinte e Cinco cruzeirOs e vinte e quatro
centavos) d montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9 840 e 841, de 1982, das Comissões:
- de Constituicào e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
- de Munidpios, favorâvel.

23
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'>' 11, de 1983 {apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9.l03, de 1983), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso, a elevar
em Cr$ 717.785.762,58 (setecentos e dezessete milhões,
setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e
dois cruzeí~os e cinqUenta e oito centavos) o montante de
su;;~; dívida consolidada, tendo
PARECE"~~.• sob n9 104, de 1983, da Comissão:
• de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

O SR. PRESIDENTE-(Moacyr Dalla)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão àS 17 horas e 2S minutos.}
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SÍI. JOSE L/NS NA SESSÀO DE 7-4.:S3EijUE ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. José Lins- Sr. Presidente, a mim me constrange muito verificar que o nobre Senador Itamar Franco,
que é tido como um dos regimentalistas desta Casa...__

O Sr. Itamar Franco -

Isso é bondade de V. Ex'

O SR. JOSÉ UNS- ... venha a este Plenário sugerir
que se modifique, através de um voto de Plenário, o relatóriõ de uma Cõmissão Piriimentar de lrlquhito. Pa-ra
mim, este é um dos_maiores absurdos aqui jã cometidos
É um críme, em termoS regimentais. E eu pergunto Sr.
Presidente: para que servem, então, as comissões, sobretudo as parlamentares de inquêritO, se já não podem fazer o seu próprio reiatório? Sejã não podem emitir a sua
própria opinião? Se essas opiniões, se esses relatórios, se
as suas recomendações podem ser modificadas por
emendas do PlenãriOT"Entenao,--sr. Presidente, que o
Projeto de Resolução 127 põe em julgamento, em última
instância; as conclusões e recomendações a que chegou a
Comissão Parlamentar de Inquérito de quairO- ailOs de
trabalho, durante os quais usou de todas as prerrogativas que lhe confere o Regimento Interno, em seu art.
173, e nos-seguintes.
-A emenda do Senador Itamar Franco visa a modificar
as conclusões e recomendações aprovadas pela CPI.
se tratasse de uma redação nova do projeto, neutra em
relação ao objetivo ou às conclusões do relatório, muito
bem. Mas uma emenda que visa exatamente a modificar
as conclusões do relatório constitui, Sr. Presidente, uma
aberração do ponto de vista regimental.
De acordo com o -art. 77, item I, combinado com o art.
178 do Regimento Interno, a Comissão Parlamentar deInquérito se extingue uma vez coll.cluída a sUa tarefa.
Não há, portanto, como considerar qualquer emenda.
Por que seria competente para examinar-lhe o mérito, a
Comissão de Constituição e Justiça? O art. 177, do Regimento Interno, reza que o projeto
de resolução apresentado pela Comissão Parlamentar de
Inquérito serã submetido ao plenário, prescindindo, inclusive, do exame da Comissão de ConstituiçãO e JuMiça,
obviamente quanto aos aspectos da constitucionalidade
ejuridicidade, a não ser que seja, pela CPI, determinada
a responsabilidade de alguém por falta verifiCada, caso
em que a matéria -ii-á àquelã Comissão.
- --

se

Assim sendo, Sr. Presidente, não vejo corilo acatar a
emenda do Senador Itamar Franco.
Eu leio o ãrt. 177, Cãsõ (ífl:fcO em que o relatório da
ComiSsão poderã ir à ComiSsão -de Constituição e Jus~
tiça:
..Art. 177. Se (or determinada a responsabilidade
de alguém, por falta verificada, a matéria, antes de
ser submetida ao Plenário-; irá à ComisSão de Cons- tituição e Justiça, que proporá, em projefo d-e reSo- -lução ou em emenda ao já oferecido pela Comissão
de InquéritO, -a-s providênCias cabíveis.';-Eis, aí, Sr. Presidente. Nem V. Ex' nem a Mesa poderão, no trato respeitoso do Regimento, encaminhar esta
emenda, que é lesiva à Comissão, no seu direito de apresentar o seu Relatório; nem a Mesa poderá enviã-la à
Comissão de Constituição e Justiça. Este é o meu pensamento.
~~-DISCURSO I'!IONUNClADiJ PELO SR. JOSE UNS NA SESSÀO DE 8/4/83 E QUE; ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR.~ SERIA
PUBLICADO POSTER!DRMENTE.

O SR. Jç:>St LINS (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores~
Ninguém desconhece as dificuldades pelas quais o País
vem passando na área econômica. O problema da inflaçào ê por todos conhecido e tem sido, sistematiCa.riten-

te, objeto do maior esforço do Gover!]o para controJá-la
e para reduzi-la. A economia, porém, é uma atividade
çheia de conflit9s. Apresenta várias faces, _mMitas delas
Contraditórias. Se aumentamos os investimentos, para
conseguir um maior índice de prod!J-çào ou maior número de_ empregos, criamos escassez de dinheiro e aumento
dos juros. Se produzimos demais, criamos problemas de
oferta e de inflação. Se controlamos as despesas, para
que a inflação seja reduzida, se diminuímos o volume de
crédito, em compensação criamos problemas na ârea do
desenlprego.
Ninguém, entretanto, desconhece que há hoje um
problema maior, que avulta sobre todos, que é o problema da dívida externa. Longamente debatido e até controvertido, acham alguns, até, que, em vez de pagarmos
o que devemos, deveríamos recorrer à moratória. Nenhum daqueles que defendem a moratória, se lembra, todavia, de que este País compra pelo menos um terço das
Sllas importações com pagamentos a curto prazo. Como
sobreviveriam os, Sr. Presidente, com a moratória. Os
navios ficariam em nossos portos brasileiros, como ficam em outros países, à espera de que pingassem alguns
dólares para que o petróleo entrasse nos nossos depósitos. Nesta hora, os que hoje defendem a moratórici não
mais defenderiam as suas próprias idéias, porque ã baderna jú estaria nas ruas, os transportes parados, as
grandes cidades convulsionadas e o caos instalado no
País.
Há, portanto, Sr. Presidente, um problema que avulta
sobre todos os outros, que é o problema do balanço de
pagamentos. Se tivemos, neste mês de março, Sen. Luiz
Cavalcante ...
O Sr. Luiz Cm•alcante- Solicitarei um aparte a V. Ex'

O SR. JOSÉ UNS- E eu darei com o maior prazer.
... se tTvenioS em- marçO um índice de inflação de
10,1 %, devemos considerar, primeiro, que esse índice
não representa o final de uma luta. Nem é mesmo um_a
média de composição, representativo da evolução
economico-financeira, nem do sistema de produção nacional. Ele representa muito mais o custo de vida, pelo
que ajuda àqueles que vivem do salário na reComposição
dos seus vencimentos, do que propriamente a condição
geral da inflação. Basta que se veja a influência em sua
composição, dos preços dos produtos alimentares. t: preCiso também notar que o Governo, tendo instituído uma
maxidesvalorizaçào do cruzeiro, natural seria esperar
como efeito dessa medida, uma exacerbação dos preços,
e portanto do índice inflacionário. A medida porém veio
em socorre,- da solução daquele problema fundamental,
que é o do balanço de pagamentos. Tivemos a oportunidade de ver os jornais anunciando ontem que o saldo comercial do mês de março foi de mais de 500 milhões de
dólares~ Isto significa que nós chegamos ao fim desse
mês com um saldo de mais de 800 milhões, quando no
ilJçsmo período do ano passado, pratica~ente tínhamos
O de saldo na balança comercial. Para se ter uma idéia do
que representa este esforço, basta vei que o saldõ, em
todo o ano passado foi mais ou menos dessa ordem.
Como se observa o governo pode perder terreno na
área da inflação, como disse V. Ex•, mas ganha em outro
terreno. Quanto à inflação V._ Ex• estã correto. Nesse
ponto V. Ex• é irreparável. Mas é preciso que tenhamos
em conta que a fase atravessada pelo País é difícil, que
não vamos pOder nunca resolver todos osproblemas da
economia ao mesmo tempo. TeinoS dificuldades~ ri:ias, seas dificuldades se exarcebam em uma área, felizmente,
em outras elas arrefecem. Mas quero conceder o aoarte a
V. EX~ nobre colega, Senador i..utz CavafCa:nte: •
O Sr. LUiz Cavalcante - Meu eminente Líder, afirmou V, Ex•, no começo da sua oração, que o governo
tem feito todo esforço para minimizar a inflação. Acho
que não, sinceramente. E digo isso até como elogio, SQb
certo aspecto. Duas gral)des promessas fez o Presidente
Figueiredo. Primeira, a abertura, e nada caracteriza melhor sua determinação que aquela sua célebre frase:
''Quem for -contra a abertura, eu prendo e arrebento."
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De fato, Sua ·Excelência' tem cumprido, literalmente, a
sUa promessa. A abertura aí está. E o outro grande-Compromisso que o Presidente assumiu foi o do Cl?mbate à
inflação, quando disse-:-no seu discruso de posse- e vou
repetir- aqui as suas próprias palavras: "Reafirm-o: o
combate_ à inflação é condição preliminar para o desenvolvimento e será mantido com intensidade proporcional aos malefícios da elevação continua dos preços."
Pois bti:rllt-Ãqui, o Presidente falhou, porque os malefícios da inflação têm sido crescentes, mas o cambate à inflação, na minha ótica não tem sido crescente. Têm s-ido
mesmo descrescentes. Os maleficios da inflação exigíriam uma tenção maior do Senhor Presidente da República.. Se sua Exceléncia não encontrou o remédio imediato, esses quatro anos já bastam para que atentasse o
grande remédio, preconizado por tantos, que ê a mudança do tinie que está c-onduzindo a economia brasileira. Muito obrigado a V. Ex'.
O SR. JOSÉ LINS- Senador Luiz Cavalcante, V.
Ex' deve ter entendido o que eu quis dizer. O governo
tudo tem feito para combater a inflação. A economia ê
porém um sistema de vasos comunicantes em um organismo vivo, e os remédios que são bons para o coração,
muitas vezes não fazem bem ao fígado. No campo da
economia há príoridade para o Governo. Mas, dentro
dessas 'condições, realmente, o Governo tem feito tudo
para combater a inflação. Ninguém gosta de inflação,
nobre Senador.
O Sr. Luiz Cam/cante - Mas, em outro discurso o
Presidente disse que a sua prioridade número um seria a
in-flação. Sua ExCClêricia devia ter sacriftcado as outraS-prioridades, menos a número um.

O SR. JOSÉ UNS - O Presidente tem feito da inflação sua prioridade número um. Mas o fenômeno ~
mais complexo. Ela tem efeitos sobretudo sobre os salários, e sobretudo sobre o pobres, sobre a vida das camadas mais desvalidas. E o Presidente Figueiredo, o que
tem feito? A lei salarial, por menos que se diga, no mínimo, ela recompõe o salário mas repõe a inflação. O Presidente tem feito tudo, tem feito eSforço totare absoluto
no sentido de corrigir as distorções desse mal, Ninguém
pode negar que o Presidente tem cumprido as suas promessas. Agora, se a inflação é um animal que atende ao
chamamento do cabresto ou não, isto é outra coisa. A inflação é rebelde-ao controle em todo o mt:mdo. O esforço
do GoVerno tem sido enorme. O que ele não pode é sacrificar a enonomia ·toda para impõr índices inflacionários artificiais.
Concedo a p?lavra ao nobre Senad_or Lomanto Júnior.

- O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex~ diz bem. Quando se
fala em dívida externa, alguns pregam a moratória;
quando se fala em inflação todos nós desejamos_o combate à inflação para que essa decresça. É preocupante o
índice de inflação de 10.1% no mês. Todos nós temos que
concordar com isso. Agora, quando falamos em combater a inflação, pensamos o quê? Quais as causas da inflação? Nós sabemos que aumentar o papel circulante, a
moeda em çirculaçã.o ê uma das causas de inflação, mas
muitos pregam que isso ocorra, que a política monetáiia
seja- ~m pouco afrouxada para que os juros possam decrescer.-Então, aqueles que dizem que querem combater
a innaç~_o, na r~l!d-ade não estão pensando nesse c~m
bate à inflação. Nós sabemos também que subsídios que
são m_~!t_o n_ecess_á_rJos_E_l.!r_~ agricultura, para que a agriCultUra pOssa COnceder essa safra recorde -que nós teremos este ano, também são uma causa inflacionária. E
-quando se diz que vamos acabar com os subsídios, todos
gritam contra essa queda dos subsídios. Quando se· fala
que os salários também tém alguma respons):lbilidade,
por menor que "seja: ria infla-ção, também ninguém quer,
e eu também sçu daqueles que acho não deve. Eu pessoalmente, sou contra o decreto-lei a respeito da lei salari?-1. Mas, ninguém quer que se combata a inflação.
Quando se fala que a correçào monetária é também uma
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dus .:.aus<~s da inflação, ninguém quer que se tire da cor~
reçào monetária qualquer índice que nào represente a in·
flaçào necessária, decorrente, realmente, do aumento

dos custos. Nós sabemos que há exageros, nós sabemos,
e ai é que cu a!.:'redito que o combate deveria ser mais di·
relo. Po_r exemplo: quando se fala que os produtos horti·
granjciros subiram 300, 400% neste ano, nós não com·
preendemos como isso possa ocorrer sem uma medida
mais drá!>tica par..~ evitar, porque isso faz com que haja
realmente um aumento no custo da alimentação. Esse ê
um problema muito sério que nós deveríamos combater
mais drasticamente.

O SR. JOSE UNS- V. Ex• tem razão. Todo mundo
fala da inflação, m'-ls nilo vi ninguém da OposiçãO, nobre
Senador, pôr-se contra, no ano pass.ado, à (eduçã.o _do

tempo de aposentadoria de certas categorias profissionais. Pode ser muito interessante que o assalariado se
aposente com um menor número de anos de serviço mas
todos sabemos o quanto pesa sobre a economia do PWs
uma aposento:Ldoria paga com menos anos de trabalho.

O Sr. José Fragelli- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. JOSÉ UNS__,.. Um. momento, darei o aparte a
V. Ex~ logo mais.
Todos sabem que os subsídios dados pelo Governo à
agricultura e a outros setores são inflacionários. Mas
muitos têm defendido esses subsídiOs atéexageradame!]te. E no momento em que se medem os inflacionários,
nunC<.t se leva em conta isto. Todos sabemos que qualquer aumento de custo dos fatores de produção, no mínimo concorre para elevar os píe-ços. Mas todos nós somos
contru a redução de qualquer parcela do salário dos empregados.

O Sr. José Fragelli- Todos nós, não.
.O SR. JOSE UNS- A impressão é essa. B a de que
quase todos são contra a redução da corr~ão do_ salário.
Ê certo que um maior salário aumenta o poder de compru mas concorre também para aumentar os custos de
produção. Ora indexumos quase toda a nossa econÇ~mia,
mas assim mesmo queremos que as medidas antiinOacionárias respondam sempre a curtíssimo prazo. Tudo
isso mostra o quanto os desejos são contraditórios.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V, Ex' um aparte?
O SR. JOSf: UNS- Com o maior prazer, mas, antes
eu gostaria de ouvir o Senador José Fragelli, que já o havia solicitado.
O Sr. Jv,l'f! Frage/li- Quero dizer a V. Ex' que nem
todos votam, aqui, sistematicamente a favor da melhoria ...

O SR. JOSE UNS- V. Ex' tem razão, não são to~
dos ...

O Sr. José Frugelli- Eu. por eXemPlo, não votei e teriu votado contra, não compareci para ver se não dava
número, a fim que não fosse votado a redução do tempo
de serviço dos professores com aposentadoria menor.

esse debate, mostrando que não era procedente a reivindícação dos professores. Eu os ajudei, dei um auxílio
para que eles viessem até aqui fazer as suas reivindicações. oei o auxílio mas não dei o meu voto e não dei o
meu consentimento, como, aliás, fiz isso dur,mte toda a
minha vida pública. Durante os dois primeiros anos do
meü governo, tive uma questão com o Poder Judiciário
-não é qualquer governador que enfrenta o Poder JudiciáriO~ porque eu não queria dar a eles aumento maior
do que eu dava aos demais funcionários. Testemunha
disso aqui é o Senador Marcelo Mi_ram~a, que trabalhava
comigo ainda. O qUe eu acho que tem faltadÔ em geral
- vamos falar francamente - aos políticos, de um
modo geral, ê essa franqueza e essa coragem moral de
enfrentar determinadas situações, que não sendo eleito~
r.almente. favoráveis ao homem público, eles a cedem,
quando não deveriam ceder, a favor dos interesses políticos, partidários e pessoais, mas contra a Nação.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Senador José Lins, peçõ a V. Ex~ para não conceder mais apartes
porque o seu tempo está esgotado.
O SR. JOSÊ LINS- Eu peço a V. Ex• que me conceda responder ao aparte do Senador José Fragelli. Em seguida, concederei o aparte ao nobre Líder Humberto Lucena, que já havia me pedido.
Quero chamar a atenção dos Srs. Senadores para a
tese do Senador José Fragelli. Quantas vezes somos soli~
citados a dar a nossa opinião sobre determinados assuntos_que são fundamentais para o Pals como um todo? As
questões sócio-econômicas envolvem uma enorme responsabilidade de nossa parte. Às vezes, porém, apresentam também aspectos particulares ou de un;ta classe, ou
de um setor, levando os parlamentares a darem mais
atenção às reivindicações de uma classe do que aos interesses mais amplos do povo, ou da economia como um
todo.
E é claro que, às vezes, a melhor solução para uma
classe ou para um indivíduo não é a melhor solução para
o País e nem para a comunidade.
Nesse sentido, o aparte de V. Ex•, nobre Senador José
Fragelli, é da maior importância.
Façamos ponto de apoio nessa tese para alargar um
pouco·mais a visão dos nossos problemas. Onde andará
a·co-re-spdnsabilidade qUe todos nós, aqui nesta Casa assumimos como participes, como construtores de uma
política coerente e justa?

A: responsabilidade não pode repousar somente nos
ombros do partido do Governo. A Oposição também
tem seus deveres. Isso ela mesma sente, imediat.,__ e claramente, quando assume o poder. Bem disse ainda ontem
um jornal: é preciso distinguir aqueles que estão com a
responsabilidade de tomar a decisão, daqueles que querem apenas criticar. São coisas completamente diferentes.
O Sr. HU.mberlo Lucena- V. Ex• permite um aparte?
O SR. JOSE LINS -

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena- Ainda bem que o discurso

O SR. JOSÊ. UNS- É verdadt:, lembro-me disso, sou
h:sh::munha disso.
O Sr. José Fragelii -

Também dei parecer contrário,
aliás, sentidamente, contra o projeto do nosso estimado
ex-companheiro Mauro Benevides, com a redução do
tempo de serviço dos comerciários. E assim, uma série de
outras medidas tenho votado contra, consciente disso, de
que nós não podemos sobrecarregar os Vários orçamen~
tos da Nação. O que tem faltado a todos, de um modo
geral, é essa coragem moral para enfrentar situações
como essas, p::lra dizer não a certas reivindicações. Os
professores, por exemplo, me procuraram, lá na minha
cid<lde de Aquidauana, e eu tive a -franqueza dt: dizer a
eles: ''Vou votar contra, e se puder, não dareí ilúmero
para que não seja votado esse projeto." E disse mais a
eles: "Estou pronto para um debate com vocês." E tive

mais contundente obstinado neste Plenário contra a política de combate a inflação, que aí está, não é da Oposição. É do nobre Senador Luiz Cavalcante, da Bancada
de V. Ex•, inteiramente insuspeito. Nós estamos com ele
em gênero, nómero e grau. Acompanhamos o seu trabalho, a seriedade com que discute aqui os problemas nacionais, anotando inclusive as contradições dos M inistros da área econômica, para infatizá-las nas ocasiões
oportunas.
Mas, nobre Senador José Lins, V, Ex' sabe perfeitamente que o último índice inflacionáfio que passou de
três dígitos~ agora em março, de 10,1%, o maior taJvez
que já tenha ocorrido no Brasil, eu não me lembro de ou- _tro ..
O SR. JOSÉJJNS- Houve maior, nobre Senac!or.
V. Ex• sabe que no final do ano atrasado chegou a 120%.
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O Sr. Humóefto Lucena -

Não, eu digo, ao mês.

O SR. JOSE LINS- A inflação do més não ê dt: três
dígitos.

O Sr. Humberto Lucena- Não, quis dizer dois dígitos.
O SR. JOSE LI_~~-_ V-. Ex~ falou em três dí_gitos, e,
~ntão me confundiu.
O Sr. Humberto Lucena- Mas veja V. Ex~ o seguinte:
se apurarmos a principal causa dessa ascerisão inflacionária no mês de março, vamos encontrá-la sobretudo,
onde? Na maxidesvalorízação do cruzeiro em 30%; por~
que o Governo endividou o País de tal maneira com projetas imensos, que poderiam inclusive ser adiados em algumas áreas, como nos casos da energia hidrelêtrica e da
energia. nuclear, que o resultado ê o seguinte: o Governo
sacrifica o pOv-o com uina inflação maior, com o aumento crescente do custo de vida, com o achatamento dos salários, para rilelhOrar a nossa balança comercial. Em suma, hoje, a grande preocupação do Governo é conseguir
divisas pani fazer face aos compromissos internacionais,
isso à custa do arr-ocho salarial e do aumento da inflação.
Por outro lado, V. Ex', a certa altura do seu pronunciamento, afirmou se bem escutei, que o trabalhador
brasíleiro havia conseguido uma grande vitória contra a
inflação com a leí salarial. Ora, o ano passado, denunciando desta tribuna as ameaças de novas modificações
da lei de política salarial, V. Ex• me aparteou para dizer
que, absolutamente, isso não era verdade, que não haveria mudanças nas conquistas sociais conseguidas pelos
trabalhadores brasileiros neste Governo. V. ExJ talvez
estivesse confiando na palavra do Ministro do Trabalho
que, àquela altura, era um defensor intransigente da manutenção da nova lei salarial.
E, por fim, V. Ex~ falou que uma das causas do aumento da inflação estaria nos subsídios ao crédito agrícola, que todos nós defendemos e que não é um privilégio do Brasil; muitos países do mundo adotam a mesma
coisa. Agora o que tem havido no Brasil em relação ao
subsidio ao crédito agrícola é .que o Governo em vez de
incluir no orçamento da União, - o que fez somente
este ano eu tive a notícia, agora, através de um técriico
do Banco Central - alguns bilhões de cruzeiros no
Orçamento da União para o Banco Central, subsidiar o
crêdito agrf~ola._Antes vinha~se fazendo o quê? Girando
a guitarra; ~umentando o meio circulante com novas
emissões. Aí evidentemente que a inflação tinha que
crescer, porque aumentando o meio circulante,
desvaloriza-se evidentemente o cruzeiros.
Portanto, se V. Ex~ for verificar, no final das contas,
de quem é a responsabilidade? Ê do Governo. Porque o
Governo se queixa disso, daquilo mas é a sua política de
descontrole nos gastos públicos, que tem levado a in~
-fiação a esse pique onde nos encontramos. Por exemplo,
fala~se muito do petróleo, que foi o aumento do preço do
petróleo uma das causas da inflação etc. O Ministro Dei~
fim Netto já o disse uma vez e repetiu várias vezes que a
participação do petróleo na composição do índice inflacionário era de apenas 30%. E a inflação está a mais de
tOO%, o que que responde pelos outros setenta'?
O SR. PRESIDENE (Milton Cabral)- Senador José
Lins, eu quero f~r um apelo a V. Ex• para não admitir
mais apartes e encerrar o seu discurso, que já ultrapassou
de mais de lO minutos do prazo. Além do mais, Sr. Sena~
dor temos nove Senadores inscritos, para falar nesta tarde. E o apelo que eu faço a V. Ex~ a fim de que a Mesa
possa conduzir os seus trabalhos satisfatoriamente.
O SR. JOSE UNS Ex\ até por obrigação.

Faço questão de atender a V.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Muito obrigado.
O SR. JOSÉ UNS- Com grande pena de minha par~
te, porque sei que ~:~lguns dos colegas gostariam de apar-
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tear o meu discurso. Quero responder, pelo menos, ao
nobre Senador Humberto Lucena. Realmente a maxidesvalorização agravou, concorreu para que o índice de

março chegasse aos dois dígitos como V. Ex• bem disse;
de 10,1%. Não há dúvida quanto a isso. Todos reconhecemos. Além do mais todos esperâvamos isto. Uma parte dessa inflação também decorre da estação chuvosa,
que tem uma profunda influência sobre a produção príncipalmenc de alguns produtos alimentícios. Basta que V.
Ex' veja a composição do índice, Além diss_o, quando o
Ministro Delfim Netto diz que o índice da inllaç_ãQ de

março deveria se_r considerado como apenas 7%, atribuindo 3 ou 4% à maxidesvalorização, S. Ex• tem toda a
razão. Em muitos pafses mesmo nos Estados Unidos da
América, o índice inflacionário é escoimado das infiuên~
cias eventuais ou dos acidentes econômicos, como se
chamam, para que os seus efeitos não sejam incorpora~
dos a um processo que, no_ fim_, nobre Senador Luiz Cavalcante, não representará mais a realidade.
V. Ex• acha, com razão, que o subsídio do Governo ao
crédito agric-ola deve ser dado somente à custa de recursos fiscais. t claro, nobre Senador, que isso seria o ideaL
Mas,_ se _v. Ex• verificar o quanto o Governo está aplicando em subsídios à agricultura, e à alimentação, V.
Ex• verá que jamais isso poderia ser praticado apenas
de~e modo. E por que, hoje, o Governo se esforça paraisso'? Para que, senão para comb::Jter _a inflação. O _Governo está faundo o seu esforço. Aliás, há muita gente
contra isso.
Quanto a V. Ex• dizer que o mundo todo dá subsídio à
agricultura, V. Ex~ tem razão, mas não através do crédito.
Finalmente, nobre_ Senador, eu estou de--acOreio com
V. Ex~- e repito- que as conquistas salariais têm Sido
consideradas sagradas. A primeira lei_ salarial, praticamente, continua em vigor; a correçào tem sido reduzida
um pouco mais ou um pouco menos, mas continua sendo semestral e automática. Além do mais, em nenhum
momento o Governo propôs para os que ganham até três
salários mínimos qualqUer reauç·ã-0 sobre o índice inllacionário. Estou de acordo com V. Ex~ que esse é um
grande problema, um problema momentoso, e que nós
mesmos temos dúvidas de como agir nesse campo. Se, de
um lado reduzimos os salários, evidentemente vamos
piorar as condições de Vida do trabalhador, vamos reduzir o consumo, o que, por su::J vez, vai influir na produção. Mas, se mantivermos os salários aos níveis em
que se encontram, então, certamente, alguma componente de realimentação da inflação estarã forçando Os
preços para cima. No_ momento é a própria Oposição
que defende a manutenção dos salários, mas não aCeita a
manutenção da inflação. (O Sr. Presidente faZ soar a
campainha.)
O problema é complexo, tem os seus vários aspectos.
Digo, Sr. Presidente, que o Governo tem que fazer uma
opção: ou reduz drasticamente a inflação e neste caso
criará problemas em outras áreas,ou cuidã- dil ba]anÇa
comercial e do balanço de pagamentos. E ele fez essa
opção, porque fora da estabilização das contas ex_tern::Js
não há salvação para o País.
A equipe do Governo tem feito o seu esforço. E ela está certa.
O Sr. Itamar Franco ....,.... V. Ex' permite um aparte?

O SR. JOSÊ LINS- V. Ex~ me desculpe, mas já estou
com o tempo esgotado.
O Sr. Hélio Gueiros- Mas V.

Ex~

está continuando.

O SR. PRESID~NTE (Milton Cabral. Fa=endO soar a
campainha) - Perdão, nobre SenadQr José Lins, pela
terceira vez, mas já estamos com l5 minutos além do
tempo regulamentar.
O SR. JOSE L_INS - Gostaria, Sr. Presiderite, que a
Mesa agísse, em relação à liderança do Governo, com a
mesma benevolência com que age com a Oposição.

Mas peço desculpas a V. Ex~ Repito que a política do
Governo tem um objetivo definido. A exacerbação da Inflação neste mês, evidentemente, é cventuul, cus medidas
que o Governo está tomando são corretas. ( J1-Juitu bem!)

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO,
CRIADA ATRA Vf!:S DA RESOLUÇÃO N' 13, DE
1983, "DESTINADA A INVESTIGAR A PERSISTtNCIA DA POBREZA ABSOLUTA DO NORDESTE".
1' Reunião-(liistalaçào ),
realizada em 6 de abril de 1983
Aos seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e três, às dezessete horas, na Sãla de Reuniões
da Comissão de Economia, presentes os SC:nhores Senadores Virgilío Távora, "Juüihy Migalhães, 1..õuriva1 B"aptista, João Lobo, Alberto Silva, Alfredo Campos e Hélio
Gueiros, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito
criada através da Resolução n9 13, de 1983, destinada a
investigar a persistência da pobreza absoluta do Nordes-
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cena, Orestes Quércia, Jaison Barreto, Affonso Camargo, Leite Chaves e Deputados Athiê Coury e Edilson L_amartine, reúne-se a ComiSsão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~ 22, de 1980 (CN), do
Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Corigresso Nacional o texto do Decreto-lei n9
1.729,ie 17 de dezembro de 1979, que "altera a tabela
do imposto incidente na fOnte sobre rendimentos do trabalho não-assalariado, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Moacyr Dal1a e Deputados José Torres,
Marão Filho, Leorne Belém, Roberto Carvalho, Iranitdo Pereira, Odacir Klein, Manoe\ Gonçalves, Caio Pompeu e Magnus Guimarães.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Henrique de La Rocque que declara instalada a Com!ssão.
Em obediênci"a a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Henrique de La Rocque convida o
Senhor SenadOr Jutahy Magalhães Para funCionar como
escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se O Sf:guinfe resultado:

te.

Deixam de comparecer por m_otivo jus_!ifícado os Senhores Senadores José Lins e Marcos Maciel.
De acordo com o preceito regimental, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Vírgflio Távora, que declara instalada a Comissão.
Em seguida, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presid-ente e do Vice-Presídente. Dislribuídas as cêdulas, o Senhor -Senador Virgílio Távora
convida o Senhor Senador João Lobo~ para- funcíonar
como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Alberto Silva ....
Para Vice-Presidente:
Senador Lourival Baptista

..••..... ?votos
.......... 7 votos

São dechrãdos eleitos, respectivamente, Pres-idente e
Vice-Presídente os Senhores Senadores AlbertO- Silva e
Lourival Baptista.
Assumindo a Presidência o -senhor Senador Alberto
Silva agradece, em nome do Senhor Senador Lourival
Baptista e em seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães
para relatar a matéria.
Nada mais ha vendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Nadir da Rocha Gomes, Assistente da
Co_missão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 22, de 1980 (CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberaçio do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.729, de 17 de dezembro de 1979, que Haitera a tabela do imposto incidente na fonte sobre rendimentos do trabalho nãoassalariado, e dá outras providências".

1' Reunião (Instalação),
realizada em 16 de abril de 1980
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano_de mil novecentos e oitenta, às dezessete horas e quinze minutos, na
Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores
Lenoir Vargas, Helvídio Nunes, Henrique de La Roc·
que, Jutahy Magalhães, Eunice Michiles, Humberto L~-

Para Presidente:
oepi.ii-:ido Edilson Lilm3rtine
Senador Helvídío Nunes

!O votos
2 votos

Para Vice-Presidente:
Deputado Athíê Coury ..
Senador Jutahy Magalhães

li votos
1 voto

São declaradOS eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente os Senhores Deputados Edilson Lamartine e Athiê Coury.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Edilson
Lamartine agradece, em nome do S_enhor Deputado
Athiê Coury_ e no seu próprio, a honra com que forãm
distinguidos e designa o Senhor Senador Moacyr _palia
para relatar a matêria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Nndir Ferreira da Rocha, Assistente de
ComisSão: lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n~' 29, de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.735, de 20
de dezembro de 1979, que •~reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores ehis do Poder
Executivo, dos Membros da Magistratura e do Tribunal de Contas da llniào, e dá outras providências".

t• Reunião (instalação),
realizada em 30 de abril de 1980
Aos trinta dias do mês de abril de mil novecentos e oitenta, às dezesseis horas, na Sala Clôvis Bevilâcqua, presentes os Senhores Senadores Helvídio Nunes, Moacyr
Dalla, Aloysio Chaves, Jut~hy Magalhães, Raimundo
Parente, Eunice Michiles, Henrique de La Rocque, Passos Pôrto, Alberto Silva e Deputados Alberto Hoffmann, Castejon Branco, Ralph Biasi e Airon Rios,
reúne·s"e a Comissão Mista, incumbida de examinar e
-emitir parecer sobre a Mensagem n9 29, de 1980-CN,
do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'
1.735, de 20 de dezembro de 1979, que ..reajusta dos vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Po-
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der Executivo, dos Membros da Magistratura e do Tribunal de Contas .da União, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justíficad;,-os se-

nhores Senadores Evelãsio Vif:ira, Henríqu-e Sari:-iillo e
Deputados Amilcar de QUelC-oz, Claudio Philomeno,
Rafael Faraco, Telmo Klrst, Jorge Vargas, Rasem burgo
Romano e Roque Aras.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Henrique de- La Rocque, q-ue· declara instalada a Comis-

são.
Em obediência a dispos-itivo-i:i:gimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice--Presidente da Comissã:o. Dís~ribi.ddas as C~du
las, o Senhor Senador Henrique de La Rocque convida o
Senhor Deputado Airon Rios para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o segUinte fesultado:
Para Presidente:
Deputado Telmo Kirst . . . . . . . • • • • • . • ... 12 _votos
Em branco ·······-·-·-••r......,_,_ ...-.. -.... 1 voto

Para Vice- Pres{dente:
Deputado Ami.lcar de Queiroz.,.·-·-·.-~-- 12 votos
Em branco········~~·-~·····~······, 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice- Presidente da Comissão, os Senhores Deputados
Telmo Kirst eAmilcar de Queiroz.
Assumindo a Presidência __o Senhor Deputado TC1mo
Kirst agradece, em nome.do Senhor Deputado Amilcar
de Queiroz e no seu próprio, a honra com que f9ram distinguidos e designa o Senhor-Senador Passos Pôrto para

relatar a matéria.
Nada mais havendo para tratar, encerra-se a reunião
e, para constar eu, Claylton Zanlorenci, Assistente de
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, Será assinada pelo Senhor Presidente e demais membrÕS da
Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 30, de 1980-(CN), do Senhor Presidente da Re-

pública submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.736, de 20 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre débitos para com
a razenda e dá outras providênchts".
I• Reunião (instalação),
realizada em 30 de abril de 1980
Aos trinta dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala
Clóvis Bevilácqua, presentes-os-senhores Senadores Murilo Badaró, Lomanto Júnior, Vicente Vuolo, Jorge Kalume, Jutahy Magalhães, José Guiomard, Pedia Pedrossian, Bernardino Viana, Mendes Canale, Leite Chaves e
Deputados Honorato Viana, José Torres, Ary Alcântara
e AJuizio Paraguassu, reúne-se a Comissio Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 30, de
1980-(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 1.736, de 20 dC dezembro de 1979, que
..dispõe sobre débitos para com a Fazenda e dá outras
providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Tancredo Neves e Deputados Vingt Rosado, Natal Gale, Athiê Coury, José Ribamar Machado,
Elquisson Soares, Edson Vidigal e Silvio Abreu Junior.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência,- eveõ.fu-iífmente:-osenhor Senador
José Guiomard que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá procedei- a eleição do Presidente

e do Vice-Presidente da Comissão. D1_stribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Guiomard convida o Senhor
SCnaâor- Murilo Badaró para fu-ncionar como escrutinadOI-.-Procedida a eleição, verifica-se o -seguinte- resultado:
Para Presidente:
Senador Jorge Kalume
Senador Vicente Vuolo
Para Vice-Pre.sfdenle
Senador Bernardino Viana ..
Senador Jutahy Magalhães ..

11 votos
1 voto
10 votos
2 votos

São declarados _eleitos, respectivamer1te, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senador Jorge Kalume e
Senador Bernardino Viana.
AsSumindo a Presidência o Senhor Jorge Kalume
agra.de~. ~ nome do Senhor Senador Bernardino Viana e no seu próprio, a honra com que-foram distinguidos
e designa o Senhor Deputado José Ribamar Machado
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Nadir Ferreira da Rocha, Assistente de
COlnfssãO~ lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, sei-á assinada pelo Senhor Presidente, demai~ membros da
Comissão e vai à publicação.
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S_ão declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores BernardinQ Viana e Aderbal Jurema.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Bernardino Viana agradece, em nome do Senhor Senador Aderbal Jurema e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Leorne Belém
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para co:nstar, eu, Nadir Ferreira da Rocha, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
ComiSsão e Vai à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem o'? 38, de 1980-( CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9J.744, de 27
de dezembro de 1979, que, unxa tllíquotas do lmposto" sObre Operações r~lativas à circulação de Mercadorias (ICM) nos Territórios Federais".

-cOMiSSÃO MISTA
Incumbida de Estudo e Parecer sobre a Menspgem
n9 31, de 1980-(CN), do Senbor Presidente daRepública submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1. 737, de 20 de dezembro de 1979, que "disclplinp os depósitos de interesse da administração pública efetuados na Caixa
Econômica Federal".
1' Reunião (Instalação),
realizada em 2 de maio de 1980
Aos dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta às dez horas, na Sala Clóvis Bevilácqua,
presentes os Senhores Senadores: Jorge Kalume, Raimundo Parente, Bernardin•> Viana, JoSê Lins, Aderbal
Jurema, Passos Pôrto, Tar~o Dutrã, -Alberto Silva, Affonso Camargo e Deputados: Leorne Belém, Odacir
Soares, Saramago Plnheiro e Henrique Turner, reúne-se
a COmissão Mista incwnbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem nl' 31, de 1980-(CN), do Senhor Presidente da
República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9Jr737, de 20 de dezembro
de 1979, que "disciplina os depósitos de interesses da administração pública efetuados na Caixa Econômica Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-nhores Senadores: Gabriel Hermes, Henrique Santillo e
Deputados: Cláudio Strassburger, Sebastião Andrade,
Antonio Pontes, Mauricio Fruet, Juarez Batista, Mac
Dowell Leite de Castro e Antonio Morais.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Tarso __J?utra que declara instalada a Çomissã.o.
Em Qbediência 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 Tarso Dutra convida o Senhor
Passos Pôrto para funcionar como esCrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente
Senadór Bernardino Viana . . . . . . . • • . • . . 10 votos
Senador Raimundo Parente ...•.••.. -~ .. 2 votos
Para Vice-Presidente
-Senador Aderbal Jurema
.8 votos
Senador Alberto Silva . . .
. .•....• -~- 4 votos

realizada, em 5 de maio de 1980
Aos cinc-o dias do mês de maio do ano de mil :novecentos e oitenta, às dezesseís horas e quarenta e cinco minutos, na Sala ClóVis Bevilâcqua, presentes os Senhores Senadores: Helvídio Nunes, Bernardino Viana, José Lins,
Passos Pôrto, Eunice Michilles, Almir Pinto, Raimundo
Parente, Affonso Camargo, Leite Chaves e Deputados:
Henrique Turner, Antonio Pontes e Valter Garcia,
reúne-se a Comissão MiSta, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Mensagem n~' 38, de 1980-(CN),
do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decfeto-lei nl'
1.744, de 27 de dez.embro de 1979, que, "fixa aliquotas
do Imposto sobre Operações relativas à circulação de
Mercadorias (ICM) nos Territórios Federais".
Deixam df: comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores: Aloysjo Chaves, Evelásio Vieira e Deputados: Christóvam Chiaradia, José Ribamar Machado, Roberto Carvalho, Vicente Gabiroba, Vingt Rosado, Milton Figueiredo,_ Manoel Gonçalves e Harry
Sauer.
De acordo com o que Preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto, que dec~ara 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 cédulãs, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Henrique T1.1rner para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleíçào, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado José Ribamar Machado ...•.• 11 votos
Em branco . . . . . . • . . . . . • . . • . • • . • . . . . • 1 voto
Para Vice-Presldente:
Deputado Antonio Pontes ............. 11 votos
Em branco ... ·~.. • . •• . . . . . . . • . . . . • . . 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
-"V!ce-Presidente da Coinissão, __ os Senh_ores peputados
José Ribamar Machado e Antonio Ponte$.

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Antônio
Pontes agradece, em nome do Senhor Deputado José Ríbamar Machado e no seu próprio, a honra com que fo-
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ram distinguidos e designa o Senhor Senador Almir Pinto para relatar a matéria.
Nada mais havendo para tratar, encerra-se a reunião
e, para constar, eu Clayton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serã
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 36, de 1980-(CN). do Senhor Presidente da
República, subemetendo à deliberação do Congres~
so Nacional o texto do Decreto-lei n'~l.742, de 27 de
dezembro de 1979, que "dispõe sobre a realização
das despesas à cOnta de recursos vinculãdos do Tesouro Nacional no exercício financeiro de 1980, e dá
outras providências".

Incumbida de Estudos e parecer sobre a Mensagem

n'? 37, de 1980-{ CN), do Senhor Presidente da República submetendo à delibera~ào do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~tt.743, de 27 dezlimbro

de 1979, que "altera o limite percentual da gratificatão de que trata o Decreto-lei n9J.698, de 3 de outubro de 1979".
1~ Reunião (InstalAção)
realizada em 6 de maio de 1980

Aos seis dias do mês de maio do ano de mil novecentos
e oitenta, às dezesseis horas e trínta minutos, na Sala
Clóvis Bevilacqua, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Jutaby Magalhães, Almir Pinto, Murilo Badaró, Luiz Cavalcante, Passos Pôrto, Gabriel Hermes,
Alberto Silva, Mendes Canale e os Senhores Deputados
Ary Alcântara, Oswaldo Melo, Adolfho Franco, Odacir
Soares, Paulo Rattes e Sergio Ferrara, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 37, de 1980-(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 1.743, de27 de dezembro de
I979, que "altera o limite percentual da Gratificação de
que trata o Decreto-lei nl' 1.698, de 3 de outubro de
1979".

DeiXam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Lourival Baptista, Henrique Sanfillo e
os Senhores Deputados Hugo Rodrigues da Cunha, Paulo Ferraz, Honorato Vianna, Benjamin Farah e Getú.lio
Dias.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comun,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Gabriel Hermes 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 c~du
las, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Ary Alcântara para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente
Senador Almir Pinto .....••••.•. ~ ... ~.••_,,11
Senador Murilo Badaró . . . . . . . . . . • • . • 1
Para Vice- Presidente
Senador Passos Pôrto . ········~··-··-· 11
1
Senador Alberto Silva

votos
voto
votos
voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Almir Pinto e
Passos Pôrto~
Assumindo a Presidência o Senhor ·Senador Almir
Pinto agradece, em nome do Senhor Senador Passos
Pôrto e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor" Deputado Honorato Vianna para
relator a matêría.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Nadir Ferreira da Rocha, Assistente de
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e vai à publicãção.

1• Reunião (lnstalaçio)
realizada em 6 de maio de 1980
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia seis de
maio do ano de mil novecentos e oitenta, na Sala Clóvis
Bevilâcqua, reúne--se a Comissão Mista incumbida de estudo a parecer sobre a Mensagem n'~ 36, de 198"0 (CN),
do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'
1.742, de 27 de dezembro de 1979, que ..dispõe sobre a
realização das despesas à conta de recursos vinculados
do Tesouro Nacional no exercício financefro :de 1980, e
dá outras providências", presentes os Senhores Senadores José Lins, Jorge K.alume, Raimundo Parente, Jutahy
Magalhães, Passos Pôrto, Bernardino Viana, Almir Pinto, Affonso Camargo, Alberto Silva, Leite Chaves,
Helvidio Nunes e os Senhores Deputados Siqueira Cánl,:,
pos, Antônio Gomes e Ricardo Fiúza.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados Antônio MOrimoto, Braga Ramos,
Pedro Collin, Luiz Rocha, Olivir Gabardo, Manoel
Gonçalves, Celso Carvalho e Genival Tourinho.
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 irâ proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Cotriissão. Distribuídas as c~du
las, é convidado para funcionar como escrutinador o Senhor Deputado Ricardo Fiúza.
Procedida a eleição, verifida-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Antônio Gomes ........ .
Em branco ...................... .
Para Vice-Presidente:
Deputado Siqueira Campos ..... ,_ .•.. ~.
Em branco ................... _. . . . . . . •

l3 votos
1 voto

Abril de 1983

1• Reunião (lnstalaçio),
iealizada em 14 de maio de 1980
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta, às dezesseis horas e trinta minutos, na
Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os Senhores Senadores: Jorge Kalume, João Lúcio, José Lins, Jutahy Magalhães, Lenoir vãrgas, Aloysio Chaves, Bernardino
Viana, Affonso Camargo e Deputados: Saramago Pinheiro, Evaldo Amaral, Victor Trovão e Raymundo Urbano, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de exami~
nar e emitir parecer sobre a Mensagem n'~.47, de 1980CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decretolei nl' 1.752, de 3_1 de dezembro de 1979, que ••Extingue o
Certificado de Aplicação previsto no artigo 15 do
Decreto-lei n' 1.736, de 12 de dezembro de 1974, edáouM
tras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, Mendes Canale,
Henrique Santillo e Deputados Cesârio Barreto, Artenir
Werner, António Pontes, Walter de Prá, Octacílio Queiroz, Alcir Pimenta, Mendes de Melo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Luiz Cavalcante, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e Vice-Presidente da Comissão, Distribuídas as cé::dulas,
o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida o Senhor
Deputado Victor Trovão para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Jutahy Magalhães ........... ~. _Jl votos
Em branco ......•.. _••......... -.. _...• ~ 1 voto
Para Vice--Presidente:
Senador Bernardino Viana . . . . . . . . . . . . . 11 votos
Em branco ........ ~· ·~ ..........• ·~ .• 1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente da Comissão, os Senhores Senadores Jutahy Mag;:dhães e Bernardino Viana.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Jutahy
Magalhães agradece, em nome do Senhor Senador Bernardino Viana e no seu próprio, honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Deputado _Saramago Pinheiro para relatar a mat~ria.
Nada mais havendo para tratar, encerra-se a reunião
e, para constar, eu, Claylton Zanlorenci, Assistente de
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e itá à publicação.

a

13 votos
I voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente da ComiSsão; oS Senhores Deputados
Antônio Gomes e Siqueira Campos •
-Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Antônio
Gomes agradece, em seu nome e no do Senhor Deputado
Siqueira Campos, a honra com que- foram distinguidos e
designa o Senhor Senador Josê-Lins para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente
da Comissão,-Iavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
serã assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros
da Comissão e vai à publicação.

COMISSÃO MISTA
Imcumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 65, de 1980.( CN ), submetendo à deliberaçio do
Congresso Nacional, o texto do Decreto--lei n~> 1.767,
de I~> de fevereiro de 1980, que: "cria grupo executivo
para regularização fundiária no sudeste do Pará, norte de Goiás e oeste do Maranhio, e dá outras providências".

COMISSÃO MISTA

1' Reunião (Instalação),
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n"' 47, de 1980-CN, do Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto Lei gQ 1.752, de 31 de
dezembro de 1979, que "extingue o Certificado de
Aplicação previsto no artigo 15 do Decreto-lei p9
J. 736, de J 2 de dezembro de J 974, e dá outras provl-

dê_ncfas".

realizada em 28 de maio de 1980

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta, às dezesseis horas e quarenta minu·
tos, na Sala ''Clóvis Bevilâcqua", presentes os Srs. Sena*
dores: Josê Caixeta, Henrique de La Rocque, Aloysio
Chaves, Aderbal Jurema, Jorge Kalume, Bernardino
Vi~na, Almir Pinto, Alberto Silva e Valdon Vatião e os

Abril de 1983
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ísrs. Deputados: Luiz Rocha; Jorge Arbage, Osvaldo
Melo e Anisio de Souza, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n' 65 de
1980-{CN), submetendo à deliberação do Congresso Na-

cional. o texto do Decreto-lei n9 1.767, de 1' de fevereiro
de 1980, que: "cria grupo executivo para regularização
fundiâria no sudeste do Pará, i.lorte de Goiás e oeste do

- Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre-sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Hélio Campos para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Maranhão, e dá outras provid!ncias".
Deixam de comparecer: por motiVo justificado, os Srs.
Senadores Milton Cabral e Leite Chaves.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência o Sr. Seltador Henrique de La Roc-que, em caráter eventual, que declara instalada a Comissão.

Em obediência a dispositivo regiii1ental, o Sr. Presi·
dente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e
do Více-Presidente. Distribuídas as cédulas, o Sr. Sena~
dor Henrique de La Rocque convida o Sr. Deputado Osvaldo Melo para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Aloysio Chaves ····-··-·-······ 12 votos
Em branco . . . . . . 1 voto
Para Vice-Presidente:
Senador José Caixeta ..• , ...... ·-•-· •• ,_ .. - 12 votos
Em branco ........... -.--.• -•.-,. .... , .......-. 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente da Comissão, os Srs. Senadores Aloysio
Chaves e José Cai:teta.
Assumindo a Presidência o Sr. Senador Aloys.io Chaves agradece em nome do Sr. Senador José Caixeta e no
seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Sr. Deputado Siqueira Campos para· relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e demais membros e irá
à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre i Mensagem
n~' 79, de 1980-{CN), do Senhor Presidente da Re-pública, submetendo à dcllberaçilo do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.778, de 18 de março
de 1980, que "cria o Sistema de Defesa Aeroespachtl
Brasileiro- SISDABRA, e d' outras providências".
1' Reunfio (lnstalaçio),
realizada em 17 de junho de 1980
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de mil no·
vecentos e oitenta, às dezesseis horas e quarenta e cinco
minutos, na Sala "Clóvis BevilácqUã"~-PTCsentes os SenhOres Senadores: Moacyr Dalla, Luiz Cavalcante, Pas-sos Pôrto, Murilo Badaró, Ad~bal Jurema, Bernardino
Viana, Jorge Kalume, Almir Pinto, Alberto Silva e Deputados: José Ribamar Machado, Joel Ribeiro, Ary Alcântara e Hélio Campos, reúne-se a COmíssãO -Mistã. incumbida de estudo e parecer sobre à Mensagem nl' 79, de
1980-(CN}, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do CongresSo Nacional o texto do
Decreto-lei n~' 1.778, de 18 de março de 1980,_que "Cria o
Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro - SISDABRA, e dá outras providências".
Deixam d~ comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Affonso Camargo, Henrique Santillo e
Deputados Cristiano Dias Lope's, -Cantfdio -Sampaio,
Gerson Camata, Daniel Silva, Felippe Penna e Carlos
Cotta.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comwn,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão.

Para Presidente:
peputado Paulo Studart ......
12 votos
- Em branco .......... r,.-~-............. 1 voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Joel Ribeiro ... ~~. . . . . . • . . . . 12 votos
Em branco ......• ·"-· •••.••. ~ •.. -. . . • . . 1 voto

A.... ... .

São declarados eleitos, respeCtivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Paulo Studart e
Joel Ribeiro.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Ribeiro,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, agradece,
em nome do Senho.r Deputado Paulo Studart e no seu
próprio a honra com que foram distinguidos e designa o
Senhor Senador Passos Pôrto para relatar a matéria.
Nada mai~ havendo a tratar, encerra-se a presente reu~
nião, lavrando, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e irá à publicaçãO.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 146, de 1980-{CN), do Senhor Presidente dll República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 1.810, de 23 de oqtubro de 1980, que "dispõe sobre a construçilo de usi~
nas nucleoelétricas".

1' Reunião (lnstalaçi.o),
realizada em ZS de novembro de 1980
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de
mil novecentos e oitenta, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Lui_z Cavalcante, Passos Pôrto, José Caixe-ta, Jliiãhy Magalhães, Helvidio Nunes, Moacyr Dalla,
Almir Pinto e Deputados Jairo Magalhães, Léo Simões,
Antônio Florêncio, José Penedo e Horácio Matos,
reúne-se a Comis-são Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 146, de 1980.(CN), que ..dispõe
sobre a construção de usinas nucleoelétricas".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se--nhores Senadores Bernardino Viana, Lenoir Vargas, Jorge Kalume e Deputados Djalma Bessa, Antônio Zacarias, nuido Arantes, Joâo Faustino, Prisco Viana e Marcelo Cordeiro.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum~
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
- Alffiir Pinto, qJJ.e_declara instalada 1!- Comissão.
~Em obediência a dispositivo regimentai, ÕSenhor Pre-sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e dÕ Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu~
las, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Jairo Magalhães para funcionar como escrutinador.
PióCedlda a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
-Para Presidente:
Deputado Lêo Simões . ~ . • . . . . . . . • . . . . . 11 votos
S~~~or José Cãixeta .............••.•• - 2 votos
Para Vice-Presidente:
- - DePutado Antônio Zacharias . . . . . . . . • . • 12 votos
Em branco ....... ~····~·-···~·~······ 1 voto
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São declarados eleitos, re_spectivamente, Presidente e
Vice-PreSidente, os SeJ?-hores Deputados Léo Simões e
Antônio Zacharias.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Léo Si·
mões agradece, em noille do Senhor Deputado Antônio
iacharias e nO seu próprio, a honra com que foram dis~
tinguidos e designa o Senhor Senador Moacyr Dalla
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente
de Comissão, 13.vrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e-frâ a pu61icação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n~' 15, de 1980- (CN), do Senhor Presidente da República submetendo â deliberação do Congresso Nacional o texto reformulado do terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), para os
exercícios de 1980 a 1985h.
2" Reunião, realizada em 23 de abril de 1980
Às dezessete horas do dia vinte e três de abril do ano

de mil novecentos e oitenta, na Sala Clóvis BeVílácqua,
reúne~se a Comissão Mista incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Mensagem n9 15, de 1980 (CN), do
Senhor Presidente da República submetendo à delibe-ração_ do Congresso Nacional o texto reformulado do _
Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND),
para os exercícios de 1980 a 1985", presentes os Senadores Aloysio Chaves, Bernardino Viana, Murilo Badaró,
Luiz Cavalcante, Alberto Silva, Affonso Camargo, Passos Porto e Deputados Paulo Lustosa, Adolpho Franco,
Dario Tavares, Victor Fontana e Fernando Cunha.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhoies Senadores Roberto Saturnino, Marcos Freire,
Henrique Santillo, Franco Montoro, e Deputados Caio
Ponlpeu, Ricardo Fiuza, Marcondes _Gadelha, Hélio
Duque, A Ido Fagundes e f;lipe Penna.
Havendo mimero regimental, são abertos os traba·
lhos, pelo Senhor Deputado Fernando Cunha, que con·
cede a palavra ao Relator da Matéria, Deputado Paulo

Lustosa, que emite o seu parecer opinando pela aprovação na forma de Projeto de Res.olução.
Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e.
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
serã assiriada pelo Senhor Presidente, demais Membros
da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 29, de 1980-CN, do Senhor Presidente da Repúbli~
ca; submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o te,.::to do Decreto--lei n" 1.735, de 20 de Dezembro de
1979, que hdi nova r~ação ao Art. 39 da Lei n9
4.320, de 17 de Março de 1964".
29 Reunião,

realizad~ em

14 de maio de ]980

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores
Senadores Helvídio Nunes, Moacyr Dalla, Aloysio Chaves, Raimundo Parente, Eunice Michiles, Henrique de
La Rocque, Passos Pórto, Alberto Silva e Deputados
Rafael Faraco, Telmo Kirst e Castejon Branco, reúne-se
a Comissão Mista (ncumbida de estudo e parecer sobre a
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Mensagem n'~" 29, de 1980-CN, do Senhor Presidente da
República, submetendo à delíberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'~" 1.735, de 20 de dezembro
de 1979, quç: .. dá nova redaçào ao art. 39 da Lei n94.320,

de 17 de março de 196:4...
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadore_s Evelásio Vieira, Henrique Santillo e
Deputados Alberto HofTmann, Amílcar de Queiroz,
Claudio Philomeno, Ralph Biasi, Jorge Vargas, Rasemburgo Romano, Roque Aras, Airon Rios.

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Deputado TelrrfO Kirst, Presidente da Co_~
missão, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa
da leitura da Ata da reunião anterior, que, em seguida, é
dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senador Passos Pôrto, que emite parecer favorável à Mensagem nq 29, de 1980-CN, nos termos de
Decreto Legislativo que oferece corno conclusão.
Posto em discursão e votação, é o parecer aprovado
sem restriçôes.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reúnião e,
para constar, eu, Clayton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente da Comissão e irá à
públicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estado e parecer sobre a Mensagem
nY 38? de 1980-CN, do Senhor Presidente da RepuBlica, submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei nq 1.744, de 27 de dezembro de
1979, que .. fixa aliquotlis do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICM)
nos Territórios Federais". ·
2• Reunião, realizada em 14 de maio de 1980

Aos qu'atorze dias do mês de maio de mil novecentos e
oitenta, às dezesseis horas e quarenta minutos, na Sala
Clóvis Bevílácqua, presentes os Senhor'es Senadores
Helvídio Nunes, Bernardino Viana, José Lins, Passos
Pôrto, Eunice Michiles, Aloysio Chaves, Almir Pinto,
Raimundo Parente, Affonso Camargo e Depu-tados
Henrique Turner, José' Ribamar Machado e Vicente Gabiroba, reúne-se a Co-missão Mista incumbida de estudo
e parecer sobre a Mensagem nq 38, de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo a deliberação
do Congresso Nacional Otexto do Decreto--lei nt 1.744,
de 27 de dezembro de 1979, que .. fixa alfquotas do- Imposto sobre Operações relativa à Circulação de Mercadorias (ICM)_ nos Territóríos Federais",
Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores Senadores Evetásio Vieira, Leite Chaves_ e Deputados Ch-ristóvam Chiaradia, Roberto CarvalhO, Vlrijir
Rosado, Antonio Pontes, Valter Garcia, Milton Figueiredo, Manoel Gonçalves e Harry Sauer.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Deputado José Ribamar Machado, Presidente da Comissão, que solicita, nos termoS reglmentais,
a dispensa da leitura da Ata da reunião ant~ior, que, em
seguida, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senador Almir Pint_o, que emite parecer favorável à Mensagem nq 38, de 1980-CN, nos temias de
Projeto de Decreto Legislatfvci.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, Claylton Zanlorenci, AsSistente_ de co-:
missão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, serã
assinada pelo Senhor Presidente da Comissão e irá à
P,tiblicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n'i' 7, de 1981,
g_ue "altera o artigo 29 da Constituição Federal".
1• Reunião, (Instalação),
realizada em 7 de abril de 1981

Aos-sete dias do mês de abril de mil novecentos e oitenta- e- um, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de
Finanças, do Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Raimundo Parente, Jutahy
Magalhães, Almir Pinto, Passos Pôrto, Itamar Franco,
Henrique Santillo, José Fragelli, Gastão Müller e Deputados Gomes da Silva, Cristiano Dias Lopes, Joacil Pereira, Francisco Leão e Délio dos Santos, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n~' 7, de 1981, qut:: "Altera o artigo 29 da
Constituição- Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores José Lins, Franco Montara e Deputados Antônio Morimoto, AltairChagas, Epitácio Cafeteira, Flávio Chaves, Rosemburgo Romano e Mário
Stamm.
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 a eleição do Presidente
e do Vice- Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Francisco Leão para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição,. verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidehte:
Deputado Dêlio dos Santos ....... .
Deputado Flávio Chaves ........... ,
Para Vice-Presldente:
Deputado Antônio Morimoto ..... .

12 votos
_ 2 votos
14 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente .e
Yice-Presidente, os Senhores Deputados Délio dos Santos e Antônio Morimoto.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Délio
dos Santos agradece, ein nome do Senhor Deputado Antônio Morimoto e no se_u próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Passos
Pôrto para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irã â
p.ublicaç~o.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de
Emenda·à Constítu_içio nq 17, de 1981, que "dá nova
redação ao parágrafo terceiro do artigo 72 da Consti·
tuiçio Federal".

If. Reunião (Instalação),
realizada em S de maio de 1981
Aos cinco dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e um, às dezesseis horas e trinta minuios, na
Sala de Reuniões da Comissão de Fiilançiis, no Senado
Federal, present~ os Senhores Senadores Aloysio Chaves. Aderbal Jurema, Raimundo Parente, Luiz Cavalçante, Maufo Benevides, José Fr.agelli, Gastão Müller e
Deputados Adriano Valente, Navarro Vielra.Filho, João
Gilberto, Antônio Russo e Ruben Figueiró, reúne-se a
Comissão M.ista do Congresso Naciorial, incumbida de
examinar e ep1itír parecer sobre a Proposta de Emenda à
ConstituiÇão nq 17, de 1981, que .. Dá nova redação ao
parãgrafo terceiro do ·artigo 72 da Cons~ituição F"ederal".

Deixam -de comparecer, por motivo justificado, os Senhoris -S-enadores Murilo Badarô, João CalffiOn, Lâziu-o
Barbosa, ftamar Franco e Deputados Antônio Amaral,
Darcy Pozza, Hugo Rodrigues da Cunha, Maluly Netto,
_Tarcí.Sio Delgado e Renato Azeredo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Luiz Cavalcante, que declara abertos os trabalhos da
Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as c_édulas, o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida o Senhor
Deputado João Gilberto para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Antônio Russo . . . . . . . . . . . . . . 11 votos
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 1voto
Para Vlce-Presidente:
Deputado Adriano Valente ........... ~~ 11 votos
Em branco .... , ....................•. l.voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Antônio Russo
e Adriano Valente.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Antônio
Russo, agradeCe, em nome do Senhor Deputado Adriano Valente e nO seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Murilo Badaró
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n'i' 34, de 1981-CN, do Senhor Presidente
da Repüblica, submetendo à delibenção do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nq 1.834, de 23 de
dezembro de 1980, que "reajusta os vencimentos, salários e provemos dos servidores do Superior Tribunal
Milifar e das Auditorias da Justiça Militar. e dá outras providências".

_2• Reunião, realizada em 13 de maio de 1981.
Aos treze dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e um, às dezesseis horas e trinta minutos, na
Sala da Comissão de Economia, rio Senado Federal, piesentes os Senhores Senadores Passos Põrto, Bernardirio
Viana, Luiz CavãtCãnie, Jorge Kalume, Lomanto Júnior, Mauro Benevides, Gastão Müller e Deput:idos
Adalberto Camargo, João Faustino, Gilson de Barros,
Celso Peçanha e_ Horácio O_rtiz, reúne-se a Comissão
Mista, incumbida de examinar e emitir parecer SObre a
Mensagem n'1' 34, de 1981-CN, çlo Senhor Presidente da
República, submetendo à deliberação do Congresso Nacion'al o texto do Decreto-lei n.,. I ,834, de 23 de dezembro
de 1980, que ••Reajusta os vencimentos. salários e proventos dos Servidores do Superior Tribunal Militar e das
Auditorias da Justiça Militar, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se~adores Lourival Baptista, Itamar Franco, Lázaro Barboza, Alberto Sílva _e· Deputados Divaldo Suruagy, Hélio Levy, Luiz Rocha, Paulino CicerO, ArY
Kffuri e Paulo ,Studart.
Havendo número regimental, sãq abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Gilson de Barros,
gue, solicita, rios termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada
como aprovada.
Continuando, o Senhor Presidente com.uni® haver re-_
cebidO Oficío da Liderança do Partido Demo_crático Social, no Senado Federal, indicando o Senhor Senador
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Passos Pôrto para integrar a Comissão, em substitUição
ao Senhor Senador Moacyr Dalla.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senador Lomanto Júnior, que emite parecer
favorável a Mensagem n9 34, de 1981-CN, nos termos.de
Projeto de Decreto Legislativo, que oferece como conclusão.

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
com voto em separado dos Senhores Deputados Celso
Peçanha e Horácio Ortiz:
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à pub!icação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n~' 23, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei o~" 1.901, de 22 de dezembro de
1981, que "fixa o valor do soldo base do cálculo da
remuneração dos militares, extingue gratificações, e
dá outras providências".
1' Reunião (Instalação), realizada em 20 de abril de 1982

Aos vinte dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às dezesseis hõi-as e qUãrenta ininutos, na Sala de reuniões da Comissã.o de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge
Kalume, Lourival Baptista, Bernardino Viana, Râimundo Parente, Jutahy Magalhães, Moacyr Dalla, Laêlia Alcântara, Alberto Silva e Deputados Saramago Pinheiro,
Afro Stefanini, Henrique Turner, Geraldo Fleming e
Carlos Santos, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 23, de 1982-CN,
do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso-Nacional O-texto do Decreto-lei nl'
1.901, que "fixa o valor do sOldo base do cãJculo daremuneração dos militares, extingue gratificações~ e da outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Dirceu Cardoso, Evelásio Vieira, Teotónio Vilela C OCputados Ariiônio Ferreira, Walter de
Prâ, Paulo Torres, Pedro Ivo e Gilson de Barros.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
asswne a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Lourival Baptista que declara instalada a Comissão:

Em obediência a dispositivO regimental; o Serihõr Presidente esclarece que i rã proCeder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senado.r Lourival Baptista convida o S.enhor Deputado Afro Stefanini -para ru-ilclori"ar como escrutinador.
Procedida a eleição,

verifica~se

o seguinte resultado:

Para Presidente:
Senador Alberto Silva ... -..... ~.- ..•.• -- 12 votos
Em branco ...........• ~-· ..•••.••• .-.~.
l voto
Para Vice-Presidente:
Senador Raimundo Parente ......•..•... 12 votos
Em branco .......-40•······"-··---··---------1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente os Senhores Senadores Alberto Silva e
Raimundo Parente.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Alberto
Silva agradece. em nome do Senhor Seri"ador Rainiundo
Parente e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Antônio Ferreira
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu. Martinho José dos Santos, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
~erá assinada pelo Senhor Presidente. demais membros

da Comissão e irá à publicação. - Deputado Antônio
Ferreira- Senador Laurival Baptista- Deputado Henrique Turner- Senador Jutahy Magalhães- Deputado
Saramago Pinheiro- Deputado Afro Stefanini- Deputado Carlos Santos- Se!!ador MoaCyr Da/la- Senador
Raimundo Parente- Senador Alberto Silva - Senador
Jorge Kalume- Senadora Laélia Alcântara.
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a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida d.e estudo e parecer sobre a Mensagem
n"' 7, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o
texto do Decreto-lei nl' 1.971, de 30 de· novembro de
1982, qlle ;,estabelece limite de remuneração mensal
para _os servidores, empregados e dirigentes da Administração Pública Direta e Autárquica da União e das
respectivas entidades estatais, bem como para os do
Distrito Federal e dos Territórios, e dii outras providências".

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mesagem nl' 57, de 1982-CN, do Senhor Presidente
da Repúblicã. submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto~lei n~" 1924, de 20 deja~eiro de 1982, .que ' 1 de~tina ao Comitê Olimpico Bra~
sileiro a renda líquida de um dos concursos de prognósticos esporti~os nos anos em que não são realizados Jogos Olímpicos ou Jogos Pan-Amaricanos'".

1~ Reunião (Instalação),
realizada. em 9 de março de 1983

Jl' Reunião (Instalação),
realizada em I de junho de 1982.

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e dois. às dezesseis horas e quarenta e
cinco-minUtos, na Sala da Comissão de Finanças, no-Senado Federal, presentes os Senhoies Senadores Moacyr
Dalla, Aderbal Jurema, Jutahy Magalhães, Bernardino
Viana, João Lúcio, Passos Pôrt_o, Saldanp.a Derzi_!_ EvetásiO Vieira, Dir~u Cardoso, Mauro Benevides e Deputad~~ Caio Pompeu, Edson Vidi_gal e__Ernesto de Marco,
~eúne-se a Comissão Mista incuinbida de examinar e
emitir parecer sobre a Mensagem n~" 57, de 1982-CN,
do Senhor Presidente da República submetendo à deli- banição do CongressO Nacional o texto do Decreto-lei
n<J_ 1.924, de 20 de janeiro de 1982, que "destina ao Comitê Olímpico Brasileiro a renda líquida de um dos concursos de prognósticos esportivos nos anos em que não são
realizados Jogos Olímpicos ou Jogos Pan~Americanos...
Deixam de comparecer, por motivo justifica~o,_os SeIlhares Senador Agenor Maria e Deputados José Fernandes, Adauto Bezerra, Antonio Gomes, Antonio Morimolo, Waldmir Belinati, Telémaco Pompei, Luiz Baptista e Tidei de Lima.
De acordo com o que preceitua o Regimento Cqmun,
assume a Presidênci-a, eventualmente, o Senhor Senador
~?erbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente ei.clarece que II-á pro·ceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas1 o Senhor Senador Adebal Jurema convida o Senhor
Deputado Ernesto de Marco para funcionar como escrutinador.
-

Aos nove dias do mês de março do ano de mil nov_ecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Se- nhores Senadores Virgílio T~Vora, Jorge Kalume, Raimundo Parente, Claudionor Roriz, João Lúcio, Lourival
Baptista, Máriõ Maia, Pedro Simon, Jaison Barreto e
Deputados Horácio Matos, Guida Moesch, Heráclito
Fortes, Randolfo Bittencourt e Nilton Alves, reúne-se a
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem nl' 7,_ de 1983-CN, do Senhor Presidente da
República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto·lei n~' 1.971, de 30 de novembro de 1982, que "estabelece limite de remuneração
mensal para os servidores, empregados e dirigentes da
Aminsitração Pública Direta e Autárquica da União e
das respectivas entidades estatais, bem como para os do
Distrito Federal e dos Territórios, e dá outras providências·•.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Moacyr Dalla, Fábio Lucena e Deputados Jessé Freire, Maluly Ne"to, José Penedo, Renato
Viana, Jorge Leite e Epitãcio Cafeteira.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
asSUme e Presidência, eventualmente, o Senhor Seoador
Virgílio Távora que decl~~a instalada a Comissão.

Em o bediêncía a dispositivo regimental, o Senhor PreSidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Virgílio Távora convida o Senhor
Deputado Nilton Alves para funcionar como escrutina-

dor:

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputado Caio Pompeu . . . . • . . . • . . . • . . . 12 voteiSEm branco .................•...• ,_.
1 voto
Para Vice-Presidente:

Para Presidente:
Senador Pedro _Simon_.__.·-· ... _......... 12 I2votos
Em branco ..•..... ··~-·-·-· ..••. ~-.,. - 2 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Moacyr Dalla ........ , ........ 14 votos

Deputado Antonio Morimoto ........... 13 .votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Caio Pompeu e
Antonio Morimoto, respectivamente.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Caio
PomPeu agradece, em nome do Senhor Deputado Anta~
nio Morimoto e no seu próprio a honra com que foi dis·
tinguidos e designa o Senhot Senador Jutahy Magalhães
para relatar a matéria,
Nada mais havendo a tratar, ecerra-se a reunião, Ja·vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assintente da Comissão,

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhofes Senadores Pedro Síinon e
Moacyr Dalla.
-Assumindo a Presidência o Senhor Senador Pedro Simon agradece. em nome do Senhor Senador Moacyr
Dalla e no seu próprio. a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Guida Moesch para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão,
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à
pubiicaçâo.
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Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n'l 08, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do D~creto--lei n9 1.972, de 30 de novembro de
1982, que "prorroga os prazos estabelecidm; no
D~creto-lei n'1 1.966, de ]9 de novembro de 1982, e dá

outras providências".
1• Reunião (Instalação)
realizada em 9 de março de 1983
Aos nove dias do mês de março do ano de mil novecentos e oit"enta e três, às dezesseis horaS e trinta- O:lim.i~

tos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Carlos Chiarelli,
Gaivão Modesto, Gabriel Hermes, João Lobo, Jutahy
Magalhães, João Lúcio, Álvaro Dias e Deputados lrajá
Rodrigues, Sérgio CCuZ, Luiz Baccarini, Casildo Malda~
ner e Floriceno Paixão, reúne~se a Comissão Mista in~
cumbida de estudo_ e parecer sobre a Mensagem n9 08, de
198_3~CN, do Senhor Presidente da República submeten~
do.à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decretowlei n"' 1.972, de 30 de novembro de 1982, que
"prorroga os prazos estabelecidos no Decretowlei nY
1.966, de 19 de novembro de 1982, e dá outras providênw
cias...
Deixam de comparecer, por motivo justificii.do, os Se·
nhores Senadores Albano Franco, José lgnãcio, Marcelo
Miranda, Fábio Lucena e Deputados Luiz Fayet, Nylton
Velloso, Evandro Ayres de Moura, Amilcar de Queiroz,
Álvaro Gaudêncio e Múcio Athaide.
De acordo com o ·que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor João
Lobo que declara instalada a Comissão.
Em obediência a disposifivo regimental, o Senhor Pre-sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distdbuícias as céduw
las, o Senhor Senador João Lobo convida o Senhor De-putado Floriceno Paixão para: funCionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verificawse o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Casildo Maldaner ........._.. 11 votos
Em branco . -.......•............ , . . . . 1 voto
Para VicewPresidente:
12 VOtos
Deputado Amilcar de Queiroz ..... .

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice.-Presidente os Senhores Deputados Casildo Maldaner e Amilcar de Queiroz.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Casildo
Maldaner agradece, em nome do Senhor Deputado
Amilcar de Queiroz e no se-u-próprio a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Gabriel
Hermes para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerrawse a reunião, law
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 irâ à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre Mensagem n'
I2, de 1983RCN, do Senhor Presidente da República
submetendo à deliberação do Congresso Nftcional o
texto do Decreto-lei n9 1975, de 20 de dezembro de
1982, que ''altera as alíquotas do Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis (ITIB), nos Territórios
Federais".
I• Reunião (Instalaç-ão),
realizada em 16 de março de I983
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de mil now
vecentos e oitenta e três, às dtzesseis horas e quarenta e
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cinco minutos, na Sala da Comissão de FinanÇas, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José
Uns, Raimundo Parente, Gabriel Hermes, João Castelo,
Virgílio Távora, Lourival Baptista, Lomanto Júnior, José Fragetli, Gastão MUller, Affonso Camargo, Pedro Siw
moo e Deputados Leorne Belém, Antonio Pontes, Clark
Platon, Olavo Pires, Orestes Muniz, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 12, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.975, de 20 de dezembro de 1982,
que "altera_as alíquotas do Imposto sobre a Transmissão
de Bens Imóveis (ITBI), nos Territórios Federais".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SeDiiOres Deputados Júlío Martins, João Baptista -Fagundes, Múcio Athaide, Raimundo Leite, José TaváreS e Se·
bastião Nery.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comun,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Gabriel Hermes que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Prew
sidente esclarece que irã proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Orestes Muniz para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado:
Para Presideme:
Senador Affonso Caffiargo
15 votos
Em branco ..._, .................. , . . . • 1 voto
Para Vice-Presidenie:
Senador Lomanto Júnior , . , . . . . . . . . . • 15 votos
E:rn branco ......... -:- ............... -. 1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
VicewPresidente, os Senhores Senadores Affonso Camargo e Lomanto Júnior.
Assumindo a Presidência o Senhor &nador Affonso
Camargo agradece, em nome do Senhor Senador Lomanto J(mior e no seu próprio a honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Deputado Leorne Bel~
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerrawse a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão,
a presente Ata, que lida e aprovada, serâ assinada pelo
Senhor Presidente, demais metnbros da Comissão e irá ã
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem
- n9 13 9 _de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n9 1.976, de 20 de dezembro de
1982, que ~'dispõe sobre a situação, perante a Previ~
déncla Social da construção residencial unifamiliar
que indica, e dá outras providências''.
I• Reunião (Instalação)
realizada em 16 de març-o de 1983
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e quinze miw
nutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Sen-ado Federal, presentes os Senhores Senadores Gaivão Modesto,
Claudionor Roriz, Almir Pinto, Jutahy Magalhães,
Moacyr Duarte, João Lúcio, Affonso Camargo, Mário
Maia e Deputados França Teixeira, Adhemar Ghisí,
Brabo de Carvalho e Sebastião Ataíde, reúnewse a Comissão Mista incumbida de estud~ e parecer sobre a
Mensagem n9 13, de 1983wCN, do Senhor Presidente da
Republica submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decretowlei nQ 1976, de 20 de dezembro
de 1982, que "dispõe sobre a situação, perante a Prev-idência Social da Construção Residencial Unifamiliar
que índiCa, ri ~á outras providências".
Deixam de comparecer, Por motivo justificado, os Senhores senadores Marcondes Gadelha, Fábio Fonseca,
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José lgnácio e Deputados Edme Tavares, Carlos Eloy,
Geraldo Bulhões, Ademir AD.drade, Renam CalheiroS,
Raimundo Asfora e Enéas Farias.
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 Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu·
las, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Sebastião Ataíde para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se JJ seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Brabo de Carvalho . . . . . . . . . . 11 votos
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Adhemar Ghisi .... .".. . . . . . • . 11 votos
Em branco . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente os Senhores Deputados Brabo de Carvaw
lho e Adhemar Ghisi.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Brabo
de Carvalho agradece, em nome do Senhor Deputado
Adhemar Ghis_i e no seu próprio a honra que foram disw
tinguidos e disigna o Senhor Senador Claudionor Roriz
para rela~ar a matêría.
Nada_ mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,
a pres_e~~e 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 o<;~ IS, de 1983- (CN), pela qual o Senhor
Presidente da República comunica haver vetado, par~
cialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 153, de
1982, que "dispõe sobre o reajustamento de alugueres
em locações residenciais e dá outras providências".
I• 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, às dezessete horas e trinta minu~
tos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadore& Marw
tins Filho, Alberto Silva e Deputados Nilson Gibson e
Francisco Rollemberg, reúne--se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir re~
la tório sobre a Merisagem n9 15, de 1983 w- (CN), pela
qual o Senhor Presidente da República comunica haver
vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9
153, de 1982, que "disi;>õe sobre o reajustamento de aluw
gueres em locações residenciais e dâ outras providências...
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Benedito Ferreira e Deputado Pimenta
da Veiga.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Alberto Silva que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece _que irá proceder à eleição do Presidente
e do VicewPresidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o SenPor Senador Alberto Silva convida o Senhor
Deputado Francisco Rollemberg para funcionar como
escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resuJtado:
Para Presidente:
Deputado Pimenta da Veiga ........... 4 votos
Para Vice~Presideme:
Deputado Nilson Gibson . . . .
3 votos
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto
_L
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São declarados eleitos, respectívamente, Presidente e
Vice.:Piesidenfe, os Senhores Deputados Pimenta da Veiga e Nilson Gibson
Assumindo a Presidência o senho.i- DeptitadO Nilson
Gibson, Vice--Presidente, no exercício da Presidência,
agradece, em nome do Senhor Deputado Pimenta da
Veiga e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Martins Filho para
relatar e matéria.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
eu, Frederic Pinheiro Barreira, As~istente

para constar,
de Comissão,
será assinada
da Comissão

lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
pelo Senhor Presidente, demais membros _
e irá à publicação,

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a. Mensagem
n'~19, de 1983 -(CN), do Senhor Presidente daRe.:
pública submetendo à delibera4:ào do Congresso Na~
cional o texto do Decreto--lei n<? 1980, de 22 de dezembro de 1982, que. ualtera a legislação do imposto
de renda relativa aos fundos em condomínio e dá outras providências".

1• Reunião (Instalação),
realizada em 16 de marco de 1983·

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de mil no·
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e vinte minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças,_ no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José
Lins, Lomanto Júnior, Eunice Michjles, Passos Pôrto,
Claudionor Rodz, José Fragelli, Gastão Míiller, Mauro
Borges e Deputados Albino Coimbra, ~eihold Stepha~
nes, Milton Figueiredo e Lélio Souza: reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n<? 19, de 1983.-(CN), do Senhor Presidente daRepública submetendo à deHberaçào do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'~ I .980, de 22 de dezembro de
1982, que ..altera a legislação do imposto de renda relativa aos fundos em condomínio, e dá outras providências".
Deixam de com-parecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Virgílio Távora, Carlos Alberto, e Deputados Adail Vettorazzo, Adauto Pereira., Antônio Gomes, Wilson Vaz, Renam Calheíros e Nílton Alves.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência o Senhor Senador José Fragelli,
eventualmente, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regime-nfàl, o Senhor Pre·
sidente esclarece que irá proceder a eleição-do Presidente
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Fragellí, convida o Sinhor
Deputado Albino Coimbra para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verífica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Deputado Milton Figueiredo ...•••• ~ --- II votos
Em branco .. , ...•. ······~--- .•. ~-~.-..... L voto
Para V ice· Presidente:

Deputado Antonio Gomes~-········--·- 11 votos
Em branco····--·--~~ ....... ,..~-~~---- -~1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores. Deputados Milton Figueiredo e Antônio Gomes.
Assumindo a· Presidência o Senhor Deputado Milton
Figueiredo agradece, em nome do Senhor Deputado Antônio Gomes, e no seu próprio, a honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Senador Lomanto Júnior para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovã.da,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais_ mc:mbros
da Comissão e irã à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e p~recer sobre a Mensagem
n9 23, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRepública, submetendo à deliberação do Congresso Na~
clonai o texto do Decreto~lei n9 1.982, de _28 de de-zembro de 1982, qu~ "dispõe sobre o exercício das
atividades nucleares incluidas no monópolio da
União, o controle do desenvolvimento de pesquisas no
campo da energia nuclear, e dá outras providências".
!•Reunião (lnstalaçiio),
realizada em 22 de março de 1983.

Aos vinte e dois 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
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Almir
~into, Gabriel Hermt?S, Milton C_~bral, Odacir Soares,
Carlos Alberto, JoãQ _Lúcio, Fábio Lucena, Hêlio Gueifos, Saldanha Derzi e Deputados Wolney Siqueira, Haroldo Sanford e Jorge Vargas, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n<?
23, de 1983- (CN), do Senhor Presidente da República,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'~ 1.982, de 28 de dezembro de 1982,
que "dispõe sObre o exercido das atividades nucleares
incluldas no monopólio da União, o controle do desenvolvimento de pesquisas no campo da energia nuclear, e
dá outras providências".
D~ixam __d_e comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Affonso Camargo e Deputados Léo Simões, Gonzaga Vasconcelos, J oào Alberto de Souza,
Jorge Uequed, Fernando Cunha, Horãcio Ortiz, Marcelo Cordeiro e N adir Rossettl.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto, qu_e declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispo~itivo regimental, o Senhor Pre_sidente esclarece que irá p'ràceder a eleição do Presidente
e do Vícc!-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Senador Hélio Gueiros para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente.

Deputado Jorge Vargas ·········-~·····

13 votos

Para Vice--Presidente:

Deputado Haroldo Sanford .
11 votos
Em branco .. ······~~-·· ...•..•.• '.·..• -. 2 votos
São declarados, eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Jorge Vargas e
Haroldo Sanford.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Jorge
V.argas agradece, em nome do Senhor Deputado Haroldo Sanfqrd e no seu próprio, a hc~mra com que foram dis_tinguidos e designa o Senhor Senador Passos Pôrto para
relatar a matéria.
Nada mais havendoª 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 irâ -à -Publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n9 24, de 1983-CN, do Senhor Preside o~
te da República, submetendo -à deliberação do Congresso Nacional o texto do D~creto-lei n'~ 1.983, de 28
de dezembro de 1982, que "reajusta o valor do soldo
~aS! d~ -~lculo ~a remuneração dos militares".
1• Reunião (Instalação)
realizada em 22 de março de 1983

Aos vinte e dois dias do mês de março.do .ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta
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minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores: Jutahy Magalhães, Lourival Baptista, Luiz Cavalcante, Marcondes
üadelha, Albano Franco, Mauro Borges, Gastão
MUller, Alberto Silva e Deputados: Antônío Florênç!o,
Augusto Franco, Vingt Rosado, Sarney Filho, RetÍato
Vianna e Moyses Pimentel, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n'~ 24, de 1983-CN, do Senhor Presidente daRepública, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.983, de 28 de dezembro de
1982, que "reajusta o valor do soldo base de cãlculo da
remuneração dos militares".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores: Jorge Kalume, João Castelo, Severo
Gomes e Deputados: Pedro Germano, Geraldo Flemiilg,
Ruy Côdo, Alufzio Teixeira e Jacques D'Ornellas.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Lo.urival Baptista, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presídente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Senhor Deputado Renato Vianna para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleit;:ão, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Gastão M alie r .. , ... , . . . . . . . . . 13 votos
Em branco . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • • . . . . I voto
Para Více-Presldente:

Senador Albano Franco .......•. ~... . . 13 votos
Em branco···············~·····~~···· 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Gastão MUller e
Albano Franco.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Gastão
Míiller agradece, em nome do Senhor Senador Albano
Fra~co e no seu próprio, a honra com que foram distinguido~ e designa o Senhor Deputado Augusto Franco
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerrawse a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Sanw
tos, 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'~ 25, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'~ 1.984, de 28 de dezembro de 1982, qu~ "reajusta os atuais valores de
vencimentos, salários e proventos dos servidores civis
do poder executivo, bem_ conto os das pensões e dá ou- trns providências".
1• R~uniio (instalação),
realizada em 22 de abril de 1983

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e três, ãs dezessete horas e quinze
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores: José Lins,
Gaivão Modesto, Martins Filho, João Lobo, Helvídio
Nunes, Mário Maia, Hélio Gueiros, Álvaro Dias e Deputados: Afrísio Vieira Lima, Armando Pinheiro, Darcy
Pozza, Randolfo Bittencourt, Mirthes Bevilacqua,
Dionísio Hage, Nelscm Vedekin e Floriceno Paixão,
feúne-se -a ComiSsão Mista· incumbida de estudo e pare'cer sobre a Mensagem n'~ 25, de 1983-CN, do Senhor
Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso NacionaL o texto do Decreto-lei n'~ 1.984, de
28 de dezembro de 1982, que "reajusta os atuais valores
de vencimentos, salãrios e proventos dos Servidores Ci~
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vis do Poder Ex.ecutivo, bem como os das Pensões e dá
outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores: Lo manto Júnior, _Lenoir Vargas, Fábio Lucena e Deputados: Wildy Vianna, Epitácio Bittencourt e Genésio de_ Ba_rr_o_s_,
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Martins Filho que declara instalada a Comissão.
Effi 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 Martins Filho convida o Senhor
Deputado Dionísio Hage para funcionar como escruti~
nado r.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputado Nelson Vedekin ....
15 votos
Em branco .. , . , .•.......•• ~ .•.......
1 voto
Para Vice~Presidente
Deputado Afrísio Vieira Lima ...... , . . . 14 votos
Deputado Armando Pinheiro . . . . . . . . . . • 2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente os Senhores Deputados Nelson Vedekin
e Afrísio Vieira Lima.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Nels_on
Vedekin agradece, em nome do Senhor Deputado__Afrlsio Vieira Lima e no seu próprio, a honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Senador José Lins para
relatar a matéria._
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão,
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais me_m_bros da Comissão e irá à
publicação.
T

•••

,....

r

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem nY 26, de 1983- (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado,
parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara nY 6.719,
de 1982, que "modifica a Lei nY 6.750, de 10 de dezembro de 1979, e dá outras providências".
1' Reunião (lnstalaçio),
realizada em 22 de março de 1983

Aos vinte e dois dias do mês de março do imo de mil
novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e vinte minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de E_inanças,_:no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Moacyr Dªlla, Lourival Baptista, José Fragelli e Deputado
Piffienta da Veiga, reúne-se a Comissão Mista do Con~
gresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 26, de 1983 - (CN), pela
qual o Senhor Presidente da República comunica haver
vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9
6.719, de 1982, que ••modifica a Lei n9 6.750, de lO de dezembro de 1979, e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por ffiotivo justificado, os Senhores Deputados Siqueira Campos e Darcílio AyreS.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
José Fragelli, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribufdas as eMulas, o SePhor Senador José Fragelli convida o Senhor Senador Moacyr Dalla para funcionar como escrutiifador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputado Pimenta da Veiga , . , .... , .... 4_votos
Para Vice~Presidente:
Senador Moacyr Dalla , ......••.•... , . . 3 votos
Em branco ._,, ... , ..... ~-· .............•_ I voto

Sào declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputado Pimenta da Veiga e Senador Moacyr Dalla.
As-sumindo a Presidencia o Senhor Deputado Pimenta
da Veiga ag-radece, em nome do Senhor Senador Moacyr
Dalla e no seu próprio, a honra com que foram distingUidos e designa o Senhor Senador Lourival Baptista para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e Parecer sobre a Mensagem
11'128, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbll~
ca submetendo à deliber~.çio do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n9 1.985, de 28 de dezembro de
1982, que "Reajusta os valores de vencimentos e pro~
ventos dos membros da Magistratura Federal, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas da
Uniio, bem assim os das pensões e dá outras providências".

t• Reunião (Instalação),
'realizada em 22 de março de 1983
Aos- vinte e dois dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezesse"te horas, na Sala da
Coinissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os
Séhhcires Senadores Luiz Cavalcante, João Castelo,
Martins Filho, Lourival Baptista, Murilo Badaró, Jutahy Magalhães, Passos Porto, Hélio Gueiros, José Fragelli e Deputados Gorgônio Neto, Rita Furtado, Leoni~
das Rachid, Renato Viana, Câssio Gonçalves e Darcy
Passos, retine-se a Comissão Mista incurilbiôa de estudo
e parecer sobre a Mensagem n9 1.985, de 28 dede2:c::mbro
de 1982, que .. Reajusta os valOres de vencimentos e proventos dos membros da Magistratura Federal, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas da
União, bem assim os das pensõeS ·e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Fábio Lucena, Pedro SimQn c Deputados Mário Assad, Theodorico Ferraço, Jorge Leite,
Fiã.riCiscõ Pinto; Matheus Schimidt.
De acordo_ com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Passos Porto que declara instalada a Comissãõ.
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 Passos Porto convida o Senhor
Deputado Darcy Passos para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seSuinte resultado:

Para Presidente:
Senador Fábio Lucena ... , . . . • . . . . • . • . 1.5_ votos
Para Vice-Prestdente:
Senador Jutahy Magalhães . , . , .-, . . . . • . . 14 votos
Em branco ................ , ....• ,.~ ... . 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Fábio Lucena e
Jutahy Magalhães.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Jutahy
Magal_hàes, Vice~Presidente, agradece, em nome do SenhOr Senador FábiO Lucena e no seu PrópiiÕ, a honfa

com que foram distinguidos e designa a Senhora Deputada" :RTta Furt3.dó para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à
publicação.

TOMISSÃO MISTA
Incu.mbida de estudo e parecer sobre a Menugem
n"' 31, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRepública submetendo à dellber~.çio do Congre!SO Nacional o texto do Decreto--lei n9 1.988, de 28 de- dezembro de 1982, que ualtera a leglslaçio do Imposto
sobre Produtos Industrializados".

t• Reunião (lnstalaçio)
realizada 23 de março de 1983
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e vinte minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fe·
dera!, presentes os Senhores S~adores Gabriel Hermes,
Jutahy Magalhães, Odacir Soares, Lourival Baptista,
Raimundo Parente, Marcondes Gadelha, Álvaro Dias,
Josê Fragelli e Deputados Maçao Tadano, João Agripino, Clemir Ramos e Euclides Scalco, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 31, de 1983- (CN), do Senhor Presidente da
Repiíblica submetendo à deliberação do Congresso Na·
cional o texto do Decreto-lei n9 1.988, de 28 de dezembro
de 1982, qu~ "al~era a legislação do_ Imposto sobre Produtos Industrializados".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Virgflio Távora, Severo Gomes, Jo~
Ignácio e Deputados Simão Sessim, Lúcio Alcântara, Jos_é Lourenço, Nagib Haíckel, Ralph Biasi, Múcio Athaf·
de e Aloysio Texeira.
De acordo coiD. o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Sr. Senador
Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder à eleição do Presiden~
tee do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor Deputado Clemir Ramos para funcionar como esc_rutinador.

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputado Euclides Scalco , ........•• , • • 1L votos
Em branco ...................•.. -. . . . . 1 voto
Para Vice-Presidente: Deputado Maçao Tadano lC.
votos
Em branco . , ........ ~ .......•.•.•... _, 2 votos
São declarados eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Senhores Deputados Euclides Scalco
e Maçao Tadano.
Assumindo a Presidência o Senhor DeputadÜ' Maçao
Tadano, tendo em vista a ausência do Presidente eleito,
agradece em nóme do Senhor Deputado Euclides Scalco
e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e
designa o Senhor Senador Odacir Soa,res para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, ~u. João Hélio Carvalho Rocha, Assistente
da Comissão, lavrei a presente ata que, lida e aprovada,
serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e írá à publicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
g{' 35, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo A deliberação do Congresso N aclonal

o texto do Decreto-Lei n91.992, de 29 de dezembro de
1982, que ·~xa o valor do soldo base do cálculo da
remuneração dos mUltares".
]f. Reonião (Instalaçio),
realizada em 5 de abril de 1983

Aos cinco dias do mês de abril do a.no de mil novecentos e oitenta e três, às dezcssete horas e trinta minutos,

na Sala da Comissão do Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Virgílio Távora, Carlos
Alberto, Martins Filho, Moacyr Dalla, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, Gastão MUller, Alberto Silva,
Mauro Borges, Alfredo Campos e Deputados: Martins

Maia, Hamilton Xavier, Gefaldo Fleming e Mirtbes Bevilacqua, reúne--se a Comissão- Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 35, de 1983-CN, do
Senhor Presidente da República submetendo à deliberaçãÕ do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~'
1.992, de 29 de deieinbro de 1982~ -qUe ..fixa o valor do

soldo base do ~álculo da remuneração dos militares".

DeiXãtn de comparecei-: po'i-nloifvO justificado, o Se-nhores Senador Lomanto Júnior Deputados Mauricio
Campos, N iigib Haickel, João Paganela, Genésio de
Barros, Milton Reis, Cássio Gonçalves, Sérgio Lomba.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Pres_idência, eventualment~, o Senhor Senador
VirgfliO Távorã que declara instalada a Comissão.
Em obediência 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 Virgflio Távora convida a Senhora
Deputada Mirthes Bevilacqua para funcionar como escrutinadora.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

e

Para Presidente:
Deputado Geraldo Fleming . . . . . • . . . • • • 13 votos

Em branco ···-········•·-~·~·'----··~-~·---·~ • 1 voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Mauricio CampOs ..•.• :. • . • . 14 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente os Senhores Deputados Geraldo Fieming e Mauricio Campos.
Assumindo a Presidência OSenhor Deputado Geraldo
Flemíng agradece, em nome do Senhor Deputado
Maurício Campos e no seu próprio a honra com qUC? foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jorge Kalume para relatar a matêria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, law
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da ComissãO e irá à
publicação.

na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores João Lobo, José Uns,
Carlos Chiarc:lli, Guilherme Palmeira, Jutahy Maga~
lhães, Alfredo Campos, Marcelo Miranda e Deputados
Jonas Pinheiro da Silva, Hélio Dantas, José Lins de Albuquerque, Saltes Leite e Wall Ferraz, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 36, de 1983-CN, do Senhor Presidente da-Re-públíca, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nq 1.993, de 29 de dezembro de
1982, que ..reajusta os atuais valores de vencimentos, salários e provetitos dos sc:rvidores civis do Distrito Federal, bem como os das pensões, e dá outras providências".
Oeixam de comparecer, por motivo justificado, -os Senho-res Senadores João Castelo, Marcondes Gadelha,
Fábio Lucena, José Ignácio e Deputados José Jorge, Jor~
ge Leite, Amadeu Geara, Hermes Zaneti, Renan Calheiros e J.G. de Araújo Jorge.
- I;>e acorcf_o com o que preceitua o Regimento Comum,
: ãssume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Jutahy Magalhães que declara instalada a Comissão.
Ein obediência a dispositivo regimen~al, o Senhor Pre~
sidente-esclarece que irá proceder à eleição do Presidente
e çlo _Vice--Presidente da Comissão. Distdbuídas as cédulas, o Senhor Senador Jutahy Magalhães convida o Se·
nhor Deputado Hélio Dantas para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
ParP Presidente:
Senador Marcelo Miranda . , . . . . • . • • • • . 11 votos
Em- branco ...•..... -. ~. • . • • • . • • • • . • • . • 1 voto
Para Vice-Presidente:
Senador Guilherme Palmeira . . . . . . . . • . • 11 votos
Em branco ..... ~~-~~-----·-·-····~·····-'''""·· 1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Marcelo Miranda e Guilherme Palmeira ..
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Marcelo
Miranda agradece, em nome do Senhor Senador Guilherme Palmeira e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Jonas Pinheiro da Silva para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
pãTa 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 Conússão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer .sobre a Mensagem
38, de 1983-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo A deliberaçilo do Congresso Naw
clonai o texto do Decreto-lei n~' 1.995, de 29 de dezembro de 1982, que "altera valores da taxll de flscalízação da instalação dos servl~:os de telecomunl·
CaÇões, constantes do Anexo I à Lel n'1 5.070, de 7 de
julho~ de 1966".
n~'

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n'1 36, de 1983-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo A deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lel09 1.993, de 29 de de-zembro de 1982, que "reajusta os atuals valores de
vencimentos, salários e proventos dos sen"idores civis
do Distrito Federal, bem como os das pensões, e dá
outras providências".
1' Reunião (Instalação),
realizada em 5 de abril de 1983
Aos cinco dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas c Quinze minutos,

J• Reunião (lnstalacio),
realizada em 6 de abril de 1983

Aos seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e três, às dezessete horas e vinte minutos, na
Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Gaivão Modesto, Raimundo Parente, Jutahy Magalhães, João Lobo, Martins Filho, Aderbal Jurema, Carlos Alberto, Alvaro Dias, Alberto Silva e Deputados Wilm.ar Palis, As·
sis Canuto. Eraldo Tínoco e João Gilberto, reúne-se a
Comissão Mista iii.cumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n~' 38, de 1983-(CN), do Senhor Presidente da
República, submetendo à deliberação do Congresso Na-

Cion-al o-textO -do Decreto~ lei n~' 1.995, de 29 de dezembro
de 1982, que "altera valores da taxa de fiscalização da
instalação dos servíços de telecomunicações, constantes
do Anexo I à Lei nq 5.070, de 7 de julho de 1966".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Hé1io Gueiros, Fâbio Lucena e Deputados Cristina Co-rtes, Cunha Bueno, Genebaldo Correia, Sarnir Achôa, Antônio Morais, Ibsen Pinheiro e
Délio dos Santos.
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 dispositívo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do yice-Presidente da Comissão. Distribuídas as ~u
Ias, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor
Deputado João Gilberto para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verificawse o seguinte resultado:
Para Presidente:
SenOdor Alberto SilVa . ....• ·-~ ••...•....• 11 votos
Em branco ....••. ·~ ..-..• ._~. ·~ •.•• •·... 2 votos
Para Vice~Presidente:
Senador Gaivão Modesto .......•••..• ~. 13 votos

São declarados ~leitos, respectivamente, Presidente e
VICe-PresidCnte, os senhores Senadores Alberto Silva e
Gâlvão Modesto.
AsSumindo a Presidência o Senhor Senador Alberto
Silva agradece, em nome do Senhor Senador Galvão
ModestQ e no seu próprio, a honra com que foram di,..
tingu_ido_s e desig~a o Senhor Deputado Cunha Bueno
para Çelãbr a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
paià~-COn.Star, 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
Proposta de Emenda à Constituição nQ 3, de 1983,
que "dá nova redaçà~ ao art. 15, § 31', alínea "f", e
ao art. 177, § l~', da Constituicio Federal".
I' l!_eunião (instalação),
realizada em 23 de março de 1983

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às_ dezesseis horas e quarenta
minutos, na SaJa da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores João Calmon,
Aderbal Jurema. Passos Pórto, Guilherme Palmeira,
Gastão Mül!er, álvaro Dias, José Fragelli e os Srs. Depu·
tados Carlos Sant'Anna, Francisco Dias, Hermes Zaneti, Wa/1 Ferraz e Walter Casanova, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Consti~
tuição n? 3, de !983, que ...dá nova redação ao art. 15, §
39, alínea "f'', e ao art. 177, § !9, da Constituição Federal''.
A-fttti deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Carlos Alberto, Eunice Michiles, Claudionor Roriz, José lgnácio e os Srs. Deputados Simão Ses·
sim, Adauto Pereira, Eraldo Tinoco, Gerson Peres, José
Camargo e Ruy Cõdo.
oe acordO com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
José Fragelli, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor 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 Walter Casanova para funcionar como escrutinador.
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Deputado Wall Ferraz
Em branco ........• ~ •.. ....-. ·~.

ll_votos
-1 voto

Para Vice-Presidente:

Deputado Gerson Peres
ll votos
Em branco .......................... . 1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Wall Ferraz e
Gerson Peres.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Wall
Ferraz agradece, em nome do BenhOYO-eputado Gerson
Peres e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador João Calrllon para· rela- tar' a Proposta.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy San·es dos SanM
tos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
dema-is Membros da Comissão e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem
n<:> I, de 1983MCN, do Senhor Presidente da República
Submetendo à Deliberação do Congresso Naclonai o
Texto do Decreto-lei n~' 1.965, de 25 de outubro de
1982, que ucria cargo em Comissão e Função de Confiança no Quadro e Tabela Permanentes do Ministério Público Federal, e dá outras providência".
2' Reunião, realizada em 24 de março de 1983.
Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na sala da
Corriissào de Economia, -no Senado Federal, presentes os
Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Jorge Kalume,
Lourival Baptista, Jo.ão_ Lobo, Martins Filho, Mãrio
Maia, Hélio Gueiros, Alberto Silva e os Srs. Deputados
Ossian Araripe, HoráCio Matos, Darcy Passos, Artur
Virgílio Neto, Aloísio Campos, reúne-se a Comíssâo
MiSta incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
nt> I, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República
submetendo ã deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nY_i.965, de 25 de outubro de 1982, que
..Cria cargo em -comisSão e Função de Confiança no
Quadro e Tabela Permanentes do Ministério Púbtlco Federal, e dá outras providéncias.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores SenadoreS- Almir Pinto, Claudionor Roriz, José
lgnácio e os Srs. Sr Deputados Augusto Trein, OSvaldo
Melo, WHdy Viana, FláviO Bierrembach, Sérgio Mur_ilo
e J.G. de Araújo Jorge.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Vice-Presidente, Senhor João Lobo, que solicita, nos termos ragimentais, a dispensa da Ata da reunião anteríor, que logo, após ê dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente, cOmuniCa Qtieifá féM
distribuir a matéria ao Senhor Deputado Qssian Araripe, em virtude da ausênciã do Senhor Deputado Osvaldo
Melo, anteriormente designado.
Prosseguindo, o Senhor Presidente, concede a palavra
ao Relator, Senhor Deputado Ossian Araripe, que emite
pare_cer favorãvel.à Me_nsagem n9J, de 1983-CN, !;lOS termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece corno
conclusão.
Posto efn discussão e volaçãO", é o pãrecet ãpfovado,
votando, vencido o Senhor Senador Hélio Gue:iros. ·
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo
Senhor President~ e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a mensagem nQ 4, de 198J~cn, do Senhor Presidente da República
submetendo à Delibaração do Congresso Nacional o Texto
do Decreto-lei n9 1.968, de 23 de novembro de 1982, que
'-'AUera a Legislação do Imposto de Renda de Pessoa FísiM
ca-residente ou domiciliada no Brasil, e- dá outras provi'dências".
2• Reunião, realizada em 6 de abril de 1983.
Aos.s.eis dias do mês de_ahrU do aoo de mil nov~ntqs
e Qi~-~ta e três, às dezesseis horas, na sala da Comissão
de finanças,_ do Senado Federal, presentes os Sen~ores
Senad~res JoSé Lins, Guilherme Palmeira, João Lobo,
Gabriel Hermes, Lenoir Vargas, Affonso Camargo, PedrO Simon e os Srs. Deputados Celso Carvalho, Re-nato
Cordeiro, José Lourenço, Plínio Martins e Raimundo
Asfora, reúne-se a Comissão Mista incumbida d_e examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n<:>4, de 1983-CN,
do Sei1h0r Presidente da República, submetendo á deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i'
1.968, de 23 de novembro de 1982, que "Altera a legislação do imposto de renda de pessoa física residente ou
domiciljada no Brasil, e dá outras providências".
Deixarii âê compãrecer, por motivo justificãdo, o-s Senhores Senadores João Castelo, Carlos Alberto, Severo
Gom.es. Fábio _Lucena e os SJS. Deputados Marcelo Unhares, Freitas Neto, Teodoro Mendes, Renan Calheiros, João Divino e Jíúlio Caruso.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Raimundo Asfora,
que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada
come aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senhor Senador João Lobo, que emite pare-cer favorável à Mensagem n'i' 4, de 1983-CN, nos termos
de Projeto de Decreto LegislatiVo qUe ofereCe como conM
clusào_
Posto em dis~usão e votação, é o parecer aprovado,
sem retrições.
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 liQ 4, de 1983-CN, do Senhor Presidente da
República submetendo à Deliberação do Congresso
Nacional o Texto do D~creto-lei nl' 1.968, de 23 de
novembro de 1982, que H Altera a Legislação do Imposto de Renda de Pessoa Física residente ou domiciliada no Brasil, e dá outras providências".
2' Reunião, realizada em 6 de abril de 1983.
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nhares, Freitas Neto, Teodoro Mendes, Renan Calheiros, João Divino e Jiúlio Caruso.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Raimundo Asfora,
que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitu·
ra da Ata da reunião anteriOr, que, logo após, é dada
como aprovada
c

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senhor Senador João Lobo, que emite parecer favorável à Mensagem n~'4, de 1983-CN, nos termos
de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conc_I~JlàQ.._

Posto em discusão e votação, é o parecer aprovado,
sem retrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu: Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Com-issão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudos e parecer sobre a Mensagem
n~' lO, de 1983-CN, do Senhor Presidente da república, submentendo à deliberação dõ Congresso Nacional o te-xto do Decreto--lei n"'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 providfndas."
2• Reunião, realizada em 6 de abril de 1983
Aos seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos
~ oitenta e três, às dezesseis horas e quinze minutOs, na
Sala_da Comissão de Economia, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Juthay Magalhães, Eunice
Michiles, Passos Pôrto, Martins Filho, Jorge Kalume,
Milton Cabral, Marcelo Miranda, Mauro Borges, Alberto Silva e Deputados Mauro Sampaio, José Moura e
Balthazar de Bem e Canto, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 10,
de 1983-CN, do Senhor Presidente da República, submetendQ à deliberação do Congresso Nacional o texto
do DecretoMJei nl' 1.973, de 30 de novembro de 1982, que
uamplia a isenção do impost~ 'sobre a renda concedida
às empresas de pequeno porte e dá outtas providências."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-nhores Senadores Carlos Lyra e Hélio Gueiros e os Se-nhores Deputados Antônio Gomes,Etelvy Dantas, AnM
tônio" Câmara, Ciro Nogueira, Genebaldo Correia, OdiM
lon Salmoria. Pedro Sampaio e Aldo Pinto.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Alberto Silva, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da r~~nião anterior, que. logo após, é dada como aprovada.

Em_ seguida, o Senhor Presidente comu_nic_a haver recebido Oficio da Liderança do Partido Democrático Social
- PDS~ indicando o Senhor Senador Carlos Lyra para
integrar a Comissão, em substituição ao Senhor Senador
João Lúcio_ Corrlunica, ainda, que irá redistribuir a matéria a: o Senhor Deputado Balthazar de Bem e Canto, em
virtude da ausência do Senhor Deputado Antônio Gomes, anteriormente designado Relator da mesma.

Aos seis dias do mês de abril do an~ d~ mil novecentos
e oitenta e três, às dezesseis horas, na sala da Comissão
de finanças, do Senado Federal, presentes os Senhores
Senadores José Lins, Guilherme- Pafmeira, João Lobo,
Gabriel Hermes, Lenoir Vargas, Affonso Camargo, Pedro Simon e os Srs. Deputados Celso Car~a~po, Renato __
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o SeCordeiro, José Lourenço, Plínio Martins e Raimundo
nhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado
Asfora, reúne-se a Colriissão Mista incumbida de examiBalthazar de Bem e Canto, que emite parecer favorãvel à
nar e emitír parecer sobre a Mensagem n<:> 4, de 1983-CN,
Mensagem n<:> lO, de 1983-CN, nos termos do Projeto de
do Senhor PresidCiite" da República, submetendo à deliDecreto Legislativo que oferece como conclusão.
beração do Congresso Nacional o texto do DecretoMiei nY
Posto em discurssão e votação, é q parecer aprovado.
L968, de 23 de novembro de 1982, que; "Altera a legisNada mais havendo ã tratar, encerra-se a reunião e,
lação do imposto de renda de pessoa fí_sica residente ou
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente
domiciliada no Brasil, e dã outras providências".
da Comissãot lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-será lida pelo Senhor Presidente, demais membros da
nhores Senadores João_Castelo, Carlos Alberto, SeVero
Comissão e itá ã publicação.
Gomes, Fábio LUcena e os Srs. Deputados Mãl-celo Li-
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir pllrecer sobre a
Mensagem n'il 16, de 198J...CN, do Seithor Presidente

da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.977, de 20 de
dezembro de 1982, que "prorroga prazos de vigências
de Decretos-leis qtn~ dispõem sobre acréscimos às aliquotas de imposto de importação, e dá outras providências."
2~

Reunião, realizada em 24 de março de 1983

Aos vinte e quatro dias do mês ·de março do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senad-o Federal, presentes os Senhores Senador'?S Virgílio Távora,
Raimundo -Parente, Gaivão Modesto, Passos Pôrto,
Juthay Magalhães, Alberto Silva, Mário Maia e Deputa~
dos Adroaldo Campos, Bento Porto~ Enoc Vieira, Jo~
nathas Nunes, Aloísio Campos e Jorge Medauar, _r~ne~
se Comissão Mista incumbida de examinar e emitir pa~
recer sobre a Mensagem n'l 16, de 1983~CN, do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-l;i n<~ 1.977, de
20 de dezembro de 1982, que "prorroga prazos de vigência de Decretos-leis que dispõem sobre acréscimo às aliquotas de imposto de importação, e dá outras providências.''
-

a

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Lomanto Júnior, João Lobo, Hélio
Gueiros, Fábio Lucena e Deputados Milton Brandão,
José Mello, Luiz Henrique, Teodoro Mendes e Nilton
Alves.
Havendo numero regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Alberto Silva, que soli~
cíta, nos termos regimentais, a âispensa da leitura da Ata
da reunião anterior, que, logo após, é_ dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a pala.vra
ao Relator, Senhor Deputado Adroaldo CampOs, que
emite parecer favorável à Mensagem n<~l6, de 1983-CN,
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
Posto em discurssão e votação, é o parecer aprovado,
votando, contrário e com voto em separado, o Senhor
Deputado Jorge Medauar.
Nada mais havendo a tfatar;- enCerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena lsnard Accauhy Sarres do SantOs, Assistente da Comissão, lavrera Presénte At"à cjue,,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 18, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n9 1979, de 2Z de dezembro de
1982, que •~altera a legislacào do Imposto de Renda
na Fonte, relativa a domiciliados no País''.
2' Reunião, realizada em 6 de abril de 1983

Aos seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e três, às..dezessete horas e quinze minutos, na
Sala da Comissão de Ecqnomia, no Senado FederaJ: presentes os Senadores Almir Pinto, Jorge Kalume, Jutahy
Magalhães, Raimundo Parente, Afonso Camargo, Gastão Miiller e Deputados Wolney Siqueira, Saramago Pinheiro, Paulo Melro, Jutahy Júnior~ lrajá Rodrigues e
Moisés Pimente!. reúne-se a Comissão. Mista incumbida
de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 !8, de !983CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decretolei n"' 1.979, de 22 de de.Lembro de 1982, que "altera alegislação do imp~11>to de renda na fonte, relativa a domiciliados no pais".

Deixá~· de comparecer, por motivo justit1cado, os Senhores senadores Virgilio Távora, Carlos Lyra, Moacyr
Duarte, José Ignácio, Henrique Santillo e Deputados
Magno Bacelar. Múcio Athaíde, Luiz Baccarini, Walmor de Luca e José Frejat.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Vice-Presidente, Senador Jorge Kalume, no
exercício da Presidêncía, que solicita, nos termos regímentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
Em seg.uida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício da Liderança do Partido Democrático Social
- PDS, no Senado Federal, indicando o Senhor Senador Carlos Lyra para integrar a Comissão_, em substituição ao Senhor _senador João Lúcio.
Prosseguindo os trabalhos da Comissão, o Senhor
Presidente concede .apalavra ao Relator, Deputado Jutahy Júnior, que emite parecer favorável à Mensagem n'~
18, dC 1983-CN, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado,
_com voto vencido e em separado, do Senhor Deputado
Moisés Pimentel e Senhor Senador Gastão Mü_ller.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu~ João Hélio de Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata Que, lida aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais
~-mambros da Comissão e irá à pUblicação.

e

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo sobre a Mensagem n~> 119, de
À98Z..~.. d_9 __S!!nhPr Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o TexR
t_o do D~creto--lei n'~ 1.956, de 30 de agosto de 1982,
que "autoriza,_o Conselho hdernacional do Programa
Grande Carajás a conceder isencio ou redu cão do lm~
posto de Importação e do Imposto sobre Produtos ln~
dustrializados''.
2• Reunião, realizada em 22 de março de 1983

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta

--r; ciflCO- minutos,- na Sala da Comissão de Finanças, no

Senado --Feáeral, presentes os Senhores Senadores
Gabriel Hermes, A_lmir Pinto, Passos Pôrto, Lourival
Baptista, Milton Cabral, Virgílio Távora, Carlos Chiarelll, José FiageUi, Affonso Camargo e Deputados Wanderley Mariz, Hélio Duque _e Nadir Rossetti, reúni-se a
_Comi~sào Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n9 119, de 1982-CN, do Senhor Presidente da
Repúblic<l subm_etendo à deliberação do Congresso Nacfonal o texto do Decreto-lei n'l L956, de 30 de agosto de
1982, que ''autoriza o Conselho Interministerial âo Programa Grande Carajás a conceder isenção do Imposto
de importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhore Senadores- Henrique Santillo, Pedro Simon e De-.
putados Manoel Ribeiro, Brasflio Caiado, Humberto
Souto, Wilson Falcão, Marcelo Cordeiro, Horácio Ortiz, Cid Carvalho e Carlos Vinagre.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
peio Senhor Presidente da Comissão, Deputado Hélio
Duque, qu,e ~o!icita. nos termos regimentais, a dispensa
da leitura da Ata. da reunião anterior, que, logo após, é
dada como aprovada.
Em segui.da, o-SiilhOr_ PceSid.ente comunica que. em
_virtude da 1,1lteraçào de proporcionalidade do Congresso
Nacional, a nova composição da Comissão, modificada
pelas lideranças, passa a ser a seguinte: PDS -Senadores Gabriel Hermes, Almir Pinto, P.a.ssos Pôrto, Lourival
Baptista, MiltOI} _Cabral, Virgílio_ Távora, Carlos Chiareli i. PDS- Deputados Manoel Ribeiro, Brasília Caiado,. Humberto Souto~ Wilson Falcão, Wanderley Mariz.
PMDB ,_Senadores Henrique Santillo, Pedro Simon,
José Fragelli, Affonso Camargo. PMDB- Deputados;
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Hélio Duque, Marcelo Cordeiro, Horácio Ortiz, Cid
Carvalho, Carlos Vinagre; PDT, o Senhor Deputado
Nadir Rossetti.
~rosseguimlo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senhor Senador Gabriel Hermes, que emite
parecer favoravél à Mensagem n9 119, 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, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, la vi-arei a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n9 123, de 1982-CN, do Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do DecretoRiei n'~ 1.960, de 23 de
setembro de 1982, que "Autoriza o Poder Executivo
a contratar ou garantir, em nome da Unlio, as operacões de arrendamento mercantil que menciona, e dá
outras providências".
2' Reunião, realizada em 23 de março de 1983

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da
Comissão de Finaõças, ·presentes os Senhores Senadores
Passos Pôrto, Almir Pinto, João Lúcio, Adel;'bal Jurema,
Odacir Soares; Hélio Gueiros, Gastão MiJller, Saldanha
Derzi e os Senhores Deputados Nosser Almeida, Ubaldo
Barém, João Agripino e João Herculino, reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer
sobre a Mensagem n9 123, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo ã deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.960, de 23 de
setembro de 1982, qu~ "Autoriza o Poder Executivo a
contratar ou garantir, em nome da União, as operações
de arrendamento mercantil que menciona, e dá outras
pr'Ovídéncias".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Juthahy Magalhães, Moacyr Dalla,
Itamar Franco e os Senhores Deputados Manoel
Gonçalves, Furtado Leite, Humberto Souto, Adalberto
Goldman, Paulo Mincarone, Max Mauro e Jacques
D'Ornellas.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Senador Almir Pinto, Presidente Eventual,
que solicita, noS termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada
como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebi·
mento de Ofícios das-Lideranças Partidáriãs indicando
os novos integrantes da Comissão, em virtude da nova
proporcionalidade do Congresso Nacional: pelo Partido
Democrático Social (PDS): Senadores Passos Pôrto, Almir Pinto, Juthahy Magalhães, Moacyr Dalla, João Lúcio, Aderbal Jurema, Odacir Soares e Deputados Manoel Gonçalves, Furtado Leite, Nosser Almeida, Humberto Souto e Ubaldo Barém; pelo Partido do Movimento DemocrátiCo Brasileiro (PMDB); Senadores Hélio
Gueiros, Gastão Müller, Itamar Franco, Saldanha Derzi
e Deputados João Agripioo, Adalberto Goldman, Paulo
Mincarone. João Herculino, Max Mauro e, finalmente,
pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT}, o Senhor
Deputado Jacques D"Ornellas.
Prosseguindo, o Senhor Senador Almir Pinto esclarece
que irá proceder novas eleições para Presidente e VicePresidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Sen<ldor Almir Pinto convida o Senhor Deputado
Ubaldo Barêm para funcionar como escrutinador.
Proeedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado João Agripino
Em branco ...

ll votos
l voto
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Para Vice-Presidente:
Deputado Nosser Almeida

Em branco

... , , . J L votos
..... ····-r·-~---~-~~- 1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
V ice-Presidente, osSe;nhores Deputados João Agripino e
N osser Almeida.

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado João
Agripino agradece, _em nome do Senhor Deputado _Nos-

ser Almeida e no seu próprio, a honra com que foram
distinguidos.
Logo após, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Senhor Senador Passos Pôrto, que emite parecer favorável à Mensagem n'il 123, de 1982-CN, nos ter-

mos de Projeto de Decreto _Legislativo que oferece como
conclusão.
Não havendo quem queira discutir o parecer, o mesmo é posto em votação, quando o Senhor Presidente
pede ao Senhor Deputado Nosser Almeida que assuma a
Presidência, a fim de que f>óSsa formalizar uma declaração de_ yoto, na qual é acompanhada pelos Senhores
Senador Gastão Miitler e _O_eputado João Herculino, votando, ainda, 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 estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 124, de 1982--CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberaçiio do Congresso Nacional o texto do Decreto--lei n9 1.961, de 23 de setembro de 1982, que ~'Autoriza a elevação do Capital
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social e dá outras providências".
2• Reunião, realizada em 23 de março de 1983
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minUtos, na Sala de Econoinia, no Senad_o Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, João Lúcio, Lourival Baptista, Milton Cabral, Raimundo Parente, José Lins, AffonSO-Camargo, Gastão Müller e os Senhores Deputados Paulo Lustosa, Vicente Guabiroba,
Coutinho Jorge, Elquisson Soares e Ftoriceno Paixão,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem n'i' 124, de 1982~CN, do Senhor
Presidente da República submetendo à delíberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto_~L~i n9 1_.961, de
23 de setembro de 1982, que "Autoriza a elevação doCapital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e dá ou_tras prov-idências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Moacyr Dalla, Pedr<? Simon, Albert<?
Silva e os Senhores Deputados Pratine de Morais, Rubem Medina, Herb_ert Levy, Paulo Mincarone, Euclides
Scalco e Roberto Freire.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Gastão Md dller, que
solicita, nos termos regímentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica que, em
virtude da alteração da proporcionalidade do Congresso
Nacional, a nova corilposição da Comissão, modificada
pelas Lideranças, passa a ser a seguinte: PDS- Senadores; Gabriel Hermes, Almir Pinto, Passos Pôrto, Lourival Baptist~. Milton Cabral, Virgllio Távora, Carlos
Chiarelli, PDS - Deputados; Manoel Ribeiro, Brasílio
Caiado, Humberto Souto, Wilson Falcão, Wandertey
Mariz, PMDB - Senadores Henrique Santitlo, Pedro
Simon, José Fr~gelli, Affons-o Camargo, PMDB --De-putados: Hélio Duque, Marcelo Cordeiro, HoráciO Ortiz, Cid Carvalho, Carlos Vinagre, PDT, o Senhor Deputado Nadir Rossetti.
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Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao R~l:.üQr ~Senhor Deputado Paulo_ Lustosa, que emite
parecer favorável à Mensagem n'i' 124, 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 enc_er_ra-se _a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
jJropo'sta de emenda à Constituição n'i' 63, de 1982,
que "Restabelece a eleição direta para Prefeito e
Vice-Prefeito das Capitais dos Estados".
2' "1~.-e-u~ião, realizada em 9 de março de 1983
Aos nove dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e quinze minu-tos, ria Sala- da Comiss_ãO de Finanças, no Senado Federal, presentes os SenhOres -SenadOres- Adl!ibiil Jure:'ffia,
Carlos Alberto, João Lúcio, AffonSo C3.ffiargo; Pedro
Simon, José Fragelli, Mauro Borges e Deputados Nifson
Gibs01l, FranciscO -Rolleffiberg; -Óswaldo MeiiO;nallte
Oliveira, Lélio Souza, Amadeu Geara, Júnia Marise e
A ido Pinto, re(lne-se a Comissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre
a Proposta de Emenda à Constituição-o'? 63, de 1982, que
" Restabelece a eleição direta para Prefeito e VícePrefeito das Capitais dos Estados".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Lourival Baptista, Odacir Soares,
Gabriel Hermes, Raimundo Parente e Deputados Nosser Almeida, Afrísio Vieira Lima e Haroldo Lima.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo_ Senhor Deputado Nilson Gibson, Vice-Presidente,
no exercício da Presidência, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo, após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presídente comunica que, na
presente sessão, a Comissão deverá eleger novo Presidente, em virtude do afastamento do Senhor Senador
Mauro Benevides.
Efn âecorrência das modificações havidas na composição do Congresso Nacional, e conseqüentes alterações
na prOporcionalidade e representatividade partidárias
nas Comissões Mistas, o- Senhor Presidente informa as
indicações das Lideranças para esta Coniissão: pelo Partido Democrático Social dos Senhores Senadores Lourival Baptista, Aderbal Jurema, João Lúcio, Raimundo
Parente, Carlos Alberto, Gabriel Hermes., Odacir Soares
e Deputados Nilson Gibson, Nosses Almeida, Afrísio
Vieira Lirila, Francisco Rollemberg e Oswaldo Mello;
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro os
Senhores Senadores Affonso Camargo, Pedro Simon,
José Fragelli, Mauro Borgt:<S e Deputado Dante Olíveira,
Haroldo Lima, Sarnir Achôa, Amadeu _Geara e Júnia
Marise; pelO Pa-rtido Democrâticolraba-lhista o Senhor
Deputado Aldo Pinto.
Informa, ainda, o Senhor Deputado Nilson Gibson, o
recebimento de Ofício da Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, na Câmara dos Deputados, indicando o Senhor Deputado Lélio Souza para integrar a Comissão, em substituição ao Senhor Deputado
Sarnir Achôa anteriormente designado.
Prosseguindo, o Senhor Deputado Ni\son Gibson esclarece que irã proceder ã eleição do Presidente dã. Comissão. Distribuídas as cédulas, são convidados para
funcionarem como escrutinadores os Senhores Senadores João Lúcio e Affonso Camargo.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Pedro Simon ............ .
Em branco ...................... .

12 votos
I voto

=

E declarado eleito o Senhor Senador Pedro Siffiori.
Assumindo a P_residência, o Senhor Senador Pedro Simon agradece a honra com que foi distinguido e, logo
após, tndaga ao Senhor Relator, Senador Aderbal Jurema, a data em que estaria em condições de apresentar
seu Relatório perante este Órgão. Em resposta, o Senhor
Relator diz estar aguardando, apenas, a anex.ação à esta
proposição que se discute_, a Proposta de Emenda à
Constituição de autoria do Senhor Deputado Armando
Pinheiro. por se tratarem de matérias conexas.
O Senhor Senador Affonso Camargo levanta uma
questão de ordem, argiiindo da possibilidade de se anexar uma Emenda a outras, quando o prazo para apresentação de subemendas já está encerrado.
Respondendo à questão de ordem, o Senhor Presidente !nvoc·a o Art. 282 do_ Regimerito Interno do Senado
Federal, esclarecendo que a apreciação da Proposta de
Emenda à Constituição do Senhor Deputado Armando
pinheiro deverá Ser feita por outra Comissão Mista.
Antes de dar por encerrados os debates, o Senhor Se-nador Pedro Simon convoca a Comissão para Odia vinte
e quatro de março do corrente, às dezessete horas, quando o Relator deverá apresentar seu parecer.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para cOnStar, eu, Helena lsnard Accauhy Sarres dos Sªntos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irâ à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico dos debates.
ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR E EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA
Ã CONSTITUIÇÃO N• 63, DE 1982, QUE "RESTABELECE A ELEIÇÃO DIRETA PARA PREFEITO E V ICE-PREFEITO DAI> CAPITAIS DOS
ESTADOS", REALIZADA EM 9 DE MARÇO
DE 1983, ÃS 17 HORAS E 15 MINUTOS, INTEGRADO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO,
COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISSÃO, SENADOR PEDRO SIMON.
O SR. PRESIDENTE (NÜson Gibs0n) - Havendo
número regimental, dou por iniciada a sessão.
Convido o ilustre Senador Aderbal Jurema, relator da
matéria, para participar da Mesa.
O objetivo da ·reunião da Comissão Técnica de hoje é
preencher o cargo de Presidente, vago em decorrência do
afastamento do nobre Senador Mauro Benevides.
Inicialmente, queremos informar que a liderança do
PMDB substituiu o Deputado Sarnir Achôa pelo Sr. Deputado Lélio Souza, que faz parte da Comissão, e a indicação dos novos membros da Comissão, Senadores Leurival Baptista, Aderbal Jurema, João Lúcio, Raimundo
Parente, Carlos Alberto, Gabriel Hermes, Odacyr So_a-

res,
PMDB- Affonso Camargo, Pedro Simon, José Fragelli, Mauro Borges.
PDS- Deputados - Nosser Almeida, Nilson Gibson, Afr[sio Vieira, Francisco Rollemberg, Oswaldo Melo.
PMDB- Danton de Oliveira, Haroldo Lima, Sarnir
Achôa, Amadeu Geara, Júnia Marise.
PDT- Aldo Pinto.
Convido para escrutinadores os Srs. Senadores Affon~
so Camargo e João Lúcio.
Solicito à Secretária para fazer a chamada dos Srs.
Parlamentares, componentes da Comissão e indago dos
Srs. Parlamentares se já estão munidos das respectivas
cédulas para votação.
Vamos dar início à votação.
(Procede-se à chamada para votação.)
( Procede~se à votaçao.)

Vamos

da~"in(cio

à apuração. (Pausa.)
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Doze votos para o ilustre Senador Pedro Simon e um
voto em branco.
Encerrada a votação, convido o ilustre Senador Pedro
Simon para tomar assento à Mesa e assumir a Presidência dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- Prezados colegas, esta Comissão, como todos sabCffios," estã incumbida de estudar o parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n'1 63 de 1982, que restabelece a eleição direta para Prefeito e"Vice-Prefe"ito-das Capitais dos Estados.
Era Presidente o Sr. Senador Mauro Benevides que,
por não pertencer mais a esta Casa, foi substituído; VicePresidente o nobre Deputado Nilson Gibson, e Relator _o
nobre Senador Aderbal Jurema.
Essa emenda foi lida em sessão do Congresso N acional, no dia 2 de dezembro de 1982; no dia 3 foi instalada
a Comissão, escolhido o Presidente:. Vice-Presidente e
designado o Relator.
Nos dias 4 e 5 de dezembro de 1982 e depois~-fios dias
I~>, 2, 3, 4, 5 e 7 de .inarço de 1983, foi o prazo para a
apresentação das emendas perante a Comissão e esta Comissão tem o prazo até o dia 28 para a apresent3ção do
parecer de S. Ex• o Sr. Relator.
Eu perguntaria ao ilustre Relator, dentro deste prazo,
qual a data em que S. Ex• estaria em condições de apre-sentar o seu relatório?
O SR. ADERBALJUREMA (Sem microfone.)- Sr.
Presidente, para surpresa minha, eu soube que ainda vão
anexar à Emenda Mauro Benevides a Emenda Constitu- ·
cional Armando Pinheiro. Só depoiS que esta emenda
chegar às minhas mãos, e, inclusive não foi ainda nem
lida no Congresso, mas jâ é do domínio pllblico, então,
só depois que eu receber a Emenda Armando Pinheiro é
que poderei dizer a V. Ex• quando poderei relatar, porque são 3 emendas da maior responsabilidade: a de Mauro Benevides para eleição direta de Prefeitos das Capitais; a Emenda Álvaro Dias, que foi anexada,· é pda
eleição direta do Presidente da República, e vem uma
terceira, que é a Emenda Armando Pinheiro, segundo e·stou informado pela imprensa e pelo próprio autor da
emenda, que ainda hã pouco esteve aqui, que modifica
completamente a emenda inicial de Mã:ufo ·íienevides.
Eu jã ·tenho sido relatoi--Cfe matérias, as mais difíceis
nesta Casa, não posso, de pronto, dizer se estou em c-ondições de relatar hoje ou amanhã esta ~menda. Ténho
que esperar que seja anexada a Emenda Armãndo Pi~
nheiro para comunicar a V. Ex• a data em que poderei
relatar.
O SR. ARMANDO PINHEIRO Presidente.

Pela ordem Sr.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) tem V. Ex• a palavra.

Pela ordem

O SR. ARMANDOl'INHEIRO (fnaudível. Sem microfone.) - Sr. Presidente, sou autor de uma emenda
que contém número regimental de assinaturas, que já. está devidamente protocolada perante o Congresso e que
está na fase final de formalização para, nos termos do
Regimento, ser anexada à Emenda Mauro Benevides.
Consultaria V. Ex• se, neste caso, como se pretende, se
esta anexação também dará poderes ao ilustre relator,
Senador Aderbal Jurema, de poder fazer o relatório de
arnbas concomitantemente?
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Eu sinceramente recebo com estranheza esta infonnação de V. Ex•
A Comissão Mista, uma vez instalada, tem o seu calendârio, que foi estabelecido até o dia 28 de março. O -éalendãrio estabeleceu até o dia 7 a data de encerramento
de apresentação de emendas à emenda que está sendo
discutida.

Tem razão o nobre Senador quando diz que já faz par~
té.do processo a emendã que estabelece eleições diretas
para Presidente da República. Esta já se encontra aqui
anexada ao processo, com as devidas assinaturas, um
terço do Senado e um terço da Câmara.
A esta Presidência parece que não é lógico esperar V.
EX• .ãp"reSen~ar unia CJJ!enda. V. Ex• podia tê-la apresentada na f~rma de emenda, como foi feita a emenda direta
à Pre_s.idência da República, como emenda a esta Comissão, áté o dia I.
V. Ex• apresentou~a ao Plenário.~ uma emenda autônoma, que vai ser lida, Parece-me muito delicado se
abrirmos esse precedente, porque, se V. Ex• apr~enta
essa emenda, tem que aguardar a vez de ser lida no Congresso Nacional. Quando lida a emenda de V. Ex•, nos
reuniremoS, e quando nos reunirmos, outro Deputado,
ou outro Senador apresenta outra emenda, a ser lida no
Congresso Nacional. Então, teríamos de ficar aCjui à es-pera das emendas que seriam lidas no Congresso Nacional.
Parece--me que sinceramente o calendário é este.
-~~-O

SR. ADERBAL JUREM A- Posso prestar um es-clarecimento?
O. Sll.. PRESIDENTE (Pedro Simon) prazer.

Com todo

O SR. ADERBAL JUREMA - Fiz uma comunicação ao Presidente do Congresso, e estava esperando
esta semana para anexar, porque era o mesmo assunto.

ó sR~- PRESIDENTE (Pedro Simon) xaçã.o tudo bem.

Bom, ane--
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~o que acontece c·om esta emen~a, que foi oferecida
(og"o no início da Legislatura, quando ainda estão correndo com os prazos para a sua devida apreciação pela
Comissão Mista. Portanto, regimentalmente, a precedência é pacífica dentro da Casa. Não há nenhum Caso,
pelo contrário; todas as anexações que foram feitas obedeceram ao mesmo trâmite.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- ObedecCram
o trâmite dCntro do caiéndário da Comissão -e ...

O SR. ARMANDO PINHEIRO -

Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- E o nobre colega, que tem mais experiência do que eu ...
O SR. ADERBAL JUREMA - Dentro do calen~
dário, pode~do o Relator, a juízo do Presidente do Ple-nário ...

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Dentro do
calendário, ago~a, nós temos. que e~tipular um novo prazo ..
O SR. ARMANDO PINHEIRO - Havendo prazo
até o día 28 para apresentação do Relator, por isso que
perguntei, na questão de Ordem, se relmente o Relator
iria apreciar ambas? Porque são similares, apenas têm
um trataménto legal diferente ...
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- Por favor Secretária, que dia da semana é 28 de março?
Secretária - SCgiú1da-Feira.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simom)- Dia 28 é: segunda, 27 é domingo, 26 sábado, 25 Teria que ser dia
24, quinta-feira. 'E o último prazo. Quem tem o calen~
dário? Eu POsso marcar para segunda~feira ... Por mim,
se a Comissão quiser marco para dia 28, meu medo é que
este assunto vã para o Plenário sem parecer...
A ••

O SR. ADERBAL JUREMA- Por iSSo que disse a
V. Ex' que 11ão tinha condições de responder de imediato, porque eu tive esta comunicação do Presidente, que a
Emenda foi dada a entrada na Mesa, não foi?
O SR. ARMANDO PINHEIRO- Foi dada a entra-

da na quintã-=.feira da semana passada, e se não me engano-dia 2 ou 3.

O SR. AFFONSO CAMARGO uma questão de Ordem.

Sr. Presidente,

O SR. PReSIDENTE (Pedro Simon) O SR. ADERBAL JUREMA- V. Ex• tem ratão de
.estranhar, como estranhei também.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Quero apenas e não só agora, qúe, eventualmente, estou aqui na
Presidência, que não se abram precedentes porque, sinceramente, se for seguido, eu tenho preocupaÇão em relação ao futuro. Porque reparem, volto a repetir, o nobre
Deputado apresenta uma emenda, tem que aguardara
sua leitura no Congresso. Aguardamos a sua leitura no
Co.ngresso. Quando lida no Congresso, marcamos uma
reunião, aí chega um Senador e diz o seguinte: mas há outra emenda, que entrou, e serã lida na semana que vem
no Congresso. Isto foge da norma. Os artigos do Regi~
menta Comum são muito claros com relação a isto.
Parece-me que a esta altura ...
O SR. ARMANDO PINHEIRO- V. Ex• me permite?.
O SR. PRESID"ENTE·:_ Com todo Prazer.
O SR. ARMANDO PINHEiRO - Segundo estou informado, evidentemente que ainda não tenho vivência,
porque estou chegando agora ao COngresso, mas, Segundo as informações que obtive, não há nenhuma obrigação da Comissão Mista ficar à espera de nenhuma
emenda. Até porque os prazos regimentais são bem definidos no próprio Regimento Interno. Por outro lado, o _
Regimerito Interno prevê que, na medida em que tramite
uma proposta similar, ·deve haver a anexação das proposições, desde que assiro seja possível, dentro do calendário, para não haver um prejuízo dos trâmites normais.

Pois não.

O SR. AFFONSO CAMARGO- A dúvida que coloco a V. Ex• é.aseguinte: a anexação das propostas de
Emenda a uma Emenda lida, tem sido feita tradicional~
mente naquelas Emendas que já foram lidas. Existe uma
relação na Secretaria do Congresso, e depois de ter lido a
primeira é feita em seguida a anexação das outras. Colocaria para V. Ex• o seguinte problema: como se colocar,
e digo até por antecipação, gostaria que a Emenda do
Deputado Armando Pinheiro transitasse junto com esta,
mas como se poderá anexar· uma Emenda, depois de já
ultrapassado o prazo pata a subentenda? Esta é a questão legal que estou levantando. E: uma indagação: Como
é que se faz com relação às subemendas desta Emenda
que seria anexada, se o prazo está ultrapassado?
0 SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- V. Ex• levantou uma questão muito importante. O art. nl' 282 do Senado diz o seB:uinte, subsidiariamente é o artigo que tem
servído para regulamentar a matéria:

-Art. nl' ····················•······~·······
"Havendo, em curso no Senado dois ou mais
Projetas regulando matéria idêntica ou correlata, é
lícito promover sua tramitação em conjunto, mediante deliberação do Plenãrio, a requerimento de
qualquer Comissão ou Senador."
Mas, reparem exatamente neste artigo, ..é licito promover sua tramitaçãO em conjunto';. O que isto significa? Significa que as emeD.das teriam que ser juntadas, deveriam ter tramitação em conjunto e eu tinha que ter di~
reito a uns dias para apresentar em.eda à Emenda da A,
B, ou C. Eu tinha que ter conhecimento destas Emendas.
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Agora, a tramitação jâ está com prazo encerrado, a possibilidade de emendas já está encerrada, estamos s6 com
a possibilidade de ver o parecer do Senador. Parece-me
que a questão de ordem é lógica. O artigo-que a regulamenta esclarece tudo que nós poder(amos ter. 1:: licito
promover a sua tramitação em conjurifo; O que é tramitação em conjunto? :E: a Comissão receber, é designar o
relator, é passar a matéria para o relator, é abrir prazo
para apresentar emendas, e essas emendas são apresentadas. 1:: o que aconteceu. Então, parece~me que estamos
aqui diante de uma realidade: o prazo se encerra no dia
28.
O SR. RELATOR para o dia 24.

(Aderbal Jurema) -

Marque

O SR. PRESIDENTE- (Pedro Simon)- Então, está marcada para o dia 24 uma Sessão da Comissão, para
ouvirmos o parecer do Relator.
O SR. AMADEU GEARA - V. Ex• já definiu a
questão de ordem, para que as coisas fiquem bem claras,
porque eu teria muita satisfação de analisar a Emenda
Armando Pinheiro junto com a Emenda Mauro Ben~
des._Não manifesto uma posição a respeito do méríto;
mas até do apressamento da análise da Emenda Armando Pinheiro por uma Comissão Mista, de preferência esta, e pelo Congresso Nacional, mas, para que as coisas fi~
quem bem claras, dentro de entendimento que V.~·
deu à questão de ordem levantada pelo Senador Af(onso _
Camargo. O Regimento Comum_fala no prazo de 8_dias
para apresentação de emendas perante a Comissão. ~
este aspecto que não tenho em mão. Só queria a leitura
deste dispositivo. Portanto, a apresentação de emendas
perante o Plenário da Câmara ou do Congresso me parece que não viabiliza ...
SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Perante a Comissão, no prazo de 8 dias, a partir de sua instalação, o
Congressista -poderá apresentar emendas que deverão,
em seguida, ser despachadas pelo Presidente.

O SR. AMADEU GEARA- Ela foi apresentada perante a Câmara, perante o Congresso?

são de Legislação Social, Ala Senador Alexandre Costa,
Anexo II do Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento n\'
78 f80-CN, destinada a ex.aminar a escalada da ação terrorista no Pais, com a presença dos Senhores Senador
Mendes Canale (Presidente), Deputados halo Conti (Relator), Erasmo Dias, Raimundo Diniz, Euclides Scalco,
Péricles Gonsalves, ~ey Ferreira e Modesto da Siveíra.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Franco Montoro, Jutahy Magalhães, Jorge
Kalume, Lâzaro Barboza e o Deputado Oswaldo Melo.
f dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que,
logo após, é dada como aprovada,
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente solicita a:o Senhor Deputado Marcello Cerqueira, depoente
da presente reunião, que proceda ao juramento de praxe,
antes de prestar o seu depoimento.
Na fase interpelatória, usam da palavra os_ Senhores
Deputados Italo Cónti (Relator), Ney Ferreira, Euclides
Scalco, Raimundo Diniz e Modesto da Silveira.
Esgotada a lista de inscfição, o Senhor Presidente comunica que está em discussão a proposta-do Deputado
PéricleS Gonçalves, no sentido de que a Comissão iiolicite à Secretaría de Segurança Pública do Rio de Janeiro as
investigaçÕes e pcrfdas feitas em relação à ex-plos~O do
carro do Deputado Marcello Cerqueira. Em discurssào,
usam da palavra os Senhores Deputados Pêricles
Gonçalves, Italo Conti (Relator), Raimundo Diniz, com
apartes do Senhor Presidente. Em votação, é aprovada a
proposta. A seguir, é colocada em discussão a proposta
do Senhor Relator, no sentido de que se oficiasse ao 19
Exército e perguntasse se algum elemento se deslocou
para examinar o carro do Deputado Marcello Cerqueira.
Em discussão, nenhum membro fez uso da palavra. Em
votação, ê aprovada a proposta.

a

Nada mais havendO tratar, encerra:.se a reunião e,
para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Serihor Presidente e irá à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico- da
presente reunião.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- Perante a Câmara, perante o Congresso.
Então, eu acho que esse assunto nos daria o maior
prazer. Para mim de um modo especial seria uma honra
muito grande apreciar também a emenda apresentada
pelo ilustre colega, mas me parece que terá que ser feita
em uma outra Comissão, porque caso conti'âi.'iõ sería um
expediente que não é o do colega.
Mas veja como é a situação - e é isso que me- preoCupa - nós estávamos abrindo um precedente que seria
grave~ Não é o caso, pelo amor de Deus, mas o que é qUe
estaríamos a fazer"? Há aqui uma emenda - tem uma
Emenda correlata que vai ser lida na semana que vem- e
então esperamos que ela seja lida. E aí hâ uma outra
Emenda que pode ser apresentada, nada impede que
qualquer um dos ilustres congressistas também apresente
na outra semana uma emenda correlata.
Então, eu acho que a questão está esclarecida, está
marcada para as 17:00 horas do dia 24 a_sessão da Co~
missão, para apreciarmos o brilhante parecer do Senador Aderbal J urema.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Declaro
abertos os trabalhos da 6• reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento n9
78/80, com o objetivo de examinar a escalada da ação
terrorista no País.
A Comissão reúne-se em caráter extraordinário para
ouvir o depoímento do Sr. ITeputãdo Marcello Cerquei~
ra, do PMDB, do Rio de Janeiro.
Solicito ao Sr. Deputado que tome assento ao nosso
lado.

COMISSii.O PARLAMENTAR MISTA DE INQUllRITO

Antes da Presidência passar a palavra ao nobre Deputado Marcello Cerqueira, solicito a S. Ex• que proceda o
compromisso oral.

(Requerimento

n~

18(80--CN)

6• Re-!lnlão, reiilizada em 8 de abril de 1981
Âs dezesseis horas e quarenta minutos do dia oito de
abri! de mil novecentos e oitenta e um, na sala da ConiíS=-

ANEXO À ATA DA 6' REUNIÀO DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO,
CRIADA PELO REQUERIMENTO N• 78/80-CN,
DESTINADA A EXAMINAR A ESCALADA DA
AÇÀO]ERRORISTA QUE SE DESENVOLVE
NO PAIS.
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGlúFICO COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE A UTOIUZADA. PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR MENDES CANALE.

O SR. MARCELLO CERQUEIRA-, Faço, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do_ que
souber e me for perguntado.
Sr. Presidénte, Srs. Congressistas, Venho a esta Comis-são, na qualidade de testemunho, relatar, de_ forma soscinta; o-·que todos, de forma geral, sabem.
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Na madrugada do dia J9 de abril, uma bomba de alto
teor explosivo foi colocada na janela de meu quarto,
onde dormia minha mulher. Essa bomba causou prejuí·
zos materiais que a Casa já sabe, além das repercussões
de natureza pessoal sobre a minha famrlia. Mas, essas
coisas passam. :1:, como diz o poeta: ..Nós esquecemos o
sofrimento, mas não esquecemos o haver sofrido".
No afio passado, em_ julho, uma bomba foi colocada
em meu carro. A PoHcia do Estado e a perfcia do Instituto de Criminalistica concluíram que foi uni acidente provocado por uma fagulha que teve sua origem ao alguém
tentar arrombar o carro e ter disparado à alarma da
tranca da porta. A tal fagulha teria atingido um tanque
suplementar que meu carro tinha e a explosão decorreu
disso.
Vou me fixar sobre essa perícia, para mostrar que
como a leviandade, a parcialidade ou a má fé da PoUcia e
da Perícia do meu Estado é um dos elementos que animou esse segundo ato, que não se define por isso, pOrqUe
o ato terrorista ê um ato extremamente complexo.
No dTS- em que aconteceu o atentado no meu carro, de
manhã, quando saía de casa para levar mamãe à· sua casa, pois tinha vindo cedinho, porque ouviu no râdio que
eu tinha sido vítima de uma bomba, ao sair, fui abordado por um jovem Senhor, entre 30 e 40 anos, de aparên~
cia forte, cabelo cortado, que se identifícou,
apresentando-me uma carteira do Exército. E vi perfeitamente aquela carteira de identificação do Exército. Ele
me disse: .. Deputado, sou técnico explosivo do Comando do I Exército e estou aqui para fazer a perícia". Eu digo: ..pois não, o SC::nhor fique a vontade". E me dirigi ao
~rro do ~eu cunhado, para levar mamà_e em casa,
quando um repórter do Jornal do Brasil me chamou e
disse: "Olha aqui, Deputado, o perito já me mostrou
aonde foi colocada a bomba". Abaixei-me e o perito
realmente me mostrou: ''Olha, esse buraco aqui, no paralelepípedo, foi onde foi colocada a bomba". E ele disse: ..uma forma curiosa; estou vendo que o Senhor tem
um tanque suplementar. O tanque não foi sequer atingido~D tanque estâ perfeito", Levei mamãe em casa e vol- .
tei. Q_u_ando voltei, esse técnico, que havia declarado •·
para mim que era do I Exército, jâ havia se retirado e o
repórter do Jornal do Brasil, que ainda estava lá, medisse: ••foi uma bomba". Então, ele me descreveu mais ou
me_nos. E disse: "o técnlco afiançou que foi uma pessoa
de muita competência que a colocou, porque umas gramas a mais teria arrebentado a frente de sua casa e a
frente da casa do vizinho",
No dia seguinte, com efeito, na primeira pâgina do
Jornal do Brasil, esse repórter dava notícia das infor·
mações que lhe havia dado esse técnico do I Exército. Na
primeira página do Jornal do Brasil, estava que uma
bomba de alto teor explosivo, colocada embaixo do carro, havia feito isso e isso.
Nesse mesmo dia, fui procurado, em minha casa, por
um técnico da Polícia Política do Estado._ Entrou em
casa e disse: "Vim mandado pelo DGIE, sou perito e vou
fazer a perícia no Seu carro e queria que o Senhor respondesse umas perguntas". Pedi que ele se identificasse e
ele disse: "Não preciso me identificar, porque vim num
carro oficial". Eu disse: "o carro oficial identifica que ê
um carro oficial. Isso ê um trufsmo. O Senhor se identifique". Ele disse: .. Não me identifico não". E saiu.
Esse cidadão, esse perito, fêz a perJcia, que depofs foi
publicado pelos jor!lais. O que ele diz? "Alguém tentou
arrombar a porta do carro, havia um alarma na porta,
esse alarma acionou uma fagulha , a fagulha pegou no
tanque suplementar e o carro explodiu."
Elt:: até poderia, eu já disse à Casa, isso, convencer ar:.
guém mãis desavisado, até um pouco no sentido de intri-_
gar o Deputado: "Ele tinha um tanque suplementar ... ",
naqu\:la manobra solerte.
Ma~ como convencer a mim que, em primeiro lugar,
sabia que o segredo estava na chave de ignição? Portanto, se de liga a chave, dá o circuito e explode, ele tinha
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explodido dentro. Não tinha como. E o segundo é que eu
sabia que o tanque não tinha uma gota de gasolina. E
tanto é verdade qui'! o tanque ficou intacto. Isso foi fartamente fotografado pelos jornais.
__
..
Que interesse teria a Perícia e a -Polícia do Es-tãdo de
dar um laudo a toda evidência mentiroso? Por quê? A
toda evidência mentiroso.
Hoje, na frente de minha casa, está lá o paralelepído,
aonde for colOcado a bomba, e o meio-fio, que arrebentado pela explosão, que, segundo depois me foi explicado - explicaram a mim, ao Deputado Modesto da Silveira e ao Deputado Péricles ·cariç.:ilves.
Como sou um homem de natureza prudente, muito
prudente, e, como sou um velho advogado, senti que
aquelas versões poderiam me colocar em situação muito
equívoca.
A meu favor havia o registro do jOrilalista do JB. que
acompanhou toda a perícía desse técnlCo do Exército e,
de outro lado~ a perícia feita por esse perito da Polícia.
O I Exército deu em seguida uma nota oficial, dizendo
que nãb havia mandado ninguêm para fazer a perícia em
minha casa. Li isso nos jornais.
Mas, como fui eu quem recebeu, apenas não me
· lembro o nome e como; por·outro lado, não desconfio do
I Exército até porque não me é conveniente, o que imagino, oo melhor das hipóteses, é que alguém do I Exército,
técnico, pefos insfrumentos que dispunha e pela verbalização daquelas ocorrências, portando uma carteira de
indentificação do I ExêrciiO, conseguiu iludir a mim e a
imprensa, dizendo que estava fazendo uma perfcia. E,
tanto mais quanto que, quando a perícia desse cidadão
do I Exército, que era, evidentemente, aproximada da
realidade. E, todos nós vimos a realidade que nos insultavam,já que a história do Perítõdã.pOliCia era u·ma história fant3.-sffiagórica. Que interesse teria a polícia política do Estado do Rio Oe Janeiro de dar como uin acidC:nte
o que foi um evidente ato tefrorista contra úlribeputado
da Oposição? Será que, com esse comportamento, pelo
menos leviano, que gerou a impunidade, como a dizer:
como se trata de um Advogado, de preso político, como
se trata de um Deputado do PMDB, o que há a dizer é
que houve nenhuma ação terroriSta. qu~nâo houve.
Tá que isto não a·nin1.ou, pela ilnpunidade, os autores deSse atentado? Será que esse não é um dos elementos de
convicção qu"e tornam esse caso gravíssimo'?
No jornal O Globo, do dia 7-4-81, há uma declaração
do Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, Ministro da Aeronáutica, que, reCOnhecidamente, pela imprensa, f: o
MiniStro mats liberal da área das Forças Armadas. Respondendo a uma pergunta, diz o Ministro; "0 Sr. acha
que o Governo tem a situação sobre controle?" Responde o Ministro; "Eu acho que tem, pelo fato de que os
atos de 1errorismo são de. pequena expressão e, com algum esforço, vamos conseguir acabar com o terrorismo." "Eu acho que tem, pelo de que os atos de terrorismo são de pequena expressão." Querem o cadáver bara-to de um Deputado da Oposi~o. Será que aí te"m exPi-ei~.:
são? Ou não tem expressão, porque o que foi atingido foi
as minhas filhas. O que é ter expressão? A expressão, o
que é'? E um ato terrorista em que haja uma vít1riiaT<ii3.l,
que seja a minha filha ou a minha mulher ou o Deputado? O que é ter expressão num ato de terrorismo1 Ou a
expressão se daria, se fosse um Deputado do PDS? Será
que, numa conjuntura grave como a qu-e estamos passando, o sequestro do Bispo de Nova Iguaçu, as diversas
bombasjbgadas na ABI, na OAB, inclusive, aquela que
vitimou a Da. Lydia o atentado à Câmara dos Vereadores que, também, vitimou, mutilou uni funcionário - O
SR. José Ribamar? Serâ que isto não tem expressão? Será o que o atentado à família, um atentado convarde, ig~_
nóbil, à família de um Deputado, mernb~o_do Poder Legislativo, não tem expressão? O que quer dizer essa declaração? O que queria dizer aquela perícia do Ill.Stiiuto
de Criminalística do meu Estado, quando hâ toda evidência, disse que foi um acidente, até para me intrigar
com a opinião pública. Se não fosse minha prudência,
poderia ter me saído mal daquele episódio. O terrorismo,
desgradaçamente, não é coisa nova, nem no Brasil e nem
no mundo. Ele consegue um potencial de perplexidade e

se:

medo, muito·· superior normalmente, à capacidade dos
elementos que o engendram e o executam. 1:: um terror
difuso, não dimensionado, porque é feito nas sombras.
Ele consegue projetar uma histeria, um temor generalizado que, muitaS vezes, não corresponde à base de forças
que têm os terroristas. Essa fase, a segunda fase, depois
da trégua, que foi imposta pela dureza da posição do
Pr~Qs:nte da República em Uberlândia - houve uma
evidente trégua e, agora, uma nova escalada. Ela representa o que é tradicional n.o terrorismo, que é o pânico
generalizado e, especialmente, a tentativa de uma sedição contra a base da autoridade do Presidente da República - "Identifico, na ação terrorista, os elementos
da sedição, que, n!Jm passado recente, se expressaram
pelo golpe tentado pelo Gal. Frota, e que foi d~belado
Peli enérgiCã, pronta e eficaz ação do Gal. que dispunha
de enorme autoridade, no interior do regime e que dispunha de instrumentos, de coação e coerção que o PresiQ.~nte não ma~_dispõe".
Durante os duros anos da repressão política, o que se
viu neste País, foi que agentes "legalizadamente", dos.
porões da ditadura, seqüestraram, mataram, torturaram
e, com própria abertura política, já não tem mais condições de assim procedem. Ontem, assim procediam; ho~
je, na clandestinidade, animam a ultra-direita, no sentido
, de levar o País a uma situação que, combinada com a
grave crise política, económica, social e moral pela qual
o Brasil atravessa, a mais grave da República, levem o
Governo do Presidente Figueiredo ou a inclinar-se para
a direita ou a deixar de ser Governo. É impossível a coexistência de dois centros do Poder - um formulando
uma política de abertura, ainda que limitada, e outro,
exercendo uma açào clandestina e golpista contra o próprio Presidente da República. Se nós somos as vítimas
dos atentados, o alvo principal é o Presidente. E, quero
.dizer que não compreendo essa luta que estamos enfrentado como uma questão que separe Oposição e Governo;
entendo~a como uma oposição da sociedade ao terror.
Tenho certeza de que o Presidente e os homens do governo, as-autoridades, não têm interesse no terrorismo. Ninguém tem interess_eno terrorismo. Mas a.respeito a afirmaÇ"ã-Õ cõffiovida do Presidente, em Uberlândia, de que
o que queriam era que JOgassem as bombas nele, ninguém joga bomba em Presidente no Brasil. Quando os
Presidente são democráticos, e:les ~ào derrubados. Isto é
um ou iro ·assunto. A bomba, não joga. No Brasil, a patologia politica se exerce dessa forma. Nos Estados Uni_.dos,.a patologia pessoal se exerce pelo atentado aos Presidentes; é uma forma diferente.
--Há uma evidente impossibilidade entre a afirmação do

Presidente e aquilo que se segue e a sua possibilidade efetiva. t que, embora o Governo já esteja operando no
sentido da transição, isto é, este Governo já tenha elementos da transição, ele ainda não é um Governo de
transição política. E, portanto, é prisioneiro da lógica da
·surr base de alianças pela direita. Só há uma maneira de
apurar-se esse atentado, porque, repito, esse atentado
não é uma questão de_ técnica de investigação policial.
Estf:: País, em matéria de técnica de investigação, este
Pais é .extremamente sofisticado, acho que está em demasia." E não é um problema d.e novas leis, isso-é um jogo
macabro. As leis que tem no Brasil é mais que suficiente.
Nâo é de técnica de investigação policial e não é de falta
de instrumentos legais, porque ambos têm em abundância: é uma questão de_ decisão política; é a modificação
das bases de aliança do Regime, em operar a transição
para a-democracia; agora, não fazer a democracia contra
os democratas, contra aqueles que a defendem.
Para finalizar, quero dizer que o esforço que fiz, em set~mbro do ano passado, em que dizia que iríamos enfrentar, que ia haver uma trégua, mas que irfamos en-freÕtaf novas dificuld<!_des e que queria propor uma frente nacional contra o teriorismo, da sociedade contra o
terror e dizer que, para isso, não faltará ao Governo o
apoio das Oposições. Apoiaremps qualquer medida tendente a apurar, civilizadamente, esSes atos terroristas e
indicá-los à Justiça. Não essa ridicularia do Watteres,
isso é uma ridicularia; o Tribunal vai soltá-lo, não há ne-
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nhuma prova no processo contra ele; isso é uma ridicularia.. E digo isto, como advogado, com tradição na Justica
Militar: o Tribunal vai soltá-lo. Não há nenhum elemento, nenhum indício, como quer o código, veemente de
autoria. Não sei mesmo Porque, eu, como advogado há
tantos anos, sempre acatei o Tribunal e cultuei ajustiça,
não sei por que o Tribunal ainda o mantém preso. Não
são razões processuais. Mas, qualquer medida efetiva
que o Presidente Figueiredo queira tomar para prevenir
a Nação do seu holocausto -ou se tenta a Espanha ou
teremos a Indonésia- qualquer medida que o Presidente queira tomar, efetiva, civilizada, terâ o nosso apoio, o
apoio das Oposições brasileiras. E creio também que esse
ato terrorista contra mim é uma provocação da direita,
para que eu radicalize as minhas posições, para que se dê
o confronto de forma errada, para que não meça as
forças, para que, numa palavra mais desavisada," enfrente uma luta que não temos condições de enfrentar e, aí,
arraste o meu Partido. Nesse complexo ato que é o terrorismo, identifico também elemen~os de provocação política para que eu radicalize as minhas funções, o que, absolutamente, não farei. Não recuarei e nem vou sair de
minha casa; não saio de minha casa a poder de bombas;
não me intimido, mas também não avançarei, porque
acho que a posição política que defendo é a correta.
Ao denunciar os autores, onde moram os autores do
atentado faço-o com duplo objetivo. O primeiro. de alertar a Nação de que não pode conviver com esses organismos. O Exército Republicano foi fundado pela República, porque fez a República. De 1891 a 1969, existiu com
a sua missão constitucional, e o Brasil é um dos poucos
países do mundo que jamais teve seu Território invadido. Ele, o Exército, existiu, de l89l a 1969, sem esse organismo, que nada lhe acrescentava às tradições de permanência e de respeito em que nós queremos vê-lo sempre. Portanto, repilo a provocação, desconheço a intriga,
sei de onde ela vem. Vem da articulação de direita, vem
da moradia das bombas e não me afastarei da luta pela
democracia e pela liberdade.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)-..,... Passe~se à
hora destir:~ada às perguntas:
Concedo a palavra ao nobre Relator, Deputado halo
Conti.
O SR. RELATOR (ftalo Conti)- Nobre Deputado,
lastimo que V. Ex•, por um descuido ou por outros motivos quaisquer, pelo próprio trauma que estava vivendo
no momento de seu caso, nao tenha tomado o nome .desse Oficial do I Exército, que apareceu lá, que seria um
dos elementos fundamentais do esclarecimento do que
ocorreu realmente no seu carro. É uma pena que, naquele instante, não lhe despertasse a necessidade: de lhe"perguntar qual o seu nome, a sua unidade, quem o havia
mandado. Infelizmente, é como o caso do Hélio Fernandes que. na gráfica, recebeu a visita de três homens, que
o ameaçaram tirar o jornaT. Ele vai sofrer a mesma C-ois:i,
porque ele não levou ao conhecimento das autoridades.
Precisamos sempre de dados assim. Não é a filosofia que
V. Ex~ está expondo aqui que vai ajudar o inquérito. V.
Ex~ é um homem de oposição e pode imaginar o que quiser. Mas, os dados concretos, que podem ajudar, infeliz·
mente, não podemos receber. Em segundo lugar, quero
ressaltar aqui que, quando o Brigadeiro Délio Jardim
fala "não tem expressão", S. Ex• quer dizer expressão
numérica. Ê natural que se, em cada 24 horas, houver
uma explosão no Brasil, com mortes ou sem mortes, é
natural que as medidas de.,.erão ser tomadas de modo diferente. Então, não é que S. Ex• julgue V. Ex• e sua
familia de pouca expressão. 1:: a quantidade numérica
que é pequena ainda para exigir inedidas mais enérgicas.
De modo que é o meu tes1emunho a respeito dessa assertiva que V. Ex• pronunciou aqui, que, pa·ra mim, quase
que ofende o Ministro. É como se ele tivesse desprezando: não dando lmportânçia à vida de V. Ex•, que é um
parlamentar muito brilhante. De modo que eu quero que
V. Ex• não faça essa imagem do homem que conheço
desde os onze anos. V. Ex!._disse muito bem e claramente,
aqui, que o terrorismo é ·um fenômeno internacinal.
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Esta assertiva de V. E•, nobre Deputado, é baseada em
que? Que fatos V_._Ex• teria, para dizer que o terrorismo é
um fenômeno internacional?
O SR. MARCELO CERQUEIRA- Quais são os fa... __ _

tos~

O SR. ITALOCONTI- Não, V. Ex• disse que o terrorismo é um fenômeno internaciOnaL Se o terrorismo é
um fenômeno internaciõnal, eu perguntaria a V. Ex• se
essa afirmativa -se baseia em fatos e que fatos levam a
esta afirmativa?

O SR. MARCELO CERQUEIRA -

Pois não. Eu

não disse que foi um Oficial do I Exército que foí lá em
casa, foi um técnico. V. E1t• que o disseL

nal da I Grande Guerra Mundial, o primeiro de fonna
difusa, pelo anarquismo, e, depois, por correntes organizadas de direita, o uso do terrorismo como forma de
ação política organizada e conseqüente na direção do
poder. Foi o terrorismo que permitiu, àtiãvês dos '"c<imisas pretas", a ascetição de Mussolini ao poder, assim
como foi o terrorismo das SAque levou Hitler ao poder.
O que eu disse é qUe esse tipo de terrorismo, ninguém
pode desconhecer. Mateotti, um deputado de oposição
da lt.âtia, foi assãssinado nas vêsperas da ascenção do
fascismo. Não foram vãrios Deputados, mas um único.
Portanto, o terrorismo é isto; assume fonnas diferentes.
Agora, no Brasil, ele assume a forma clâssica pósanarquista, iristrumento de ação política da ultradireita.

O SR. MARCELO CERQUEIRA - Não, eu disse
técnico. Está sendo gravado, não está? Se V. Ex.• quiser,
paramos e voltamo_s_ .a _fila. __

O SR. ITALO CONTI - Deputado Marcello Cerqueira, desculpe, mas V. Ex• aindá não esclareceu a minha pergunta, infelizmente. Então, vou ser mais objetivo
e claro. As •<trigadas vermelhas" cometem atas de terrorismo?
-

O SR._ITALO CO_NTI -Não, a minha pergunta continua a mesma.

O SR. MARCELLO CERQUEIRA- Evidentemente!

O SR.ITALO CONTI- Não, eu entendi um Oficial.

O SR. MARCELO CERQUEIRA- Não, porque V.
Ex• sabe que foi um Oficial e eu não sei.
O SR. ITALO CONTI desculpe-me. Têcnico.

Entendi oficial, então

O SR. MARCELLO CERQUEIRA- O que ê curioso, é que V. Ex• tem o mesmo comportamente das autoridades encarregadas, acha que a vítima é quem tem que
prover os meios de identificaÇão.
~

O SR.ITALO C.ONTI- Não, vítim<i. tem que ajudar;
outra coisa.

O SR. MARCELLO CERQUEIRA - O que V. Ex•
me cobrou foi isso. V. Ex• dizia que não toniei o norrie
do oficial, não tomei a unidade em que ele serve, não tomei o quartel em que serve, porque essa verbalização não
internaliza, sequer, o meu vocabulârici, pOrque sou um
civil. ESsa é uma constante: a vítima é que deve prover os
meios de apuração. Não importa que o cidadão seja vítima de' violência. a sua ·famflia, isso tem conseqUência,
Deputado. Quem nã-o se sente ameaçado é que não verifica isso, ou não v! na perspectiva, porque uma centena
de Deputados do PDS, entre os quais, não se incluiu V.
Ex•, me procurou pessoalmente, ou por telefone, ou por
telegrama, a mim e a mitihil mulher, o Presidente do Senado, a Presidência da Câmara e os Uderes, para manifestar solidariedade.
H.â uma tendência a cobrar da vítima coísas que a vítima não pode prover e cobram da vitima, porque não
vêem, nem no sentirriC:iúo, nem na perspectiVa, o qüe
passa a vítima.
Deus me livre de que o atentado acorra com a mulher
de V. Ex", ou com o filho de colo de V. Ex•, com ~eflexos
em uma velha mãe. Deus me livre.
Não me referi ao- Brigadeiro Délio com nenhuma intenção pessoal, V. Ex• o conhece desde os 11 anos; eu
não tenho o prazer de conhecê-lo. O que eu disse foi que
S. Ex• declarou: "eu acho que tem pelo fato de que os
a tos de terrorismo são de pequena expressão". E o que
dá a expressão não é por seu acontecimento numérico, é
a expressão_ em si. Deram um tiro no Presidente dos Estados Unidos. Foi Um Só, não tem nada de numérico, comoveu o mundo e tenho certeza de que V. Ex• não estâ a
favor daquele atentado e não foi numérico,- foi um só,
um único e isolado tiro de bala 22, no pulmão do Presidente Reagan. Que expressão numérica tein? Nem políti~
ca, pQrque foi Um ato Oã patOlogia pessoal; não foi um
ato da patologia politica. Quando me refiro- fqi a única indagação que V. Ex• me brindou que os a tos de terrorismo não são novos no mundo, eu me refiro à História que qualquer colegial sabe. Hâ sempre, desde o fi-

O SR. ITALO CONTI - V. Ex• acredita que haja
campos de treinamento no Líbano, Cuba, Praga, em que
estes campos treinam -terroristas de outras nações?
O SR. MARCELLO CERQUEIRA -

Não!

· O SR.ITALO CONTI- Não existe ísto? E as confissões de terroristas, aqui, tambêm, então, neste caso, V.
Ex.r. não acredita?
_Q.SR. MARCELLO CERQUEIRA- Quais terroristas1

O SR. !TALO CONTI - O Fernando Gabeira. Pode
pegar e abrir o livro dele e está claro ali de terroristas
treinados em Cuba e que vieram para cã.
O SR. MARCELLO CERQUEIRA·- O que eu estou
entendindo é o seguinte: que foi o Fernando Gabeira
que colocou a bomba no meu carro.

O SR. lTALO CONTI- Não. faça o favor. Eu fiz
uma pergunta bem clara ...
O SR. MARCELLO CERQUEIRA- Não, fez equivoca. As palavras são claras, mas a intenção ê equivoca,
porque eu vim prestar um depoimento sobre os acontecimentos dos quais fui vítima. Não fui vítima na Palestina,
não fui vitima em Cuba,_ não fui vitima em Praga; fui
vítima na Cidade do Rio de Janeiro e eu respQndo sobre
isso.
O SR. 1TAÍ.O CO NTI- Eu tenhO 0 dirCito de fazer a
pergunta, desde que V. Ex• reconheceu o terrorismo internacional, eu resolvi esclarecer esse seu pensamento.
Então, fui conduzi~o a isto ...
O SR. MARCELLO CERQUEIRA - O esclarecimento desse meu pensamento vai resolver a questão da
bomba em minha casa?OlS
O SR. ITALO CONTI- Não, não vai resolver. Mas
é para que flx.emos uma doutrina, uma anâlise do fenômeno do terrorismo, inclusive no Brasil, porque subsídios do estrangeiro, tanto na Medicina, como em qualquer campo da têcnica, não se pode desprezar. Esta é a
minha pergunta. Se V. Ex• não quer responder, acha que
não hâ campo de treinamento, o que está. nesta literatura
que invade todas as livrarias do mundo, sobre terrorismo, afirma isto com depoimento, com confissões. De
modo que me sinto satisfeito com a sua resposta de que
não acredita em campos de treinamento em outros ...
O SR. MARCELLO CERQUEIRA ~ Campos de
treinamento terrorista? f: essa a pergunta?
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O SR. !TALO CONTI -

~. essa é a pergunta.

O SR. MARCELLO CERQUEIRA- Não acredito.
O ·sR.

ITALo CONTI -

Muito obrigado, então. -

O SR. MARCELLO CERQUEIRA -E dizer que o
terrorismo havido na Itâlia, com as chamadas .. Brigadas
Vermelhas", são formas de ação politica exCcr.âveiS eque
devem ser punidas com o maior rigor, como toda e cjual·quer ação terrorista, seja qual for a sua persuasão política, não faço nenhwna diferança.
O SR. ITALO CONTI - Estou satisfeito, Deputado.
Muito obrigado.
O SR. MARCELLO !2ERQUEIRA - Quero díier
apenas que são fenômenOs de natureza diferentes. Não
h.â possibilidade, face à not.âvel estabilidade das repúblicas da Europa Mediterrânea, de que esse terrorismo vise
ao golpe de Estado. Porque asseguro que, como na Itâlia
pré-Mussolini, ou na Alemanha pré-nazista, os atas de
terrorismo, no Brisii, se obstinam em cOnduzir o GÕVerno a que se incline a sua direita, ou que deixe de ser Governo, para restabelecer a ordem autoritária em rota batida para o fascismo, da infcio da década de 70.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- De acordo
com a lista de inscrição, concedo a palavra ao nobre Deputado Péricles Gonçalves.
O SR.. P~ICLES GONÇALVES .:_ Sr.· Presidente,
Srs. Senadores, Srs. Deputados, eminente companheiro
Marcello Cerqueira, sou testemunha, sem contradita, e
tenho a honra de proclamâ-la aqui, de que V. Ex• está
tendo uma postura rigorasamente patriótica e, antes disso, que bem define a sua pCrsonalidade, quase que invulgar nos dias de hoje. QuerO realçar, e o faço pleno de
contentamento, a postura com que V. Ex• tem abserva~
do, após essa desgraça, esse ataque covarde e cruel de
que foi vítima a sua famfiia.
Dizer só issO não é suficiente, mas é bastante que se
fale aqui que V. Ex•, convidado até para participar de
um programa de televisão de grande audiência popular
no Rio de Janeiro, que tem uma audiência calculada em
cerca de 2 milhões de espectadores, V. Ex•, dentro de
uma ·prudênCia, baseado naturalmente de que o Brasil,
nesta hora. precisa mais de bombeiros do que incendiários~ V. Ex• evitou o conta to com a multidão.
Louvo o comportamento de V. Ex• Acho que, realmente, V. Ex•, neste episódio, é a grande vítima. A noSsa
solidariedade, não só das Oposições, como, também, a
do próPrio Partido do Governo, aqui -no Senado e lá na
Câmara, são naturalmente recebidas por V. Ex• como
uma espécie" de incentl.vo ào seu comportamento e de
aplauso à sua cOnduta.
Soubemos, no Rio, eu e o Deputado _Modesto da Silveira, voltando agora ao primeiro atentado que V. ExB
Z9 sofreu, no seu automóvel, de que o acidente verificado no seu carro foi em decorrência da acumulação de gâs
proveniente de um tanque suplentar que V. Ex• trazia no
seu carro. E V. Ex•, na época. não discutiu e confidenciou a alguns, inclusive a mim, que recebia aquilo, com
certo cuidado, porque c-onsiderava não regulamentar o
transporte de um tanque suplementar para suas andanças política~, -embora este fato de ter tanque suplementar no carro, ou em casa, ê observado por muitas e
muitas pessoas, até com consentimento do próprio Conselho de Pefróleo. Mas, soubemos, no Rio de Janeiro,
que essa explosão foi decorrente de um contato de uma
faisca Ciêtrica, mas diante de ineu espanto, e provavelmente do Deputado Modesto da Silveira, o perito entrou
em __Qivagações que achei até razo.âveis, de que atE: num
interruptor comum de luz é possível ocasionar uma pequena faisca do que se vale a gasolina volatizada para
provocar uma explosão. Diante disso, diante do compor-
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lamento de V. Ex•, que demostra, inequivocadamente.,
que quer que a coisa corra seguramente, que os verdadeirOs culpados sejam apresentados ao povo, à sociedade, :l

Nação, vou pedir, neste minuto que me resta, que, em
face do comportamento digno, honrado, do nosso colega
Marcello Cerqueira, cuja coilduta tem Sido aPlaU-~fida
por quantos têm o privilégio de privar com sua intimidade, que a Polícia do Rio de Janeiro faça chegar às mãos
nol!sas, desta' Comissão, não em carãter privado, porque
a explosão é crime de ação pública, mas em carâter
público, para que possamos dar à sociedade brasileira as
verdadeiras causas do primeiro atentado, porque ~ segundo ~pacifico: é terrorista, ê de bandido, é de covarde,
é, acima dC tudo, de um débil mental. Mas o primeiro, o
do carro, eu gostaria que a própria PoHcia mandasse
para cá, porque lã se encontra cautelado, a investigação
que foi feita, para saber, reilffiente, quais foram as razões da explosão no carro do Deputado Marcello Cerqueira.
Ao fim, quero me parabenizar com V. Ex• pelo seu
comportamento. Receba a minha solidariedade, a segurança da minha estima e, sobretudo, o desctio que me anima de realmente apurar o fato que envolveu a famflia de
v. Ex•.
O SR. MARCELLO CERQUEIRA- Os meus agradecimentos a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - A Presidência, ao final dos nossos trabalhos, analisará a proposta, do ilustre Deputado, que acaba de ser feita.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ney Ferreira.
O SR.NEY "FERREIRA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, eminente colega depoente, os que
já me ouviram fazer confidências de jufzo e valor sobre
V. Ex• sabem que tenho V. Ex•, Deputado Marcelo Cerqueira, como um dos Deputados de muito valor de nossa
Câmara. Deputado sério, culto, bem posicionado ideologicamente, firme mas suas posições, da1 o meu apreço e
admiração por V. Ex•, sem confete, sem bajulação, e
muito menos, sem desejo de reciprocidade de tratamento.
Por isso, Deputado, neste exato momento, como palavras preliminares das considerações que farei ao depoimento de V. Ex•, quero solidarizar-me, de maneira incondicional, com V. Ex• e com a sua dignfssima famflia.
Também tenho mãe de 74 anos, tenho esposa, 4 filhos, e
imagino o que seja o drama, a quáse tragédia, de uma
bomba ao lado da cama da esposa de um homem, de um
cidadão, tão importante quanto um deputado, um magistrado, um general, seja quem for. E mais ainda, Deputado, é porque considero o terrorismo uma forma ignóbil, covarde, torpe, a mais cruel de todas as formas de alguém combater esta ou aquela ideologia, ou posição
política de quem quer -que seja. O teri-ofista é um c ovar~
de, é um anônimo perverso, por isso a minha solidariedade incondicional a V. Ex• no que V. Ex• sofreu.
E à guisa de noticia,_ era isso que eu queria dizer, terçafeira passada, no aparte que V. Ex• me negou, e Deus me
deu a ventura de dizer aqui, neste exato momento, quan.do não peço aparte a V. Ex•, quando sou um modesto
companheiro que lhe inteipela- e que lhe traz a solidariedade, de logo, consciente, sobretudo, consciente. Naquela hora, V. Ex• talvez, por motivos que me dispenso de
considerar me negou o parte. Mas, a solidariedade continua intacta, ela está aqui, Deputado. Neste momento, eu
lhe dou.
Mas, Deputado, mais importante do que t·udo isto foram as colocações de V. Ex•. Eu ouvi hoje pela ma,nhã e
ouvi, assim, contrito, como um admirador, o Presidente
da OAB. Eu, modesto advogado da província baiana,
ouvi o depoimento de um homem sóbrio, equilibrado, de
um valor de nossa geração, de nossa classe profissional e
fiquei muito feliz. Eu poderia fazer algumas indagações,
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mas o Deputado Modesto da Silveira, o Deputado Pêricles Gon_çalves, o Deputado Erasmo, enftm, os companheiros que aqui estavam, o Deputado Italo Conti, o
nosso eminente Relator, esgotaram a matéria e eu me
quedei, apenas assistindo e batendo palmas em silêncio
- se é que se pode fazer isso - mas, eu fiz; bati palmas
em silêncio para o Presidente da OAB. Mas, hã uma falta .de sintonia, no depoimento de S. S•, o Presidente da
OAB e o de V. Ex•. Esta a minha primeira indagação:
Deputado, a Polícia do Estado do Rio de Janeiro, os peritos, eles _se comportaram realmente de maneira leviana,
de mã fé, no episódio do terrorismo praticado contra a
família de V. Ex•? Esta é a minha primeira indagação,
porque. me parece que ouvi isto de V. Ex•
O SR. MARCELO CERQUEIRA - V. Ex• poderia
fa_zê-las todas qu_e eu respondo no finaL
O SR. NEI FERREIRA -

Eu preferiria por etapas,

Ex•
O SR._MARCELO CERQUEIRA -
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O SR. NEI FERREIRA - Nilo, eu não disse. foi o
Deputado Péricles Gonçalves quem disse.
O SR. EUCUDES SCALCO- Não foi correto, tan~
to que o Sr. Hélio Fernandes contratou um perito particular. E tanto ele não foi feito com as minócias necessárias, que, alguns dias depois do prédio ser liberado
encontrou-se mais uma bomba Já dentro. De sorte que
mesmo o laudo pericial da Tribuna da Imprensa não corresponde com a realidade dos fatos.
O SR. NEI FERREIRA -Isso é uma digressão. Vou
sair desse; assunto, porque tenho o maior respeito pelo
Deputado Péricles Gonçalves, homem de Oposição, homem sério_. Agora, eu não estendo este respeito nem amplio aos que são oposição de fancaria. Vou adiante.
Deputado, quero também louvar V. Ex•, porque, mos'trando a correção das suas atitudes, V. Ex' disse muito
bem que o alvo principal desses terroristas é o Presidente
da República. V. Ex• disse isso e concordo corn V. Ex•
ipsis verbis. Porque Sua Excelência realmente...

Pois não.
O SR. MARCELO CERQUEIRA do Presidente da República.

Com relação a esse caso, eu ainda não sei.
O que acabei de declarar, o q_ue declarei à ~alicia,
quando lã fui, com o Deputado Péricles e com o Deputado Modesto, é de que não aceitaria o laudo feito por
aquele perito, porque eles podem até convencer a V. Ex•,
convencer o Deputado Péricles, a opinião póblica ou a
Comissão~ Mas, não tem como me convencer, porque o
tanque suplementar estava vazio e ficou intacto depois
da explosão. Portanto, para dizer o menos, o comportamento da perícia fof leviana.
-O SR. NEI FERREIRA -Agradeço a V. Ex• V. Ex•
disse que realmente foi leviano, houve mã fé

O SR. NEI FERREIRA - Exatamente. Eu queria isso, porque há uma falta de sintonia, e, já no outro episódio, segun-do o Deputado Pêricles Gonçalves, da OAB,
·ou- no episódio mais ·recente da TribunO da Imprensa, a
Polícia se houve bem, a Polícia de um ..Governo oposicionista". Mas ...
O SR. PJlRICLES GONÇALVES- Permite V.

Ei•

um _aparte?
Com o maior prazer.

O SR. PJlRICLES GONÇALVES- Eu sou testemunha de que a Políciá_d_á Rio de Janeiro, por ocasião do
atentado ao carro do Deputado Marcelo Cerqueira, era
dirigida pOr um General-Secretário, levado daqui do
Planalto, para dirigir aquela Casa. De forma que a posição do Governo do Estado do Rio~ absolutamente, não
pode ser comparada com o Governo de parceria. O Governo rCa.Imente é de oposição. Agora, o setor de segurança pública sempre foi confiado ao Governo Federal.
O SR. NEI FERREIRA- Deputado Péricles, V. Exf
me chama à colocação- é uma digressão. Péço vênia ao
Presidente para esse esclarecimento, porque isto importa
no contexto da minha indagação. Só discordo de V, Ex•,
porque o Governo foi escolhido pti:lo Planalto só pode
ter secretário também escolhido pelo Planalto.
O SR. EUCLIDES SCALCO aparte, Deputado Nei Ferreira?

Permite V. Ex• um

O SR. NEI FERREIRA- Pois não. Dou o aparte a
V. Ex•, com muita alegria.
O SR. EUCLIDES SCALCO- V. Ex• disse que o inquérito feito no Rio de Janeiro, na Tribuna da lmpren.sa,
foi correto.

A autoridade

O SR. NEI FERREIRA - A autoridade. Exato. Eu
englobo a pessoa, autoridade, porque, ..
O SR. MARCELO CERQUEIRA -

O Presidente

não está ameaçado.
O SR. NEI FERREIRA -

Sim. Exato.

O SR. MARCELO CERQUEIRA - O Presidente
não está ameaçado. Eu não disse isso. O Presidente não
está ameaçado de nenhuma bomba. ~ a autoridade dele
que-é o objetivo.
O SR. NEI FERREIRA -

O SR. MARCELO CERQUEIRA - Houve mã fé c
foi leviano.

O SR. NEI FERREIRA -
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Perfeito. Exato.

Porque, como V. Ex• disse, quero aproveitar o somatório da maneira que V. Ex• corretamente se posiciona
- porque V. Ex• disse: isso prejudica o processo de abertura política ...
O SR. MARCELO CERQUEIRA -

B evidente.

O SR. NJ~I FERREIRA - .. e n6s todos sabemos. E
mais ainda; eu 1J.penas quero, ao final, porque o depoilneilto de V. Exf tem grande valia para esta CPI, eu queria dizer o seguinte, Deputado: só não Corroboro, at6
prova em contrário -eujâ dei minha opinião, já disse o
que penso dos terroristas de direita, de esquerda, brigada
vermelha, brigada verde, qualquer brigada - porque
digo verde, assim, numa alusão muito clara, muito expliC-ita. Brigada verde não tenl nada com o nossO verde oliva, com o verde de nossa baÕ.deira, verde de outras p0-1
sições. Etitão, brigada verffielhas, verdes, marrons, sejà
que cor tenha- a brigada, eu sou visceralmente contra.
+

Agora, ab inltio, essa posição, assim, de dizer: bom, o
grupo foi de direita, aí que é o ponto. Desde de manhã,
esta coisa estâ me machucando, porque tenho umas posições muito claras. S6 podemos afirmar de direita ou d~
esquerda, rigorosamente, dentro de uma convicção, no
momento em que alguém for justiçado, no momento em
que alguém for apenado, no momento em que se provar
realmente, porque, por indícios, não.
Sabemos, por exemplo, que as esquerdas, no Brasila direita eu não sei. Eu não entendo muito de direita.
Mas, as esquerdas são mais badaladas -têm "N" gru..
pos de Palmira Toliati, grUpo de Gregório Bezerra,_ sei
lá, PC Chinês, grupo de Giocondo Dias, grupo de Carlos
Prestes, isso poderia também ficar dentro de um contexto mafioso de Cappo contra Cappo, de brigas, atingindo
pessoas inocentes como V. Ex.•, como a OAB, que não
têm nada com esta história, mas que podiam servir de,
vamos dizer, de massa de manobra para esses grupos, inclusive, para despitar. A verdade que direita e esquerda
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não querem abertura, Ex• Agora. absolvermos, de safda,
a esquerda, porque parece que é de direita, não porque
nós vimos um grupo, que parece que não é de esquerda,
que jogou torpedos, bombas, na Tribuna da Imprensa, e
botou Comitê de Herzog, não sei que lã, esses fascistas,
distraindo a atenção. como -outro grupo estava distribuindo panfletos, aqui, na Universidade.

De maneira que- a minha posição, até prova em cort~
trârio, é repudiando qualquer tipo de terrorista, d~ direita ou de esquerda, achando que ambos os grupos, os lados polarizados tent_a._rn travar uma luta, neste País, para
impedir a abertura, eu me reservo o direito; é uma posição pessoal. Eu tenho ta-nl-0 horror ao terrorista de direita, quanto tenho ao de esquetda. Agora, até porque o
DepUtado do PDS não foi alvo, eu acho que isso aí, juridicamente, criminalmente, ainda não é um azimute, para
nos direcionarmos ~gOrosamente. A não ser que a1guém
jã saiba realmente que foi c Colá V. Ex• teria afirmado, ·se
não me engano, e V. Ex• deve ter um fndice d~; _razão
maior do que o meu, para saber isso - que seriam grupos ligados ao DOI-CODI. Eu sou pouco versado em
DOkCODI, esse tipo de coisa. Eu não ~~n9-o b~.
De maneira que quero deixar claro, aqui, que repudio,
mais do que isso, minha solidariedade a V. Ex•, que~ um
homem que fa1a de uma maneira muito carinhosa, no estilo latino-americano, V. Ex• disse duas ou três vezes
"mamãe" - acho uma expressão muito bonita, Deputado, acho isso lindo, muito de nossa gente de formação
cristã, de posição ligada a Deus e às coisas mais afetivas.
Nobre Deputado Marcelo Cerqueira, muito obrigado
pela atenção que V. Ex• me concedeu.
O SR. MARCELO CERQUEIRA- Em primeiro lugar, quero dizer a V. Ex• que muito me significa a solidariedade de V. Ex• e que me permite isso dizer que a solidariedade d_os meus colegas do PDS, com algumas exceções, não_ me faltou, de todas as autoridades da República, sem exce_ção, sem nenhuma exceção.
O SR. NEY FERREIRA sério.

V. Ex• é um homem

O SR. MARCELO CERQUEIRA - O Jornal do
Brasil publicou, no Informe JB - e não fui eu quCm revelou - o cuidado do V ice-Presidente da República de
me telefonar pessoalmente, além das manifestações
públicas, pelos jornais, de diversos colegas d_o _PDS. O
que me permite também registrar, com pesar, qualquer
manifestação do Governador do meu Estado e não é por
ser adversário polfiico dele, porque não sou do PDS. e
são do PDS(?) o_ Pr_esid_ente, o Vice-Presidente, os Ministros, o Presidente da Câmara, um ardoroso defensor da
candidatura de Djalma Marinho, que me deu a oportunidade de realizar um desejo extraordinário de votar em
Djalma Marinho. Que glória!_ Não me faltou a solidariedade dele, do Presidente do Senado, do Uder do PDS no
Senado, mas, desgraçadamente, do Governador do meq
Estado e do Prefeito da minha cidade colhi, apenas, pelo
jornal, uma manifestação do Governador e que dizia que
eram criminosos comuns. Até no dia seguinte,_ ele levou
um puxão de orelhas do jornalista Castelo Branco. _J:,
tambêm me permite dizer a V. Ex• o seguinte: que há
uma tendência a persegUir a vitima e não apUrar o atentado, porque quero informar à Comissão, para os efeitos
de direito, que o 411 Batalhão da Polícia Militar do meu
Estado estâ investigando a minha vida. Não conheço nenhuma ação deles, com relação a apuração, ou nenhuma
manifestação deles, que se manifestam sobre tudo- no Estado, fazem críticas de costumes, sobre a apuração de
atentados. Mas, quero comunicar isto à Comissão, pari
fins de direito, e a Comissão _saberá melhor do que eu,
como agir. O 49 Batalhão da Polícia Militar do Estado
estã investigando a minha vida. Se precisar da prOVapara assegurar ·que os atentados são da Direita, o inicio
da prova foi dado pelo próprio Governo,, ao procurar,

num velho terrorista de Direita, nessa pobre figura de
Rçmald Watters, o único indiciado de quase uma centena
de atentados no Brasil e ele estâ preso. Quer dizer, um
homem da Direita e por que ele foi procurado, buscado?
Porque, na dêcada de 60, ele teria colocado uma bomba
contra uma exposição da União Soviética. E ele foi absolvido. Um dos elementos de indiciamento de denúncia
é esse fato. E, alêm disso, o fato dele ser um articulador
da Direita, no Pais. E. pelas características dos atentados, eles se definem como atentados de Direita, mesmo
as ações da chamada Guerrilha Urbana da década de 70,
em que houve até seqUestro de embaixador, jamais foi
colhido um atentado contra qualquer autoridade e jamais deram um tiro ou colocaram uma bomba, mesmo
os seqüestrados que, depois, vieram a público, tanto da
América do Norte, com da Alemanha e da Suíça, vieram
a público, dizendo do tratamento que receberam. Não
houve e não hã essa tradição na política brasileira. Houve, no início do Império, com o assassinato do Senador
Pinheiro Machado, por um padeiro, que mais parecia a
exacerbação de uma patologia pessoal, é um pouco do
que existe no atentado na América do Norte, explicam
alguns teóricos que os atentados aos presidentes americanos se dão, porque ele detém tal soma de poderes nas
mãos, é o homem mais poderoso do mundo, que isso
anima determinado tipo de patologia a afrontar o homem mais poderoso do mundo, com um atentado pessoaL
__ No Brasil, não. No Brasil, o terrorismo, a meu juízo,
tem uma clara conotação de natureza política, semelhante aos atentados terroristas na fase que precederam o Fachismo e ao Nazismo e, se nós somos as vítimas, o objetivo são as bases de obediência que a Nação deve ao seu
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana1e)- Tem a palavra o nobre Deputado Euclides Scalco:

O SR. EUCLIDES SCALCO- Sr. Presidente e Srs.
Congressistas:
-Parece ser óbvio apresentar ao nosso colega Marcelo
Cerqueira a nossa solidariedade, pois a expressamos no
d_ia do atentado. Acho muito feliz a oportunidade em
que V. Ex• depõe nesta Comissão, quando, pela manhã,
tivemos o depoimento do ex-Presidente da Ordem do~
Advogados do Brasil. E, nesta manhã, o ilustre advoga~
do Seabra Fagundes disse que, para se investigar qualk
quer procedimento crhriinal, deve-se partir dos indícios e
não das provas. As provas vêm depois dos indícios. Ele
nos ·provou que, através da prisão de Ronald Watters,
que ele foi preso através de um indício, através de um telefonema anôriimo, o que caracteriza que o indfçio é um
caminho importantíssimo Para se chegar à formalização
de qualquer prova de cumplicidade. E que os atentados
são de cunho político, isso não hã a menor dúvida; que
os atentados que ocorreram no ano passado e que de~
sembocaram na Ordem dos Advogados d_o Brasil e na
Cãmara dos Vereadores, o ilustre ex-Presidente da OAB
prestou, nesta manhã, um dos depoimentos mais importantes, creio, que este Congresso já ouviU, onde se mos- ti'a e onde ele disse que sentiu na carne, quando esteve
em São Paulo, na oportunidade do seqUestro do professor Dalmo Dallari, que ele foi impedido _de investigar o.s
acontecimentos com maior oportunidade, quando ele
disse que existe uma zona. cinzenta que é impenetrável a
qualquer investigação. Esta zona cinzenta está dentro
dos organismos de segurança nacional. De certo que ~
preocupante para nós e para toda a sociedade brasileira
c[Ue- existam organismos que são intocáveis.
Nesta manhã, abordando o mesmo assunto, dizíamos
que, nos Estados Unidos, por uma coisa muito menor,
por uma--espionagem de carâter eleitoral, um preSidente
da república foi deposto pelo Congresso e pela Justiça
americana.
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De certo que a coisa é muito grave. O atentado tem a
sua gravidade, não pelo seu número, mas, mesmo pelo
seu número, eu queria esclarecer aqui, naquilo a que se
referia o ilustre Relator, que o Dr. Seabra Fagundes disse, da cadeira em que V. Ex• estâ sentado, de que a Or~
dem dos Advogados do Brasil, sob sua Presidência, depois do atentado, mandou a assessoria fazer um levantamento e foram levantados .noventa atentados no País.
Mesmo no seu número, eles são de preocupar a sociedade brasileira.
Ilustre colega Marcelo Cerqueira estamos vendo que
realmente a situação é de preocupação. No ano passado,
os atentados pararam, como por encanto, quando o Presidente da República, em Minas Gerais, disse que pedia
que os terroristas lançassem as bombas sobre ele.
O SR. RONAN TlTO- Permite-me V.
te?

Ex• um apar-

O SR. EUCLIDES SCALCO - Pois não.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro colega depoente, sempre que se fala no episódio de Uberlândia, sinto qualquer coisa a coçar a garganta, porque- a nossa imprensa, muitas vezes, registra
alguns fatos e às vezes deixa de registrar outros fatos.
Naquele preciso momento em que o Presidente daRepública estava em cima de um palanque, de uma certa
maneira, concitando a que o terrorismo virasse a sua
mão em sua direção, naquele mesmo momento, Sr. Presidente, estava-se cometendo terrorismo em Uberlândia.
Foram presos, naquele momento, doze estudantes, sem
nenhuma culpa formada, que estavam numa despedida
de solteiro. Dois estudantes· foram saber porque carSas
d'água eles tinham sido detidos e saber explicações se havia necessidade de levarem advogados, qual a acusação
que pesava sobre eles. Foram presos imediatamente.
Mais dois, que ficaram no bar, cantando e etc., acharam
que os dois últimos tinham demorado. Contrataram um
motorista de táxi e foram à delegacia de potrcia, para Saber porque haviam sido presos, e foram presos mais os
dois e o motorista de tãxi. Teve um momento em que
houve um paradeiro nas prisões, porque esse Deputado,
que está_ falando aqui, foi lã saber porque os estudantes
estavam sendo presos. Sofri algumas ameaças mas, não
chegaram à detenção; Discutimos, durante horas seguidas, as razões daquilo. Não sou advogado e pedi a presença de um advogado. O advogado começou a inquirir
o delegado o motivo daqueles detenções. E ele dizia gue
era ordens superiores. Então, perguntamos se era o Secretârio- de Estado. E ele respondeu: ..Não, o Secretário
não tem nada com isso." Eram ordens superiores. Interessante, Sr. Deputado, interessante, Sr. Presidente, e in~
teressante, Sr. Relator. O Senhor President~ da República tomou o avião às4 horas e, às4 horas e lO minutos ele
alçou vôo, às 4 horas e 15 minutos foram libertados os
estudantes, foram entregues a mim os estudantes, sem
nenhum explicação. Eu procurei a imprensa e entreguei
os fatos, mas o jornal também não publicou. Mas, na
realidade, naquele mesmo momento, estava tendo um
tipo de terrorismo, porque, se eles pretendiam aterrorizar, naquele momento, os estudantes de Uberlândia,
quero confessar a todos vocês, aqui, que conseguira. Os
estudantes ficaram aterrbrizados. b sobre este capítulo
de Uberlândia que eu gostaria de completar essa história, porque, toda vez que eu a ouço, ela fica inacabada.
Eu queria· apenas completar esse fato, porque eu tambêm, de uma certa maneira, participei dele.
O SR. EUCUDES SCALCO - Continuando, Sr.
Presidente. Em setembro, foi solicitada essa CPl c não
sei porque ela foi obstaculi~ada até o mês de dezembro.
Houve todo um processo para que essa CPl não se instalasse. Finalmente, em dezembro, ela foi intalada, porque
foi liberada nesse momento, com o intuito de que cntrás-
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semos no recesso, as coisas esfriassem e a Cpi não tiv~sse
a sua significação. Infelizmente, para a sociedade brasileira, infelizmente, nós ab~imos os trabalhos, no dia 25,
com o depoimento do Coronel Moacir Coelho, de manhã, e, na madrugada do dia 26, aconteceu a retoffiada
do processo de atentados.

1! claro que estes fatos não acontecem por acaso e estão deixando a toda opinião pública brasileira sobressaltada e preocupada. São diversos organismos e pessoas,
como no caso do nosso ilustre colega Marcelo Cerqueira, que fizeram a torpeza dessas ações. E: a torpeza do
atentado à residência do Deputado Marcelo Cequeira é
maior, porque ê evidente que aqueles que praticaram o
atentada sabiam que ele não estava na residénciu.
Está claro que, se existe uma zona cinzenta e que não
pode ser devassada, que os indícios levem a crer que,
como não aparecem os responsáveis, que essa zona cinzenta tem implicação. Não fazemos afirmação de que lá
estejam os culpados, mas, por que rtão se possibilita que·
haja uma investigação no sentido. Em São Paulo como disse o advogado Seabra Fagundes- autoridade
militar, a não ser, qu"e fosse, apresentadas as provas, não
permitiiia a -identificação dos agentes secretos pelo Professor Dalmo Dailari e não aconteceu. É evidente que só
chegamos às provas, depois de ganhar o espaço dos indícios.
Mas, ilustre colega, Deputado Marcelo Cerqueira, V.
Ex' disse que o laudo pericial do utentado a seu carro foi
de má fé e foi leviano e nos subscrevemos essa declaração. O atentado que ocorreu na residência de. V. Ex!,
na semana passada, já foi (eit() o laudo pericial'! Quais
são os indfcios que poderiam levar aos alentadores à se$Urança de sua família? Os trabalhos fCitos pela polícia,
depois do atentado, já têm algum caminho pOlra um esclarecimento?

O SR. MARCELO CERQUEIRA,- Acho que o laudo ainda não foi concluído, mas, pelo que me disse o delegado, quando lá estive em companhia dos Deputados
Péricles Gonçalves e Modesto da Silveira, tratava-se de
um petardo, com a descrição que ele forneceu, com alto
teor explosivo, e que fez um dano menor, porque era em
espaço aberto. Portanto, ele se expandiu. Ã evidência
desse novo atentado, ele não pode negar que foi uma
bomba. Agora, eu tenho para mim que ainda não foi
concluído o laudo, e que os Deputados Péricles Gonçalves e Modesto da Silveira poderão, melhor do que eu, informar a V. Ex~ sobre essas investigações.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Quero aproveitar a oportunidade e declarar que nos foi informado, no
dia em que lá chegamos, por determinação desta Comissão, que os levantamentos dos locais., pois que estavam
em foco os dois casos, o da Tribuna da Imprensa e o da
casa do nobre Deputado Marcelo Cerqueira, que o material havia sido colhido e estava ainda em fase de laboratório, mas que, no dia seguinte, poderíamos tomar conhecimento da perícia. No dia seguinte, quando lá estivemos, ainda não estava a perícia pró!Ita, de maneira
que não nos foi mostrada a perícia, embora diss~ern
que já estaria pronta; no dia em que lá estivemos. Não tivemos conhecimento dela e hoje ~entamos ~uperar esta
deficiéJlcia, seja por sonegação, ou seja por qualquer outra razão, nós procuramos hoje superá-la, requerendo a
V. Ex•- parece até que foi atendido a requerimento do
nobre Deputado Péricles Gonçalves, na medida em que
hoje de manhã fizemos e foi deferido o pedido, de que
fossem requisitadas as informações das pericias realizadas, junto a todas as autoridades que, cumulativamente,
fizeram levantamento de perícia.
O SR. EUCLIDES SCALCO,......,.. Estou satisfeit_o com _
as informações e. mais uma vez, em nome pessoal, quero
deixar a minha solidariedade integral ao nobre colega
Marcelo Cerqueira.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Cortcedo a
palavra ao nobre Deputado Raymundo Diniz.

O SR. RA YMUNDO DINIZ- Sr. Presidente, nobre
colega Marcelo Cerqueira:
Tenho tido, nesta Comissão, uma atitude de muita discrição. Tenho escutado mais do que falado, porque sei
bem distinguir o que é: um inquérito e o que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. E tem me preocupado
o rumo dos debatet!_ e a própria essência dos depoimentos
na sua íntegra.
Receio, e lamentavelmente receio, que não cheguemos
àqueles conclusões que, realmente, desejaríamos chegar
de oferecer uma contribuição muito positiva a este processo que se vem desenrolando.
Rece_io porque, Sr. Presidente, meu caro colega Marcelo Cerqueira, como sabemos, esta Comissão, como
toda coinissão parlamentar de inquérito, não tem poder
coercitivo. Então, temos aqui que apurar, sentir e suge~
rir. Faltará aquilo que levou Tobias Barreto, grande jurista e filósofo sergipano, a declarar qu~ "A força que
não vence a força não se faz direíto, direito é a força que
matou a própria força". Eu sinto que aqui não temos
força para fazer direito.
Mas, havemos de nos esforçar, quanto nos seja possível, para conseguirmos algum resultado objetivo e a razão principal e primordial, pela qual estou usando da palavra e ocupando este microfone, é para que não parecesse que o meu silf!nciQ seria alguma forma tácita de aceitài atas dessa natureza.
Expressei pessoalmente a V. Ex~ a minha solidariedade e a expresso de público. Como V. Ex•, também não
distingo terrorismo de esquerda ou de direita; é um crime
único e devemos encontrar o criminoso, no lado em que
ele estiver, até que fiqu~ em lado !J.enhurn.
DevO fazer, também, aqui, uma declaração que me parece de suma importância; como V. Ex~. também fui ardoroso combatente pela candidatura do Deputado Djal- ma Marinho. Mas, devo dizer, que, no ardor desse com-bate, quando já tinha declarado as minhas preferências,
fui designado, pelo Líder Nelson Marchezan, para fazer
parte desta Comissão e confesso que me surpreendi.
Fui lhe perguntar as razões pelas quais eu estaria sendo incluído e ele foi muito taxativo: "Nós, do PDS, desejamos realmente apurar e V. Ex~ é um homem que, pelo
seu passado e presente liberal, bem traduzirá o pensamento do Partido, na desejo da apuração desses fatos."
Reafirmando, Deputado Marcelo Cerqueira., a minha
mais completa e total solidariedade, eu dest";aria apenas
fazer uma pergunta de cunho prático, que já foi eSboçada no decorrer das inquirições anteriores.
V. Ex• designou advogado pessoal para acompanhar o
inquérito -policial. Mas, permita-me, V. Ex' é um advogado muito mais hábíl, muito mais experiente do que e\.1,
tenho a impressão de que um advogado de V. Ex' poderia verificar a tempo as insuficiéãcias que estivessem
ocorrendo no inquérito policial" e isso poderia nos ser
ti"arismifidci- Ai,- sim, a Comissão teria um dado efetivo
para pressionai,
maneira das suas possibilidàdes, a
autorid"ii.âe-encarre!i;3da do inquérito policial para aquele
fato que-seria importante, mas que es.tâ sendo deixado
UffCpOUco de lado.
Fiz-me bem entender, Deputado Marcelo Cerqueira?
Não quero que V. Ex.' pense que estou querendo
transferir-lhe o ônus da prova, não! Seria uma maneira
de nos ajudar a encontrar, em face de uma falha que pudéssemos suprir, conclusões posteriores mais efetivas,
Então, se ainda for tempo, eu faria esta ponderação a
V. Ex': nomeei, constitua um advogado para acompanhar o inquérito; que esse advogado coloque V. Ex• a
par, díuturnamente, do que está se passando e que lhe
aponte as deficiênCias que, porventura, possam existir no
inquérito. para que V. Ex~ transmita a esia Comissão e
esta Comissão possa agir.

na-

Sr. Presidente, Deputado Marcelo Cerqueira, eram as
palavras que eu achei por bem dirigir a V. Ex• e a esta
Comissão. nesta tarde, neste momento.
Sr~ Presidente, Deputado Marcelo Cerqueira, eram as
palavras que eu achei por bem dirigir a V. Ex• e a esta
Comissão, nesta tarde, neste momento.
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O SR. MARCELO CERQUEIRA -Quero agradecer a V. Ex• e dizer que, para mim significou muito o
apoio e a solidariedade e dizer que levo em muito boa
conta a sugestão de um homem da envergadura moral de
V. Ex~

Não sei se há condiçõs para indicação de um advogado, porque, como sabe V. Ex•, melhor do que eu, o nosso
Código de Processo Penal não garante à vítima, ao lesado~ ou à parte, a assistência. ..
O SR. RAYMUNDO DINIZ- Senão fosse aceito,
jã teríamos aí um indício de uma má vontade para apuração de um inquérito perfeito.

O SR. MARCELO CERQUEIRA - Mas, então,
como eu dizia, como sabe V. Ex•, não há amparo legal
para uma ex_jgência minha. Mas,jâ que é sugestão de V.
Ex', vou consultar o Presidente da Ordem dos Advogados do meu Estado, para verificar como podemos encaminhar isso.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado. Modesto da Silveira.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sr. Presidente,
nobre Deputado Marcelo Cerqueira:
Tive a oportunidade de, no mesmo dia, pessoalmente,
solidarizar-me com V. Ex~ e, até com certo excesso- de
preocupação, havia me antecipado por não o encontrar
antes aqui, em telefonar para a sua própria família no
Rio de Janeiro.
Conheço o nobre Deputado Marcelo Cerqueira, hã
muitos anos. Comigo militou Jla Justiça Militar e fornos
testemunhaS. não de dezenas, mas de centenas e centenas
de atas de terrorrismo, dos quais, aliás, fomos- vitimas
reiteradas vezes, este que se dirige a V. Ex•
Nós não estamos tratando aqui dos velhos atas de terrorísmo em que incluiriam, por certo, inclusive, quantas
vezes, eu constatei o terrorismo de se seqUestrarem
crianças de peito, críanças latentes, para que as suas
mães ou os seus pais fossem obrigados a se apresentar.
Eu vi essas crianças no fundo dos cárceres. Não estamos
tratando desses ~asos velhos, que, a tanto, somos proibidos, politicamente proibidos. Estamos tratando apenas
de casos contemporâneos, dos nossos dias, e que, segundo o excelente de-poimento hoje do nobre advogado
Seabra Fagundes, já eram levantados 90, quando os terroristas, provavelmente os mesmos dos 90, quiseram dar
um paradeiro a essa inquirição, a esse levantamento, que
estava sendo feito na Ordem.
Espero que esta CPI, ou quem sabe os seus membros
não tenham o mesmo destino; espero que os mais ousados da CPl estejam numa posição de dedicação mais intensa, não sejam amanhã -mais um registro, de mru's um
número, de mais uma ficha. de.mais um terrorismo, sem
conclusão nenhuma.
Do mesmo modo que espero que esta CPI não tenha o
triste destino que, há muito pouco tempo, teve, nesta Casa, a CPI da Energia Nuclear, quando membros do Governo entenderam de obstruí-la e de paralisá-la, porque
o Governó itão sUportava que se investigasse tanto.
Ainda hoje de manhã, em depoimento aqui prestado,
que de algum modo corrobora com o pronunciamento
recente do Deputado Marcelo Cerqueira e de outros
companheiros aqui na tribuna, dizia o Dr. Seabra Fagundes que autOridades lhe disseram que submeter as
áreas de informação ao crivo de uma investigação isso
nunca, jamais. O que vale dizer, na expressão usada pelo
nobre Deputado Euclides Scalco, que há uma espécie de
área cinzenta ou- digamos- uma área marrom, impune, imune, acima de qualquer suspeita, impossibilitada e
intocável a qualquer tipo de investigação.
Então, diz muito bem o nobre Deputado Raimundo
Diniz, que esta- Comissão não tem poder coercitivo.
Realmente, ela não pertence a urh Poder Executivo, logo, não dispõe dos poderes materialmente coercitivos.
Mas, o poder coercitivo do Estado, se esta Comissão não
pode, de acordo com a própria lei, apurar, para afinal,
concluir, tirar as suas próprias conclusões, e dar as coo-
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tribuições de aperfeiçoamento das instituições, já paira,
diante dessa própria contCstação, uma ameaça de que

nós, ou compactuaremos com uma farsa, ou seremos
simplesmente fechados, cOãi.o, recentemente; foi a CPI
da Energia Nuclear.

O SR. RAIMUNDO DINIZ- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Pois não.

O SR. RAIMUNDO OINIZ- Eu queria apenas que
ressaltasse que esta era a minha preocupação e o meu
grande- a palavra não é receio - a minha grande tristeza de que isso pudesse acontecer. Então, o que deveríamos procurar- e foi nesse sentido que !iz aquela sugestão - elementos materiais, para que tenhamos condições de fazer alguma coisa de positivo. E, desta conclusão de depoimentos, poderemos sugerir, também, qualquer coisa de real para uma final conclusão. Espero que
os meus receios, secundados por V. Ext, pelas razões que
eu aduzi, não se venham a realizar e, que nós, realmente,
consigamos fazer alguma coisa de útil para a comunidade.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Muito obrigado, eu já havia entendido neste sentido. E mais, quero
afirmar, com essa reiteração de V. Ex' e, aliás, com pronunciamentos de outros membros do próprio Governo,
nesta Casa, que estou seguro de que V. Ex•s cst~o moralmente comprometidos, aqui, se amanhã chegarmos a um
impasse nesta C PI, V. Ex•s não acolherão a õrdem de liderança de Governo, no Se-ntldo de paralisar o seu andamento, e de não chegar à conclusão nenhuma. f:: um
compromisso moral que V. Ex• faz, como é um compromisso moral que já foi formulado aqui, de modo indireto, por outros componentes do PDS, e, pOrümto, representantes do Governo nesta Casa.
Sendo assim ...
O SR:- RAil\.fUNDO DINIZ- Meu nobre Deputado, tenho uma tradição, nesta Casa, em que toda vez que
a minha consciênCia se manifestou, perante inifn mesni6,
ela nunca foi traída por mim, sempre fui fiel a ela e serei
até o fim da minha vida.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Muito obrigado, é uma confiança que V. Ex~ truz a esta CPI, a esta
Casa, e mais um motivo de satisfação, de confiança, de
que alguma coisa resta que pode nos ajudar a safvar esta
Nação.
Mas eu e o nobre Deputado Raimundo Diniz dizíamos qa~·por falta de poder coercitivo, provavelmente,
chegaremos ao nada. Se o Poder Executivo não nos der o
poder coercitiVo necessário para as apurações, de acordo
com a própria lei, então, na verdade, ele fechou, de forma indireta, a própria existência desta Cusa e ela perderá
a sua razão de ser.
Agora, o nobre Deputado Marcelo Cerqueira infOrmou que não constituiu advogado. Não sei se subconscientemente, rrfaS, nOrmalmente, as pessoas não o fazem,
não é só por impedimento processual, porque, na verdade, trata-se de matéria pública e não privada, em que a
parte não tem direito a advogado e poderia naturalmente
solicitar a represe"ritação no Ministério Público, não por
nomeação do próprio Deputado, provavelmente poderia
requerer à Procuradoria Geral, que nomeasse um procu- ·
rador para acompanhar, e, então, aumentaria, em bons
termos dependendo do nível moral do Ministério Público, aumentaria a confiabilidadc desse inquérito.
Mas, na verdade, vejam bem, pela experiência do próprio Presidente da Ordem, que foi algo extremamente
mais grave do que gravemente aconteceu na casa do
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nobre Deputado Marcelo Cerqueira, porque ali teve-se a
intenção de se matar e se matou, se destruiu e destruiu.
Foi efetivamente mais grave, em que uma instituição de
grande prestígio nacional solicitou e pretendeu acompanhar, nomeou advogados e não teve, sequer, acesso a
quaisquer dados do inquérito. Ele disse que tudo ocorreu
no mais absoluto sigilo e, apesar das promessas di retas e
reiteradas do Sr. Ministro da Justiça, ainda, assim, o inquérito correu no mais absoluto sigilo, até esta data,
quando ele se tornou públíco por um curto período, então, a Ordem dos Advogados teve um acesso, já na JustiÇa Militar, antes que não sei que íoi'ças converteram
aquele inquérito em segredo de justiça. Coisas que eu conheço muito bem! Quando há_interesses de tal monta, ladrões de determinadas áreas, que eu conheço muito bem
- muitas vezes ladrões e terroristas que eu conheço e os
conheço no passado, não sei se foram-os casos presentes
-então, as coisas se dão em segredo de justiça, o que facilita determinadas conclusões: que se deram muito bem.
O nobre Deputado Marcelo Cerqueira sabe muito
bem a que me refiro e, portanto, nào creio no sucesso de
nomear advogado e, talvez, nem mesmo o do Ministério
Público. Mas, é justo tentar.
Dizia o Dr. Seabra Fagundes que estes setores cinzentos áu marrons não podem ser investigados, e esta é a
preocupação fundamental. Dos 90 casos, eu dizia hoje de
manhã, em outro depoimento, que só no Rio de Janeiro,
só a entidade ou membros do PMDB, houve outros atos
de terror em menos de um ano. O PT sofreu, pelo menos,
dois em São Paulo; o PDT sofreu, pelo menos, um, dentro desta Casa. Praticamente, dentro desta Casa, de onde
ele foi seguido e atacado daqui entre o Congresso e o aeroporto, ainda, no ano passado. O PP, na pessoa de um
candidato a Senador, Hélio Fernandes, sofreu um atentado no Rio de Janeiro.
Pois bem, só para citar e chamar a atenção para esta
seqüência reiterada de atos terroristas contra os partidos
de Oposição. Qs casos inúmeros são, realmente, insuportáveis.
Watters, mais um louco do Reichstag, parece-me que
Watters e a realidade estão como um abismo inseparável. Se este Poder não tem o poder ~ercitivo da força
moral e do respeito às instituições, como outros países
mais desenvolvidos têm, Watergate derrubou um Presi·
dente, a corrupçj.9, lq_go e~ seguida, derrubou um vicePr~idente, o Agnew, e n~da aconteceu. E, no entanto,
foram feitos inquéritos pelo Poder Legislativo e nunca se
questionou se o Poder Legislativo norte americano teria
poder cOCrcTtivo bastante para impedir um Presidente e
um vice-Presidente da República e, aqui, se questiona is.l
s.o, o que vale dizer, desconfiar, pela experiência histórica,- que, na verdade, o poder autoritário do Executivo
não permite, ele se coloca mesmo como intocâvel. O PresidetÍte da República, evidentemente, não se interessa
por isso, seria o último mandatário de atos desse tipo,
mas ele tem poder bastante para abrir a ãrea cinzenta:
Ele não pode permitir que esta CPI, um inquérito qualquer, mantenha a intocabilidade desses cidadãos que ficam permanentemente acima de quaisquer suspeitas, e,
inclusive porque hoje, justamente, a Nação, de forma inteligente, há de atribuír e está atribuindo a estes órgão~
secretos a responsabilidade, se não total, mas, primordial de tudo o que vem acontecendo de desgraças terroristas neste País.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Muito obrigado
a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Esgotada a
lista de inscrição, a Presidência, antes de declarar encerrada a_nossa-reunião,jã que é matéria ainda a ser discutida, designa o nobre Deputado Ney Ferreira, o Deputado
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Modesto da Silveira, para que acompanhem o nosso Deputado, aqui depoente, o Deputado Marcelo Cerqueira,
e solicita aos demais membros que permaneçam, para
que possamos concluir a nossa reunião, com a apreciação da matéria proposta pelo Deputado Péricles
Gonçalves.
- -- O nobre Deputado Péricles Gonçalves propôs que a
Presidência oficiasse à polícia do Rio de Janeiro, o que
vale dizer a sua Secretaria de Segurança, a fim de que
fossem remetidas a esta Comissão as investigações e as
perícias feitas em relação à explosão do ciriO do Deputado Marcelo Cerqueira.
Está em discussão a proposta do Deputado Péricles
Gonçalves.
O SR. PERICLES GONÇALVES - Sr. Presidente,
fiz essa proposta, mas, logo depois, fui advertido pelo
Deputado Modesto da Silveira de que idêntico pedido
fora feito de manhã, não só concernente ao caso do carro
do Deputado Marcelo Cerqueira, como to8os os casos
de terrorismo ocorrido no Rio de Janeiro. Nesta ordem
de idéias, eu quero retirar a minha proposição, mas fazer
um apelo a V. Ex•, para que, na indagação feita ao Rio
de Janeiro, V. Ex• use a expressão, a investigação que se
encontra cautelada, com referência à explosão ocorrida
no interior do carro, pertencente ao Deputado Marcelo
Cerqueira.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Jâ que há
um adenda, inclusive, à proposta hoje aprovada pela
manhã, continuo colocando em discussão agora essa ex·
pressão a que V. Ex• se refere. Eu gostaria de ouvir os
membros da Comissão.

O SR. lTALO CONTI - Eu também colocaria um
adenda à proposta do nobre Deputado Péricles Gonçalves, no sentido de que se oficiasse ao I' Exército e perguntasse se algum elemento do ]'1 Exército se deslocou
para fazer exame no carro do ilustre Deputado Marcelo
Cerqueira.
O SR. RAIMUNDO DIN IZ - O próprio Deputado
Marcelo Cerqueira disse que isso jã tinha sido providenciado e, lá, disseram que não. Como ele não tinha guardado o nome, o assunto foi encerrado.

O SR. ITALO CONTI - Eu notei realmente que ele
falou isso, m~ a minha proposta é para que conste dos
Anais um documento sobre isto.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana1e)- Em discussão a primeira proposta do nosso ilustre Deputado Péricles Gonçalves~
Se nenhum dos Srs. desejam se manifestar, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. que o aprovam queiram permànecer sentados.
(Pausa.)

Aprovado.
A Presidência tomará providências a respeito.
Coloco em votação a proposição feita pelo nobre Relator, o nobre Deputado ltalo Conti.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. __
Os Srs. que a aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)

Aprovada.
A Presidência providenciará a respeito.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reuniao às 18 horas e 25 minutos.)
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Ata da 33• Sessão,
em 12 de abril de 1983
1• Sessão Legislativa Ordinária,
da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Nilo Coelho
e Milton Cabral
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE-·
SENTES OS SRS. SENADORES:

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 33• SESSÃO, EM
12 DE ABRIL DE 1983
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

dos Deputados), que a:utoriza o Se-.

nhor Presidente da Repúbli~ a
ausentar-se do País na segunda
quinzena de abril de 198,J.

1.2.3 -Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

1.2.1 - Mensagens do Senhor
Presidente da República
- N's 74 e 75(83 (n•s 126 e

-Projetas de Resolução nYs
9/83; 120, 71/82; 8, 7, 6/83; 105,
96, 44, 41 e 34/82 (redações finais).

127J83. na origem). de agradeCi-

mento de comunicação.

1.2.2- Ofício· do s·r. tv~
Settetúio da Câmara dos ne,o.tados
Encaminhando à ~visão do Se1111-.
do autógrafo do seguinte projeto:
vo

-Projeto de Decreto Legislatin9 2J83 (n~' !3/83, na Cãmara

1.2.4- Comunicaçio da Presidência

Mário Maia. que dispõe sobre o
câlculo de parcelas da remuneração
devida aos servidores públicos civis
da União e dâ outras providências.
- Projeto de Lei do Senado nY
43/83, de autoria do Sr. Senador
ÁlvarO Dias, que modifica a redação do caput do artigo 24 da Lei
n• 5.772, de 21 de dezembro de
1971 -(Código da Propriedade Industrial).

- Projeto de Lei do Senado nY
14/83, de autoria· do Sr. Senador
- Referente ao Projeto de DeNelson Carneiro, que modifica a
creto Legislativo n• 2/83, lido no redação do § 6t do art. 3' da Lei n•
Expediente.
5.890, de8 dej\)nhode 1973, visando possibilitar que o exercício de
ca!go ou função de confiança e de
1.2.5- Leitura de projetas
chefia, nas condições que especifi- Projeto de Lei do S_enad~- n' ca, seja con~ideraPo na fixação do
42/83, de autoria do Sr. Senador- salário-de-beneficio do segurado

Jorge Kalume --Altevir Leal- Mârio Maia- Rai~
mundo Parente - Claudinor Roriz- Gaivão Modesto
- Aloysio Chaves -~Hêlio Gueiros --Alexandre Costa
- Helvídio Nunes- João Lobo - Almir Pinto- José
Lins - Dfnarte Mariz - Martins Filho - Humberto
Lu.cena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral Aderbal Jurema - M~rco Maciel --Nilo Coelho Guilherme Palmeira -Carlos Lyra- Luiz Cavalcante
-Albano Franco - Lourivai Baptista- Passos Pôrto
- Jutahy Magalhães-- Lo manto Júnior- Luiz Viana
- Moacyr Dalla- Itamar Franco- Murilo BadaróSevero Gomes -Gastão MOIIer- Marcelo Miranda Saldanha Derzi - Jaison Barreto -Jorge Bornhausen
- Carlos Chiarelli - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A lista de presença acusa o comparecimento de41 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1'i'-SeCretârio procedêrâ à leitura do expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
De Agradeclmeato de comunicaçio:
Nf74/83 (n•I26/83, na origem), deli docorre~te, relativa à promulgação das Resoluções nts 51 a 65 de 1983.

N9 15/&3 (nY 127/83, na origem), de 11 do corrente, re-lativa à promulgaçào do Decreto Legislativo nY 2, de
1983-CN.
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OFICIO
que se aposentar por tempo de ser-.
viço.

1.2.6 - Discursos do Expediente

SENADOR MARCELO MIRANDA -- Propósitos que animam S. Ex.' no desempenho do
mandato qut Qra se inicia, em defe-

sa do povo e dos interesses ã.o Estado do Mato Gross_o do Sul.

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Lfder- Situação da
classe trabalhadora- face as alte-

rações rhtroduzidas pelo Governo
na política salarial. Decisão da ComissãO Executiva do PMDB em declarar ..questão fechada" a votação
do prÕjeto de decreto legislativo
que aprova o lexto do Decreto-lei
n9 2.012, que dispõe sobre as alterações na política salarial ..

1.2.7- Comunicação da Presidência

- Recebimento do A viso n"' 49SP, do Sr. :PreSiderite do Tribunal
de Contas da União encaminhando
ao Senado cÓpias das atas das sessões em que foram fornadas decisões aplicando sanções aos responsáveis que relacionam.

1.2..8- Requerimentos
- N~" 531/83, de autoria do_ Sr.
Senador Jorge Kalume e outros
Srs. Senadores, solicitando seja
realizada sessão especial do Senado
para homenagear o Marechal João
Baptista Mascarenhas de Moraes,
na data de seu centenário.

-

N~"

532/83, de autoria do Sr.
Senador Luiz Viaria, solicitandO a·
transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo do ex-Ministro
da Fazenda, Professor Octávio
Gouvêa de Bulhões, sob o· título
uBulhões quer medidas radicais
para eliminar inflação".
- N~" 533/83, de urgência, para
o Projeto de Lei da Câmara n~
6/83, que altera dispositivos da Lei
n• 5.682, de 21 de julho de 1971Lei 'O!TanTcâ' âoS- PartidOs "Políticos, e dá outras providências.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n~" 148/81,
que autoriza a Prefeitura Munici-pa_l_ de Aracaju (Ç"E)_ a efeva_!' ~m
CrS 10.531.400,00 o montante de
sua dívida consolidada. Aprovado.
A Comissãu de Redação.
Projeto de Resolução n~" 158/81,
que autoriza o GoVerno dO Estado
do Ceará a- eleV-ar em Cr$
14.435.200,00 o niOntante de sua
dívida consolidada. Aprovado. Â
Comissão-- de Redação.
Projeto de Resolução nl' 166/81,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Umari (CE) a contratar
operação de crédito no valor de
Cr$ 12.277.000,00. Aprovado. À
Comissão de Redação.
Projeto de Resolução nl' 276/81,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cri 1.879.226.000,00 o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A ComiSsão de Redação.
Projeto de Resolução n~" 68/82,
que autoriza o Governo do Estado
de Santa Catarina a elevar em Cri
451.355_.9oo;oo o- moniante de sua
divida consolidada, Aprovado. A
Comissão .de Redação.
-

pareceres das comissões competentes e usarem da palavra os Srs. Itamar Franco, Aloysio Chaves e
Humberto Lucena, tendo feito declaração de voto o Sr. Murilo Badaró. A Comissão de Redação.
- Rcdação final do Projeto de
Decreto Legislativo n~" 2/83, em regime: de urgência. Aprovada. Â promulgação.

-Requerimento n~" 531/83, lido
no Expediente. Votação adiada por
falta de quorum.

1.5- DISCURSO APÓS A
ORDEM DO DIA

SENADOR LOURIVAL BAP- .
TJSTA -Visita da Presidenta da

LBA, Sr• Léa Leal, ao Presidente
do Senado Federal, Senador Nilo
Coelho.

jj;- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO

RequeriTQ.ento n~" 505/83, do Senador Humberto Lucena, de urgência pa-ra ~ Projeto de Lei do Senado n~" 156, de 1979, de sua autoria, que institui o segurodesemprego e determina outras
providências. Rejeitado, após usarem da palavra os Srs. Humberto
Lucena, Aloysio Chaves e. Pedro
Simon.

2-DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES

Do Sr. José: Fragelli, pronunciado na sessão de 11-4--83.

3-ATO DA COMISSÃO DIRETORA
Nl' 14, de 1983 (Retificação)
4 - GRUPO BRASILEIRO DA
UNIÃO INTERPARLAMENTAR

-Edital de convocação de sessão
Projeto de Resolução n~ 11/83,
plenária.
que a~toriza o GoVerno dO Estado -de Mato Grosso a elevar em Cr$
5-ATA DE COMISSÃO
' 717.785.762,58 o montante de sua
dívída consolidada. Aprovado. Ã
1.2.9 - D~scursos do Expediente COinissãá Oe- Redação.
6~MESA DIRETORA
(continuação)

SENADOR NELSÕNCÃRNEI:·-

-l.4 ~ MAT~RIAS APRECIA:
DAS APÓS A ORriEM __OO DIA
--Projeto de Decreto Legislativo n' 2(83, lido no Expediente, em
regime de urgência. Aprovado, após

Autoriza o Senhor Presidente da República a
ausentar-se do País na segunda quinzena de abril de
1983.

Art l~" Está o Senhor Presidente da República, João
Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentarse do País na segunda quinzena de abril de 1983, em visita oficial aos Estados Unidos Mexicanos.
Art. 21' Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM N• 92, DE 1982
Excelentíssimos Senhores membros_do Congresso Nacional:
Convidou-me Sua Excelência o Senhor Miguel de la
Madrid Hurtado, Presidente dos Estados Unidos Mexicanos, para uma visita oficial àquele país, a realizar-se na
segunda quinzena do mês de abril do corrente ano.
Na oportunidade serão examinados temas de interesse
das relações entre os dois países, bem como aspectos relevantes _da conjuntura internacional.
No indeclinável dever de aceitar o nobre convite, venho, em cumprimento ao que preceituam os arts. 44, inciso III, e 80, da ConstitUição", solicitar ao Congresso
Nacional a necessária autorização para ausentar-me do
País.
Brasília, 9 de março de 1983. -João Figueiredo.

PARECERES
PARECER N• 154, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n9 9? de
1983.

Relator: SeTiador Claudionor Roriz
Do Sr. Josê Lins, pronunciado
na sessão de 6-4-83.

- N~'s 534 a 541/83, de desarquivamento de proposições que
mencionam.

RO --RetifiCando noticiário da
Imprensa, que atribuía a S. Ex~ a
apresentação- de projeto de lei revogando a correção automática Semestral dos salários.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 2, DE
1983
(N~" 13/83, da Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional decreta:
- Projeto de Lei da Câlnara n'
6/83, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n~"
533f83,lido no Expediente. D!scussão e_ncerrada? após parecer da co-missão competente, e usarem da
palavra os Srs. Affonso Camãrgo,
Itamar Franco e Pedro Simon, ficando sua votação adiada por falta
de quorum.

ReQuerimentos n~"s 213; 3.68 a
375; 381 a 383; e 385 a 387, de desarquivamento de proposições que
mencionam. Aprovados.

Projeto de Resolução nl' 148/82,
que autoriZa a Prefeitura Municipal_ de S~?mbrio (SC) a elevar em
Cri 4.281.025,24 o montante de
sua dívida consolidada. Aprovado.
Â Comiss~O de Redação.
-

Do Sr. 1~"-Secretárlo da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

7 ~LiDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 9, de 1983, que suspende a execução do§
1~. I e 3, da Cláusula Primeira, do Convênio ICM n~" 44,
de 7 de dezembro de 1976, e do art. 21', § 11', I e 3, da Portaria nQ 313, de 29 de dezembro de 1976, do Diretor da
Receita Estadual de Minas Gerais.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente- C/audionor Roriz, Relator- Salda~
nha Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 154, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Suspende a execução do § I', 1 e 3, da Cláusula
Primeira, do convênio !CM n.P 44, de 7 de dezembro
de 1976, e doart. 2'~, §I'~, I e3, da Portaria n' 313, de
29 de dezembro de 1976, do Diretor da Receitã Estadual de Minas Gerais.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. .t suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do supremo Tribunal
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Federal, proferida em 11 de setembro de 1982, nos autos

ANEXO AO PARECER No 156, DE 1983

Minas Gerais, a execução do§ 1~', 1 e 3, da Cláusula Primejra, do Convênio !CM n~> 44, e 7 de dezembro de 1976,
e do art. 2"', § 111, 1 e 3, da Portaria n~' 313, de 29 de de-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, in~iso VI, da_ Constituição, e eu,
---~-i Presidente, promulgo a seguinte

do Recurso. Extraordinário n~> 95.784~7, do Estado de

zembro de 1976, do Diretor da
nas Gerais.

~eceita

Estadual de

(Comlssio de Redaçio)
n~'

120, de

na.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Claudionor Roriz.

ANEXO AO PARECER No 155, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
----~ Presidente, promulgo a seguinte

R-~l~tor: Senador Claudionor Roriz

Autoriza a Prefeitura Mt.micipal de Porto Feliz,
Estado de São Paulo, a eleVar em Cri 30.000.000,00
1trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.

Art. I~> É a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, Estido-de São Pãulo, nos termos do art. Z~' da Resolução n~>
·9·3, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a!ltori-z:...Ja a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cr:S 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), correspondentes a 24.205A5590 UPCs, considerado o valor
nominal da UPC de CrS 1.239,39 (um mil, duúntos e
trinta e nove cruzeiro-s e trinta e nOve centavos), vigente
em outubro/SI, a fim de que possa contratar um emprés- timo 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, destinado à execução de obras de infra~estrutura no conjunto habitacional "Prefeito Eugênio Motta" Programa
FINC/F~EGE-FISIP, naquele Município, obedecidas as
condições ;dmitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectiv" processo.

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

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura da Cidade do Reclfe, Estado
de Pernambuco, a elevar, em Cri 95.072.500,00 (noventa e cinco milhões, setenta e dois mil e quinhentos
cruzeiros), o montante de sua dfvlda consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura da Cidade de Recife," EstadO
de Pernambuco, nos termos do art. 2~> da Resolução n~'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em CrS 95.072.500,00 (nováüã e cincO milhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que se possa
contratar empréstimo no valor -globã"l ã.Cima m~nciona
do, junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinados à recuperação e ampliação de unidades escolares de I~> grau, implantação de
lavanderias/chafarizes públicos e ·à corlstrução de quadra polivainente, de galpões e aquisição de equipamen'tos de cantina para unidades escolares da rede Municipal, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen~
trai do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Redacão final do Projeto de Resolução n~> 7, de
1983.

, de 1983

O Senado Federal resolve:

Relator: Senador Saldanha Derzi
A comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução rtl' 120, de 1982, que autoriza a Prefeitura da
cidade do Recife (PE) a elevar, em Cr$ 95.072.500,00
(noventa e cinco milhões; setenta e dois mil e quinhentos
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada inter-

RESOLUÇÃO No

Comissão de Redação

RESOLUÇÃO No

Redaçào final do Projeto de Resolução
1982.

0!117

PARECER No 158, DE 1983

Mi~

PARECER N• 155, DE 1983

Quarta-feira -I :l

PARECER N• 157, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
E.eda<;ào final do Projeto de Resolução
1983.

n~'

8, de

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
ReSOlução n~' 8, de 1983, que suspende a execução do art.
223-do Código Tributário do Município de Paraguaçu
Paulista, Lei n~> 1.131, de 13 de dezembro de 1977.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1983.- Lomanto
Junior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Claudionor Roriz.

ANEXO AO PARECER -No 157, DE 1983

A Comíssão ap-resenta a redação final do Projeto de
Resolução n~> 7, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia (SP) a -elevar eni Cr$ 388.960.840,88
(trezentos e oitenta e oito milhões, novencentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e oitenta e oito
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1983.- Lomanto Jú,nior, Presidente - Claudionor Roriz, Relator - Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER No 158, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. '42, incisa. VI, da Constituição, e
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte

RE~OLUÇÃO

No

, de 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulfnia, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$388.960.840.88. (tre·
zentos e oiten.{a e_ oito milhões, novecentos e sessenta
mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e oitenta e oito
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. l~> É a Prefeitura Municipal de Paulínia, Estado
de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n~ 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a ek-var o montante de sua dívida consolidada em Cr$
_3_88.960.840,88 (trezentos e çlitenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e
oitenta e oito centavos), correspondentes a 219.045,25
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
1.775,71 (um mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e
setenta e um centavos), vigente em maio/82, a fim de que
possa contratar operação de crédito de igual valor junto
à Caixa Econômíca Federal, mediante a utilização de re·
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinada à construção de Hospital Geral, com
capacidade para 98 (noventa e oito) leitos, naquele MunicípiO, obedecidas as- coridições -admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

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

PARECER No 159, DE 1983
(Comissão de Redaçio)

RESOLUÇÃO N'

PARECER N• 156, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redacão final do Projeto de Resolução
1982.

n~'

71, de

, DE 1983

Suspende a execução do art. 223 do Código Tributário do Municlpio de Paraguaçu Paulista, Estado de
São Paulo- Lei n? 1.131, de 13 de dezembro de
1977.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comíssão apresenta a redação-fin3Cd0 Projeto ~-e
Resolução n~' 71, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz (SP) a elevar ém Cr$ 30.000.000,00
(trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua dí.vida
consolidada interna.
Sala das Comissões, 12 de abril de 198_3.- Lomanto
Junior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Claudionor Roriz

O Senado Federal reSolve:
ArtigO único, _t suspensa, por inconstitucionalidade,
_vos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 3 de novembro de 1982, nos autos
do Recurso Extraordinário n9 98.583-2, do Estado de
Sãci Paulo, a execução do art. 223 do Cócligo Tributário
do Município de Paraguaçu Paulista, Estado de São
Paulo- Lei n~ l.l31, de 13 de dezembro de 1977.

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 6, de

1983.
Relator: Senador Claudionor Roriz
A Comissão apresenta a redaçáo finai do Projeto de
Resolução n~> 6, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Velho (RO) a elevar em 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), o lJlOntante de sua
dívída- Consolidada interna.Sala das Comissõ-es, 12 de abril de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente- Claudionor Roriz, Relator- Saldanha Derzi.

·'
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ANEXO AO PARECER N• 159, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu _ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

FedCral,_ me_diante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento SociaJ - FAS, destinada à
constr_ução de galerias pluviais, 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.

RESOLUÇÃO N•

ANEXO AO PARECER N• 162, 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

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municfpal de Porto Velho,
Estado de Rondônia, a contratar operação de crédito
no mlor de Cri 1.024.242.465.90 (um- bilhão, vinte e
quatro milhões, duzentos e quarenta e.dois mil, qua-

trocentos e sessenta e cinco cruzefros e noventa centavos).

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Porto Velho, Estado de_ Rondônia, nOs teimas do art. 2"' da Resolução n'~
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito 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), correspondentes a
608.530,7615 UPC,- conSidúado o valor nominal da
UPC de Cr$ 1.683,14 (um mtl, seiscentos e oitenta e três
cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, junto à Caixa Económica Feder.itl, esta na qualidade de
agente financeiro áci Banco Nacional da Habitação BNH, destitn!.da a financiar ã. execUção- do Projeto
CURA - Ãrea Bacuri, naquela Capital, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor n-a data de
sua publicação.

(Comissão de Redaçio)

Redaçào final do Projeto de
1982.

Resolu~;;ão

n'i' 96, de

Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 96, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rialma (GO) a contratar operação de crédito
no valor de C_rS 38.265.000,00 (tTinta oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros).

e

Sala das Comissões, 12 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Claudionor Roriz.
ANEXO AO PARECER N• 161, DE 1983
- Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
----~ Presidente, promulgo a seguinte

n~>

O Senado Federal resolve:

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 105, de 1982. que autoriza a Prefeitura Municipal de Cumari (GO) a elevar em CrS 3.857.900,00
(três milhões, oitocentos e cinqaenta e- sete mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna,_
Sala das Comissões, 12 de abril de 1983~- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Claudionor Roriz.

Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Ri.itlma, Estado
de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n~" 93, de II
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
CQntratar operação de crédito Ílo valor de CrS
38.265.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e sessenta
e cinco mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal,
m_ediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social-FAS, destinada à conch.isã-0 e
equipamento do hospital e maternidade municipal, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.

ANEXO AO PARECER N• 160, DE 1983

~rt. 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

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

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cumari, Estado de Goiás, ao contratar operação de·Crédiio no valor
de CrS 3.857.900,00 (três milhões, oitocentos -e -cfnqüenia e sete mtrenovecentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. I~> É a Prefeitura Municipal de Cumari, Estado
de Goiás, nos termoS-do art.29 da ResoluçãO n9 93, de ll
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratàr operar.:ão de crédito no valor de CrS
3.857.900,00 (três milhões, oitOcentos e cinqaentã. e-Sete
mil e novecentos cruzeiros), junto à Caixa Econômica

PARECER N• 163, DE 1983

Redação final do Projeto de Resolução
1982

PARECER N• 162, DE 1983

Redação final do Projeto de Resolução n9 44, de
1982.

n~"

41, de

Relator; Senador Claudionor Roriz

A Comissão apresenta a redaçào fmal do Projeto de
Resolução n'>' 41, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Extremoz (RN) a elevar em CrS 8.!53.20Ó,OO
(oito milhões, cento e cinqi.ienta e três mil e duzentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente- Claudionor Roriz, Relator- Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 163, DE 1983
Faço saber que o ~enado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstitUição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

(Comissão de Redaçio)

, DE 1983

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

, DE 1983

105, de

Relator: Senador Saldanha Derzi

O Senado Federal resolve:
Art. 11' ~a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado
de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil Cruzeiros) o montante de sua dívida c_onsoli_dada, a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS,
destinados à construção de 2 (duas) unidades escolares
de 1~> grau em Colônia Nova e no bairro Vila Jacy, bem
como implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas,
naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.

(Da Comissão de Redação)
RESOLUÇÃO N•

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ria/ma, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor
de CrS 38.265.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos
e sessenta e cinco mil cruzeiros).

PARECER N• 160, DE 1983
( Comissio de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução
1982.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em CrS
/3.600.000.00 (treze milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

PARECER N• 161, DE 1983

Relator~

O Senado Federal resolve:

RESOLUÇÃO N•

Abril de 1983.

, DE 1983

-Autoriza a Prefeitura Municipal de Extfemoz, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em CrS
8.153.200,00 (oito milhões, cenio e cinqüenta e três
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua d(vida
consolidada.
O Senado Federal resolve:

Relator; Senador Saldanha Derzi

A-Comissão apresenta redação final do projeto de Resolução n'>'44, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos (MS) a elevar em CrS 13.600.000,00 (treze
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1983.- L!Jmanto
Júnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Claudlonor Roriz.

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do N arte, nos termos do art. 29 da Resolução n~> 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 8.153.200,00 (oito milhões, cento e cinqüenta e três mil e duzentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa
contratar um em,prêstimo de igual valor junto à Caixa
Ecoflômica Federal, mecfiante a utilização de recursos do
Fundo de _Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à construção de uma escola de l'>' grau na zona

Abril de 1983

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

urbana daquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor n~ -data_ de
sua publicação.
PARECER N• 164, DE 1983
(Comissio de Redaçio)

vencimento p~rcebido mais a representação, de acordo
cOfn os percentuais previStos em lei, por qiiinqüênio de
serviço.
Art. 2<' Não se inclui entre os vendmentos tributâvéiS Pelo Imposto de Renda, a vantagem paga aos servidores públicos civis da União proveniente das gratifi·
cações de representação e de adicional por tempo de serviço.
Art. 3Q Esta Lei entra em vigor na da_tfl, de sUa publicação.
Art. 4<' Revogam~se as disposições em contrário.

Redacào final do Projeto de Resolução n'r' 34, de
1982.
Justificação

ANEXO AO PARECER N• 164, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, ínciso VI, da Constituição, e
eu
• Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santana do
Matos, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar
operaçao de crédito no valor d~ _CrSI0._077.00D_.f}O
(dez milhões e setenta e sete mil cruzeiros).

O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art.2<> da Resolução nQ 93, de II de outubro de 1976, do Se-nado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor deCrS 10.077.000~00 (dez milhões e setenta e
sete mil cruzeiros), junto à Caixa ECoilômica Federal,
Mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada à construção
de um centro de abastecimento, naquele Município, obedecidas as condições admitidas peio B_anco Central do
Brasil no respectivo pr_ocesso.
Art. 2<> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

São lidos os seguinus

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 42, DE 1983
Dispõe sobre o cálculo de parcelas da remuneração
del'ida aos sel"l'idores públicos cil'is da União e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I<' A gratificação adicional a. que têm Cfireito os
servidores públicos civis da União serâ calculada sobre o

Art. 5s> Este Decreto-lei entra em vigor na data de
sUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, D.F., 28 de março de 1983; 162<' da lndepen~
dência e 95~> da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas
Delfim Netto
(A.ç Comissões de Constituição
viço Público Civil e de Finanças.)

e Justiça, de Ser-

HModifica a redaçào do caput do artigo 24 da Lei
5.772, de 21 de dezembro de 1971 (Códígo da ProM
priedade Industrial)."

pi'

Pelo Decreto-lei D.<> 2.019, de 28 de março do corrente
ano, o Sr. Presidente da República p-ropõe qUe a gratificação adicional (qüinqliênio) percebida pelos magistrados de qualquer instância passará a ser calculada sobre a
soma do J•encirizento-mais a representação. -Antes, o cálculo incidia somente sobre o vencimento (art. !<>).
Determina, aj_nQ_a, o cilada Decr(:to-lel que os qüinqüê~ios percebidos pelos magistrados nào se incluirão
mais entre os vencimento-?J.ributáveis pelo Imposto de
Renda (a~t. 2<'},
Não há como reconhecer a procedência e: a justeza da
medida governamental _veZ que, a ma&istratura precisa
perceber remuneração condizente com suas elevadas
funções.
Não ê admissível, porêm, o carâter discriminatório do
-ato presidencial, porquanto, vários funcionários públicos com direito ao adicional de representação, devem
merecer também um "status" econômico compatível
com a digriidade do cargo que exerce.
O presente projeto visa a corrigir esta desigualdade de
tratamento que, contraria frontalmente o princípio de
isonomía p-revisto na Constituição federal.
_ Sala das Sessões, 12 de abril de 1983.- Mário Maia. -

LEGISLAÇÃO CiTADA
DECRETO-LEI N• 2.019, DE 28 DE MARÇO DE
1983.
Dispõe sobre o çálculo de parcela$ da remuneração
ilevirja_ tios magistrado~ e dá outras providências.

O Presidente da Re_pública, no u_so das atribuições que
- lhe confere o artigo 55, itens II e III, da Constituição,

DECRETA:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Do expediente lido consta o Projeto de Decreto Legislativo n9 2/83
(n<' 13/83, na Câmara dos Deputados), que de acordo
com os arts. 100, inc-iso I, item 18, e 111, inciso I, alínea
"g", do Regjmento Interno, serâ remetido às Comissões
de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores, devendo ser submetidO à deliberaÇão do Plenário após a
Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto na_ alínea "a" do ínciso H do art. 388_, da Lei interna.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a me~a,
projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 1~>-Secretârio.

Q919

PROJETO DE LEI SENADO N• 43, DE 1983

Relator: Senador Claudionar Roriz
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 34, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santana do Matos (RN) a elevar em Cr$
10.077.000,00-(dez mílhões e setenta e sete mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das COmissões, 12 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior. Presidente- C/audionor Roriz, Relator- Saldanha Der:i.
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Art. (Q A gratificação adicional de que trata o artigo
65, VIII, da Lei Complementar n9 35, de 14 de março de
1979,_em relação aos magistrados de qualquer instância,
será calculada sobre o vencimento percebido mais a representação. nos percentuais de cinco, dez, quinze, vinte,
vinte e cinco, trinta e trinta e cinco, respectiv_amente, por
qüinqüêniO -de serviço, neste compreendido o tempo de
exercício da adYocacia, até O máximo de 15 "a:flos, e observada a garantia constitucional da irredutibilidade,
Art. 2<' Não se inclue entre os vencimentos tributáveis pelo imposto de renda, a vantagem paga aos magistrados nos termos do§ i'?, do art. 65, da Lei Complementar nQ 35, de 14 de mãrço de 1979, respeitado o limite fixado n~ .Parte final dp § 4Q, do art. 144, da Cqnstituição
da República, vedada qualquer equiparação, nos termos
do parágrafo único, do art. 98, da Carta Magna.
Art. 3s> As representações constantes do anexo que
acompanha o Decreto~ lei nQ 1.985, de 28 de dezembro de
1982, ficam aumentadas de 20_ (vinte) pontos percen- tuais.
Ârt. 41' A despesa decorrente da aplicação deste
Decreto-lei correrâ à conta das dotações constantes do
Orçamento Geral da União.

O Congresso Nadonal decreta:

Art. 1"' Ocaputdoartigo24daLeinY5.772,de21de
dezembro de 1971, passa a vigorar com a seguintes re~
dação:
"Art. 24 O Privilégio de invenção vigorará
pelo prazo de 20 (vinte) anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo pra~
zo de 15 (quinze) anos, todos contados a partir da
data do depósito, desde observadas as prescrições
legais."
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. )Q Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Austrália, o Canadá, a Dinamarca, a Finlândia, a
Frailça, a República Democrática Alemã, a República
Federal Alemã, a Hungria, o Irã, Israel, a Itália, o Japão,
Luxemburgo, a No_yª Zelândia, Portugal, a África do
Sul,~- Espanha, a Tunísia, _os Estados Unidos, a Iugoslávia, concedem o privilégio de invenção por mais de JS
(quinze) anQs para quase todas as modalidades, a partir
da data do depósito, sendo que, desses 20 (vinte) pafses-membros da Convenção -de Paris (Member Stat~ as on
- January 1,1980- International Union for the Protection oflndustrial Property- Paris Union), conforme re-lação anexa, 1J (onze) concedem privilégio de 20 (vinte)
anos a partir da data do depósito, 2 {dois) por 15 (quinze) anos a partir da data da publicação da concessão.
A legislação brasileira, de acordo com o antigo Códi·
go da Propriedade Industrial (Decreto-lei n9 254, de 28
de fevereiro de 1967) determinava que o privilégio de patente de invençãO, de desenho ou de modelo industrial tinham validade pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados
da data do depósito, admitida a prorrogação por 5 (cinco) anos. No entanto, a partir da vigência do atual Código (21 de dezembro de 1971), o autor de quaisquer modalidades de invenção encontra~se prejudicado pela revogação desse Decreto-lei.Pasdes Nul/ité sansfrief(não
nulidade sem prejuízo) é uma afirmação que se aplica
bem ao_caso, porque, além de ter seu privilégio reduzido
consideravelmente, encontra o autor sérias dificUldades
para obter uma patente de invenção, uma vez que o processo de patente se desenrola por quase dez anos.
Além disso, o autor de qualquer modaÜdade: de invenção encontra incontável número de obstáculos para
levar avante um projeto qualquer, dadas as dificuldades
técnicas encontradas para conceber um projeto ou protótipo e, quando consegue, para negociar essa idéia. Isso
porque existe, no mercado, uma predisposição a rejeitar
inovações, sob a alegação de que é demasiado arriscado
investir em idéias, pois elas não garantem retorno da
aplicação.
Portanto, com a presente proposta, pretendemos amenizar os problemas dos titulares de patentes vigentes ou
em trâmite, prorrogando os prazos de seus privilégios
por mais 5 (cinco) anos.

0920
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Outrossim, aproveitamos o ensejo para sugerir ao Mi~
nistério_ da Desb_)Jrocratiza_ção que procure atuar no tocante aos processos de patentes depositadas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ~INPI, a fim
de que esse lnstitut_o, a exemplo de outros países, passe a
operar com maior rapidez- e eficácia.
A sugestão deste Projeto nos foí encaminhada pelo Sr.
Luiz Guilhermino _Rorato, de Londrina- PR, que tem
experiência própria nesse campo, uma vez que já depositou dois pedidos de patente (1978 e 1919), tencionando

depositar mais alguns.
Sala das Sessões, 12 de abril_de 1983- Álvaro dias
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 5.772, DE 21 DE DEZEMBRO _DI; 1971
Institui o Código da Propn'edade Industrial, e da
outras providências.

CAPITULO IX

Da. Duração do Privilégio
Art 24. O p-rivilégio de invenção vigorará pelo prazo
de quinze llnos, o de modelo de utilidade e o ~e __m=-~de)o
ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, to_~gs.con
tados a partir da data do depósito, desde que observã.das
as prescrições legais.
Parúgrafo único. Extinto o privilégio, O objefO_"ªa patente cairá em domínio público.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 44, DE 1983
uModifica a redação do § 6~> do art. 39 da Lei n9
5.890, de 8 de junho de 1973, visando possibilitar que
o exercíCiO de cargo ou função de confiança e de che-

fia, nas condições que especifica, seja considerado na
fixação do sahirio-de-benefício do segurado que se
aposentar por tempo de serviço."
O Congresso Nacional decreta:

Art. \9 O§ 69 do art. 39 da Lei n9 5:8-90 de 8 de junho
de 1973 passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 69 Não serão considerados, para efeito de fixação do salário-de-_benefício, os aumentos- que
excedam os limites legais, inclusive os voluntariamente concedidos nos trinta e seis {36) meses imediatamente anteriores ao início _do benefício, salvo,
quanto aos empregados:
I - os aumentos resultantes de promoções reguladas por normas gerais da empresa, admitidas pela
legislação do trabalho, de sentenças normativas ou
de reajustamentos salariais obtidos pela categoria
respectiva; e
II -as gratificações pelo exercício de cargo ou
função de confiança e de chefia, por perfodo fgual
ou superior a dez (lO) anos, consecutivos ou não."

Art. 29 Esta __ Lei entrará em vigor na _d~1.ta de_ sua
publicação.
Art. 39

Revogam-se as disposições em

con_t~ário.

Justificação

Cuida o presente projeto de alterar a legislação previM
denciári.i em vigor, particularmente o § 6~' do artigo 39,

da Lei n"' 5.890, de 1973, para, como está expressamente
düo na ementa, possibilitar que o exercício de cargo ou
função de confiança e de chefia, por determinado perío_do__(dez anos), seja considerado n_a_ fiJo;açào do salário-debeneficio do segurado que se aposentar por tempo de
serviço.
Trata-se,_ em: sínteSe, de adotar para os trabalhadores
e~-g~ral,-;egurados da Previdêllda SOclal, uma norma
que há muito tempo já vfgora para os funcionários pGbH,cos de regime cstatutúrio.
__Com efeito, diz o art. I 80 da Lei n"' I. 711 de 28 de out.übro de_ I 952 (EstatutO dos FuncionárioS Públicos CiVis
da União), na redaçào que lhe foi dada pelo art. }9 da Lein~> 6.732, de 4 de dezembro de 1979:

"O funcionário que contar tempo de serviço
igual ou superior ao fixado para aposentadoria voluntária passará à inatívidade:
1 - Com o vencimento do cargo em comissão da
furlção de conitança ou da função gratificada que
estiver exercendo, sem interrupção, nos cinco (5)
anos anteriores-:
II -com idénticas vantagens, desde que o
exercício de cargos ou funções de conftança tenha
compreendido um período de dez (lO) a..nos, consecutivos ou não.

Quanto à vantagem prevista no inciso I, acima, o trabalhador celetista também já a tem, uma vez que, se estiver exercendo cargo ou função de confiança ou de chefia
n_os _cinco anos anteriores à aposentadoria, certamente
estará recolhendo _contribui_ções sobre a remu.neração
percebida e essa (abrangendo as gratific(!.ções corresponM
. ~~!'àrá s~ndg~consiç!erada pa~~ efeit_9 de cálculo
do saláriowde-benefícío, na forma estabelecida no inciso
II, do art. 39, da Lei n9 5.890, de 8 de junho deJ973, que
_disciplina a matéria no âmbito da previdência sociaL
Já a outra vantagem, a do inciso II (do art. 180, doEstatuto dos Funcionários), essa não alcança o trabalhador
comum, visto estar expressamente excluída dos critérios
para cálculo do salário-de-beneficio, tanto pelo disposto
no inciso II, quanto pelo disposto no§ 69, todos do art.
3~, da Lei n"' 5.890, de 1973.
O nosso projeto faz que, tãoMsomente, as gratincações
pelo exercício de cargo ou função de confiança e de chefia, desde_ que por período igual ou superior a dez (lO)
anos, consecutivos ou não, também influam no cálculo
do salário-de-beneficio do trabalhador que se aposenta
pai--tempo de serviço, igualando-o, neste particular, ao
funcionário público.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1983.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
(.gl N' 5.890, DE 8 DE JUNHO DE I973
Altera a legislação de previdência social e dá ou- tras providênciaS.

Art. 39 O valor mensal dos benefícios de prestação
continuada, inclusive os regidos por normas especiais,
será ca\r;;ulado, tomando-se por base o salário-debençfício, assim entendido;
I -para o auxílio-doença, a aposentadoria por invali-

dez. a pensão e o auxflio-reclusào, l/12 (um doze avos)
da s_oma dos sa\áriOS~de~.contribuição imediatamente anteriores ao mês de afastamento da ativida_de, até o máximo- ae-12_(doze), apurados em período não superior a 18
(dezoito) meses;
II -para as demais espécies de aposentadoria, I /48
(um quarenta e _oito avos) __d_a soma dos _salários-decontribuição imediatamen!e anteriores ao_m.êl! do af~sta:
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menta da atividade, alé o. máxi~o de48 (quarenta e oito)
apurados em perfodo não superior a 60 (sessenta) meses;
III- para o abono de permanência em serviço, l/48
(um ~uare_~ta e oito avos) da soma dQs S<:llários-decontribllição imediatamente anteriores ao mês da entrada do requerimento, até o máximo de 48 (quarenta--~ oito) apurados em período não superior a 60 (sessenta) meses.
§ ]9 Nos casos dos itens Il e III deste artigO, os
salários-de-contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos
meseS serão prevlamente corrigidos de acordo com coeficiente.'> de reajustam<!nto, a serem periodicamente estabelecidos pela Coordenação dos ServiçOs Atuariais do Ministêrio do Trabalho e Previdência SociaL
§ 2~> Para o segurado facultativo, o autônomo, o empregado doméstico, ou o desempregado que esteja contribl.iiildo em dobro, o período básicõ pafã apuração do
salário-de-benefício será delimitado pelo mês da data de
entrada do requerimento.
§ 3_9 Quando no período básico de cálculo o segurado houver percebido beneficio por incapacidade, o
período_ de duração deste será computado,
consider<ÚidÕ-se como salárioMde-contribuição, no perío~
do, o salário-de-benefício que tenha servido de base para
o cálculo da prestação.
§ 49 O salário-de-ben~fício não poderá, em qualquer
hipótese, ser inferior ao valor do salário-mínimo mensal
Yigente no JoGai de trabalho do segurado, à data do início do beneficio, nem superior a 20 (vinte) vezes o maior
salárki-minimo Vigente no País:
§ 5~>- O ValOr mensal dos bl;!neficios de prestação continuada não poderá ser inferior aos seguintes percentuais, em relação ao valor do salário-mínimo mensal de
adulto vigente na localidade de trabalho do segurado:
I - a 90%-(t'iõVenta por cento), para os casos de aposentadoria:
""--~11- a 75% (setenta e cinco por cento), para os casos
de auxílio-doença;
III- a 60% (sessenta porcento), para os casos de pensão.
g·6,. Não serão considerados, para efeito de fi1'.ação
do sa[ário-de-benefício, os aumentos que· excedam os limites -legais, inclusive os voluntariamente concedidos
nos 48 (quarenta e oito) meses imediatamente anteriores
ao início do beneficio, salvo, quanto aos empregados, se
result2ntes de promoções reguladas por normas gerais
da empresa, admitidas pela legislação do trabalho, de
-sentenças normativas ou de reajustamentos salariais obtidos pela categoria r_espectiva.
(Às -Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os p-ro]etOS li- dos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senado_r Marcelo Miranda,
O SR. MARCELO MIRANDA (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_ Yenho Qe uma jornada política sem tréguas e já paguei
o preço-deVido aos que toffiam --posição na luta e_m favor
do _povo.
Con_tinuo na luta e no resgate ao seu preço. Chego ao
Senado da República depois de uma árdua campanha
_.eleitoral, tendo por slogan a luta continua.
O povo da minha terra, em número cada vez maior,
vem, ao longo do tempo, compreendendo e apoiando os
nossos propósitos. Resultado é a minha presença hoje na
mais alta câmara política do País, representando, ao
lado dos ilustres e respeitados Senadores Saldai;Lha Derzi
e José FrageHi, o nosso querido Estado de Mato Gr_osso
do Sul.
. De origem humilde, assumi, nos primórdios de minha
carreira política, uma postura pública voltada para o ho-
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mem, privilegiando-o em todas as ações do governo, de
tal sorte a humanizar as coisas, as obras, a_s cid_ades, com
vistas à construção do progreSso e do desevolvimento,

e

sem sacrifíCiOs da liberdade das condições elementares
e naturais da arte de viver.
Engenheiro de formação, sempre preocupou-me o
lado humano da obra. A sua estrutura fria e insólita h3.
que ser concebida tendo em vista as necessidades do homem, sob pena de transformar-se num monstrengo, não
apenas agressivo à natureza; mas nocivo e hostil ao ser
humano.

Assim procedi no DERMAT- Departamento de Estradas e Rodagem de Mato Grosso; e na CEMAT- Centrais Elétricas de Mato Grosso, quando meu Estado ainda era uno e indiviso.
Eleito pelo povo prefeito de Camp-O Grande, tendo
por bandeira o slogan por u-rná: cida_de mais humana,
apliquei, na minha administração, Jâ agoia no campo
eminentemente político, essa filosofia, com resultados altamente positivos para os seus habitantes.
Meu mandato foi interrompido, pois fora eu chamado
para assumir o Governo de meu Es"tado, receni~ffiente
instalado. Durante o breve tempo de meu mandato, cunhei a imagem de um governo humanista, voltado primordialmente para a qualidade de vida, na cidade e no
campo.
O meu projeto de governo, renovador, vrâvel e receptivo ·ãs aspir"a~õês da grande massa, em breve
transformou-se em séria ameaça para as-forças ambiciosas que, no meu Estado, espreitavam o poder.
Detentor de um mandato delegado, nenhuma resistência pude opor às manobras que resUiiã.ra~ ~i-Compra e
venda do poder em meu EstadoJ Restou-me "consoladoras", as palavras do ilustri: Miriistro Abi-Ackel,
referindo-se à minha pessoa, de que se tratava de um homem digno e bom adminis.trador.
Paguei o preço da audácia, resg-atei 6 tributo e sorvi a
amarga taça da aventura de ter desafiado- os manipulidores do poder, que o querem, o pretendem, o desejam
para outros fins.
Mas, em meio à amargura e ao desalento, constatei,
para meu conforto e de minha famí1ia, que'não estava só
e, consequentemente, não estava errado quanto às idêias
que defendia para o meu Estado e para o meu povo.
Três Senadores, dois Deputados Federais e inúmeros
políticos e companheiros valorosos de governo ronl-pe:
ram com a situação e tomaram posição contrária ao ato
de violência que se cometera contra o Estado de Mato
Grosso do Sul.
E estavam certos, como veio ~de se confirmar nas
eleições de 15 de novembro. A opÕsição, representada
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, en-frentando a campanha mais corrupta, mais sórdida, mais
podre de que se tem notícia na: ·nossa história, retomou,
vitoriosamente e de maneira consagradora, o poder em
Mato Grosso do Sul.
Não podia ser de outra maneira. Mato Grosso do Sul
havia se transformado num imenso palco _de ilícitudes,
de jaguncismo, de dCspotismo, da corrupção sem máscara e sem pei"as, acintosã e desenfreada.
Wilson Barbosa Martins, patriarca moderno de uma
família que é reserva intangível da mdhor moral sulmato-grossense, foi a bandeíra e ao mesmO tempo a muralha capaz, suficiente e bastante,--p-ãi·a deter o curso desse cortejo nefasto que ameaçava comprOmeter definitivamente a formação físic8. e riiorãl da gente do meu Estado.
Mas, sobre o meu Estado e a herança nefasta que nos
legou o Sr. Pedro Pedrossian e seu séquito, falarei em outra oportunidade, eis que a nação precisa conhecer-se a si
mesma. Ocultar ao povo a verdade é crime -de~ lesapátria.
Quero, nesta primeira oportunidade, dar-me a conhecer, dizer ao que vim, em nome de meu Estado e de meu
povo.

Preocupa-me o momento histórico por que passa o
nosso P~ís, reputo-o de extrema gravidade.
O estrang~m___!:_!!_!Q__do processo económico, cum a deterioração_ da nossa ~oq_omia, os descaminhos do projeto soc~al, com o agrav--ª-.rt)~~to d~ di~paridã.dts incoric_ebtveis num 1>aís cujõ~-~eCt.ifso~ contrastam rigorosamente
cOm a realidade qUe difront:lffiOs t~do~-~Ós.
O direcionamento da -política nacional, com recuos e
avanços, como que intentada pelo método do "ensaio e
err~Ó", gerando intr~Mqüilidade e ~ev~Iando incertezas
quanto aos seus objetivos mais primários, -deságua agora
no apelo candente do Chefe da Nação, no sentido da trégua e da_cruzada de solidariedade nacional, este no meu
entendim_énto.
A _redemocratização do Pafs, anseio geral da Nação,
não obstante um avanço reconhecido, ainda encontraresistência numa_minoria inconformada em perder as vantagens do arbítrio, que se sustenta, indisfarçadamente,
no argumento de q1,1e as liberdades derilocrãticas dificu_l_tarào a ge~_tão do projeto sócio-econômico do País-.
Esse é o caminho, a calha estreita por onde os tecnocratas conduziram a Nação. O povo sempre esteve dis-tante, jamais participou das decisões, nem mesmo através de seus representan,tes no Legislativo, relegado que
fora C$Se Poder a mero instrumento de convalidação da
v_gniade -única e suprema do arbítrio.
Agora, passada a febre do "milagre econô_mico", nos
deparamos à beira do abismo. A moratória já habita entre nós.
Fala-se em trégl!a, mas em que termos? Qual o seu al~
canc~?A t_régua ê para a retomada da discussão, em alto
nível, dos problemas que afligem o País ou para permitir,
tào.-sorp.ente, q~-~~ Minis_tros da área_ec_onp_mica conti~
nuem_a sua_nefa_sta ~xperimentação do "ensaio e erro" às
custas da já exaurida vitalidade da economia nacional?
-A trégua seria para não se falar, por algum tempo, dos
erroS, doS' âeSãcertos do projeto político atual? Ou de
seus abusos - CAPEM!, Delfin, Baumgarten?
Fala~se de cruzada. De fato vem ao encontro do espírito sOlidário do povo brasileiro, cooperativo por naturez-ã, afeito a mutirões e a toda sorte de esforço que tOque
o s-eu alto sentimento nacional.
Mas para isso, para o verdadeiro engajamento da sociedade brasil~!ra, faz-se_m_ister um m(nimo de confiabifidade, com um est:ido de espírito desarmado, reaiidàde
um pouco distante, face aos resquícios do arbítrio que
ainda paíianl sObre a Nação.
Po_J que, então, não desvestir o Governo a túnica imperial e, com a humildade dos grandes, com a humildade
dos corajosos, reconhecer os erros, admitir o fracasso e
convidar à mesa do entendimento, nesta hora grave da
vidlCilaCíõilãJ, os Partidos políticos, a ABI, OAB, os sin~
dicatos, as Igrejas, a inteligência nacional?
Afinal somos toàos brasileiros e ninguém é menos p:ltriota para furtar-se a um apelo neste nível.
_O Mundo. todo- acomParihou e aplaudiu a caminhada
do povo brasileiro para as urnas, no último 15 de no. viinbro, e o GOverno Cõnferiu- que nã-o Ceside ris-cos õ.eSte pioCessO:- :Ele vãi--ãOenéontro dOs anseios mais premen1es da Nação, que manifeStamente quer participai' -das
decisões que informam o projeto político llacional.
Ademais, tem o condãO de comprometer psicossocialmente O povo, tOrnando-o partícipe desse-Projeto pÕlítico, ao tempo em que o autentica e o legitima pela unção
da vontade popular, É o poder com apoio na nacionali~
dade, com rãízes fincadas na alma nacionili.
Por que o temor a uma constituinte? Não contrasta
esse sentíineritõ COin o apelo da trêgua e da cruzada? Sua
Excelência· O-Presidente João F{gueifedo, effi sua Mensagem ao Co_ngresso Nacional, reii-!ita, com a franqueza,
que lhe ê peculiar, a gravidade deste momento e fala em
engajamento da sociedade brasileira. Não lhe faltará, tenho certeza, uma resposta positiva a esse chaffiainento
-Cívico, se o Gôverno (Om-ãr a iniciativa do engajamento
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segundo a vontade e as aspirações do povo brasileiro.
Por -is-so falei aqui em confiabilidade.
Certa feita tive eu a oportunidade de afirmar que as
idêias não valem por si sós. As idéias valem pela capacidaâ~, p~[ã __h_S~norªb1_Ed~~e. pelp respeito, pelo prestigiO
dos _ho~~[ls que ~ defendem,
As idêias. nascida-; dos homens, só se impõem, não
obstante sua robustez, pela capacidade de convencimento, t:r!_as, SÇlbr~!udo, pela credibilidade de quem as propague, Vale dizer que o seu campo de germinação ê contextuai.
A crise do Brasil. de natureza política, tem seu fulcro
na ausência de credibilidade, na falta de confiança de
que se ressente o Governo.
Como bem afirmou, em recente discurso, o ilustre Senador Humberto Lucena: "Quantas vezes nos foi dito
que não recorreríamos ao Fundo Monetário Internacional? Quantas vezes fomos informados de que não haveria alteração na Lei Salª'rial? Quantas vezes não se afirmou que não haveria maxidesvalorização do cruzeiro?
E eu acrescentaria que as afirmativas dos Srs. Ministros da área económica já surtem, na opinião pública,
um efeito justamente inverso. Quando- Um Ministro afirma uma coisa, o povo -já se prepara, em espírito, para o
contrário. E, lamentavelmente, isso tem acontecido com
extremada freqüência, tania que o fato já se inseriu no
anedotário popular e enriquece programas de humor das
nossas redes de televisão.
Na mesma linha, no tocante à receptividade, vem agora o chamamento para a cruzada e para o engajamento.
Os políticos, o Povo, a opinião pública estão como que
arredios, divi.didos entre a sua vocação natural para asolidarh~dade.chdca e o instinto de preservação do ridículo,
tangidos peta incontinência dOs -fatos que, nos últimos
tempos, surpreendem a expectativa dominante.
Há uma necessidade imperiosa a ser satisfeita, neste
País. A restauração, a n[vel de Governo, de poder, do
liame intrínseco entre a fala e a ação, ou do discurso e a
ação, como bem acentuou S. Ex• o Senador Humberto
Lucena, para a retomada do diálogo, no seu mais alto e
desejado nível.
E só atravês desse diálogo, mercê de Deus, poderemos
aproximar esses Brasis dispersos, em especial os dois que
mais se distingUem - o Brasil Legal, que a cada dia se
faz mais distaf!_te da realidade nacional, e o Brasil Real,
que- _emerge viçÔso <!os dias atuais, ã.trOpelando os mecanismo"s -da máquina governamental, defasados no tempo
e no espaço.
Sintoma dos mais evidentes podem ser detectados nos
descompassas entre a pregação democrática e a intocabiJidade de certos setores do Governo, como as da gestão
econômico-financeira, por exemplo. Mais vale uma portaria do Presidente do Banco Central, em termos de efeitos e repercussão no seio da sociedade, que todo um
elenco de medidas do Congresso Nacional. Tenta-se,
pois, forçar a convivêncja da demQcracia com segmentos
do absolu_!!_siT!_Q~A área econ§rnico-fil)anceira_ê um bom
exemplo disso, pois ê considerada intocável, já a partir
da Lei de Orç~mentos.
Outros setOres poder~am ser enumerados, que os dispenso, por serem demais conhecidos. Não há, é evidente,
nessa pregação democrática do Governo, conteúdo bastante para o convencimento, eis que não conferem, plenamente, o discurso e a ação. Retomo à afirmação anteri~n. de que a crise que nos afeta a todos, é polfticoinstitucional.
Disso cOncluo que estamos diante de um impasse: ou
buscamos o-ent~ndimento, por via de um diálogo, onde e
quando os interlocutores se tenham na conta de absolutamente iguais, cOm rt!Speito e altivez, ou caminharemos
para o desconhecido, possivelmente para o desastre.
O Brasil das nossos dias não admite nem o exclusivismC? do Governo nem o da oposição, advertiu, na sua memorável fala de despedida, o Senador Tancredo Neves.
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Mais que humildade, é precisei grandeza, desprendimentO. Sem esse facho de luz serâ difícil o encontro do caminho.
Que Deus nos ilumine a todos e nos inspire nessa hora
tão grave da vida nacional. Tenho imensas esperanças
nesta Casa, o Senado da República, palco das mais importantes soluções, ao longo da nossa História, merCê da
inteligência e da cultura dos homens que o habitaram.
Honra-me sobremaneira, Sr. Presidente e Srs. Senado-

res, tomar assento nesta Casa e usar desta tribuna, por
onde desfi!aram as mais ncifáVdS
tico nacional.

figuras do cenârio polí-

Espero em Deus poder honrar a delegação de meu Estado, dignificar õ-mandato que recebi e jamais deslustrar
o brilho deste sodalícío, venerando cenário cívico da inteligência do meu País~

O Sr. Humbeflõ Lucena- V. Ex• permite um aparte?·

O SR. MARCELO MIRANDA - Muito obrigado,
Líder do PDS, Senador Aloysio Chaves. Suas palavras
vêm assomar, vem-nos ajudar, vem contribuir para que
nós exerçamos, exa~amente, com toda a dignidade, o cargO que o povo de Mato Grosso do Sul nos delegou através do voto direto em 15 de novembro.
Gostaria dé diz_er a V. Ex• que naquela mesma ocasião
em que meu nome ia à Comissão de Constituição e Justiça para ser designado Governador de Mato Grosso do
Sul, não foi através da nossa solicitação, pois êramos,
naquela ocasião-, Prefeito de Campo Grande, _eleito pelo
voto direto. Daí a nossa maior preocupação de eleito por
via direta, pelo voto do povo da nossa cidade, vir a ocUpar um cargo delegado, que nós nunca tivemos. Pregávamos a tese de que deveríamos voltar o mais rápido possível à eleição díreta, cofio aconteCeu no ano de 1982. Talvez ~~ tenha sido o motivo do nosso afastamento do
Governo. Perdemos também o mandato que nos foi delegado pelo povo para exercer a Prefeitura de. Campo
Grande~

O SR. MARCELO MIRA!;D.e- ·=-Pois não.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ não precisaria de
apresentação, pois todos nós que compomo-s o SenadO,
ontem como hoje, conhecemos o nome de V. Ex• pela
sua repercussão no GoVerno ôe Mato GroSSo;Oii<Ie-v:--Ex•, ao que estou inJorrriaao, procurou ze"là"r rigoiOsimente pelo interesse público e, por isso mesmo, V. Ex•
terminou não concluindo a sua missão naquela unid.ide
federativa. Mas, justamente como resposta, o povo de
Mato Grosso do Sul apoiou a candidatura de V. Ex•
para o Senado, pelo voto direto, para que aqui, com as
luzes de sua inteligência, com a sua cultU:ra;-púdesse continuar deferidendo os- interesses do seu Estado, da Região Centro-Oeste"-e; -iifãi.São que isso, os do Brasil. V.
Ex• profere um discurso primoroso, inteiramente dentro
das linhas gerais do programa dO nosso Partido, o
PMDB.
Congratulo-me, portanto, com V. Ex•, levando-lhe o
apoio de seus companheiros de Bancada por suas palavras.
O Sr. Aloysio ChaVes--- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCELO MIRANDA - Meu prezado
Líder Humberto Lucena, suas palavras vêm engrandecer
o discurso que, pela primeira vez, faço no Senado FedC-ral. Agradeço-lhe, sensibilizado. Tenho certeza de que,
ao seu lado, haveremos de dar ao Brasil todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho. Vindo de Mato Grosso do
Sul, do nosso Centro-Oeste; do Sul ou do Norte i:fesiO
País, reViveremos no Brasil a verdadeira Democracia.
Ouço o nobre Senador Aloysio Chaves

O sr:Ato}'slo Cliãves- Nobre Senador, a presença de
V. Ex• na tribuna desta Casa é uma demonstração plena
do regime democrático que vivemos neste Pafs. Saúdo V.
Ex•, que chega ao Senado, e desejo a V. Ex' uma proflcua e brilhante atuação nesta Casa. Ao fazer estes votos,
mantenho uma linha de coerência, a mesma que me levou, na Comissão de ConStituiÇãO éJUSiíÇa do -gen_aaõ,
como Senad_or pelo PDS, a relatar a indicação do nome
de V. Ex•, em sessãO secreta, par"a o cargo de Governador de Mato Grosso do Sul, para o qual foi nomeado
pelo eminente Presidente João Figueiredo. Recordo-me
dos ·duros embates naquela sessão secreta quando o saudoso e brilhante ex-Senador Paulo Brossard Contestava,
em longo e exaustivo parecer, a possibilidade legal da
sua nomeação. Recordo-me dos debates em sessão secreta nesta Casa, quando, enfrentando a dura objeção do
PMDB, conseguimos aprovar o nome de V. Ex•. As qualidades que vislumbrei na personalidade de V. Ex', eu estou certo, permitirão que V. EX:f tenha Um aliO-desempenho do seu mandato nesta Casa. ~por isso que o saúdo,
no momento em que profere o seu discurso inaugural
como Senador pelo Estado de Mato Grosso do Sul.

Agradeço a V. Ex.• o aparte e o levarei comigo, juntamente com esta miriha primeifa apres-éii.tação no Senado
Federal, para enriquecer as palavras que- aqui vou pronunciar, concluindo o meu discurso

_g Sr. Gastão Müller-

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. MARCELO MIRANDA -

Pois não.

O Sr. Gastão Mii/ler- O Mato Grosso velho não poderia estar ausente de um pronunciamento inaugural do
novo Mato Grosso, que é o Mato Grosso do Sul. Como
V. Ex~ sabe, tanto quanto todos aqui presentes, o velho
Mato Grosso, de um milhão e: duzentos mil q uilômetros
quadrados, gerou, para a satisfação de todos nós, e eu fui
um dos que defendi energicamente a idéia, o Mato Grosso do Sul com os seus, em números exatos, em números
redondos, quatrocentos mil quilómetros quadrados, que
é uma área dca. Mas V. Ex.•, que vinha prestando serviços ao Mato Grosso do Sul como Prefeito eleito de
Campo Grande, antes já havia prestado muitos serviços
ao Mato GrOsso globalmente. Foi Presidente das Centrais Elétricas de Mato Grosso, foi Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem de Mato Grosso, enflm,
já tinha um cabedal de serviÇos prestados ao nosso Estado, como um bom mineiro que se tinha integrado totalmente ao espírito matogrossense. De modo que o velho
Mato Grosso, por mim representado e,- por que não dizer, pelos outros dois Senadores, no momento ausentes,
leva a V. Ex• os cumprimentos cordiais, com votos de
que <!qui no Senado seja como sempre foi na área do
Executivo, um eficiente colaborador na vida pública.
O SR. MARCELO MIRANDA - Nobre senador
Gastão Müller, suas palavras são mais do amigo, com
quem aprendemos, ao longo do tempo, a conviver na
nossa CUiabã, a Capital do Estado de Mato Grosso. No
dia-a-dia, nessa convivência sadia, tivemos a amizade de
V. Ex' entre aquelas que mais aprecio. Agradeço a V.
Ex~ o aparte. Espero, ao seu lado, contribuir para o engrandecimento do lloSso País e do- noSso Estado.

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• me permite, nobre Senador Marcelo Miranda?

o-sR. MARCELO MIRANDA- Pois não, nobre
Senador Hélio Gueiros.
O Sr._ Hélio GueiroS- ~u querO saudar a V. Ex• nesta
primeira presença solene na-tribuna do Senado Federal.
E, desejo, já que o eminente Senador Aloysio Chaves, relembrou o embate interno, secreto, em que veio à baila o
nome de V. Ex', por sinal vitorioso, nesse confronto, relembrar, também, um conflitO que, aí, de dimensões nacionais, que teve V. Ex', como Governador de Mato
Grosso. Foi quando V. Ex•, imbuído dos melhores pro-
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pósitos e intenções, quis se entestar contra lideranças
canSaâaS-e Viciadas. V. Ex' arriscou o próprio ca-rgo de
Governador, mas não abdicou dos seus principias e dos
seus propósitos e preferiu deixar o GoVerno de Mato
Grosso a compactuar com aquilo que V. Ex~ achava errado. Quero dizer a V. Ex• que nesse segundo episódio,
que foi mais público e mais notório, V. Ex• ganhou a ad~
Iniração e o respeito de Estados mais longínquos como é
o EStado do-Pará. É por isso que neste instante em que
V. Ex• faz a presença oficiul e solene nesta Casa, eu desejo declarar a V. Ex~ que o eleitorado do meu Estado já o
admirava e respeitava pelas posições tomadas por V. Ex•
Também admiro V. Ex• por, neste seu primeiro pronunciamento, fazer referências às asperezas e agruras sofridas pela Oposição durante a campanha eleitoral de novembro passado, porque nós escapamos e podemos dar
o nosso testemunho. E note V. Ex~ que homens da serenidade e da respeitabilidade do Senador Tancredo Neves, quando se despediu desta Casa, também fez notar
que a Nação não suportaria outra eleição na base da de
15 de n_pv_embrQ de 1982. Eu exalto e louvo a coragem de
V. Ex•, contrariando conveniências ou qualquer coisa
parecida de dar o seu testemunho a respeito do que foi a
campanha da Oposição nos Estados brasileiros a 15 de
novembro, para que todo o Senado e toda a Nação tomem conhecimento dessas asperezas e dessas agruras sofridas por nós e, assim, possam, dar melhores condições
de vida, de sobrevivência e de luta justa nos futuros pleitos eleitorais. Receba, em nome do PMDB do Pará, as
nossas con-g-ratúlações e os nossos votos para que V. Ex~
seja sempre retilíneo, como foi no episódio que ficou conhecido em todo o Brasil.

O SR. MARCELO MIRANDA - Nobre Senador
Hélio Gueiros, a sua inteligência, neste pequeno espaço
de tempo de convivência, já o fez credor, de nossa parte,
da amiz_ade do Mato Grosso do Sul, pela maneira capaz,
pela mencira grandiosa, até, com que tem posto os
problemas deste País e principalmente da sua terra.
Agradeço o seu aparte e quero dizer a V. Ex' que o trabalho conjunto que pretendemos realizar deverá surtír
efeito neste País, que tanto espera dos homens públicos
eleitos a 15 de novembro, juntamente com os Governadores.
·

_ÇJ Sr:_ Saldanha Derzi- Permite-me V. Ex• um aparte1
O SR. MARCELO MIRANDA -Pois não, nobre
Senador.

O Sr. Saldanha Derzi- Nobre Senador Marcelo Miranda, congratulo-me com V. Ex• pela estréia, hoje, nes_ta Casa, pelO brilhante e extraordinário discurso que está
pronunciando na tarde de hoje. V. Ex• foi injustiçado
põr-cste Governo que aí está, um erro clamoros-o que-c_o-;.
meteu para com o Estado do Mato Grosso do Sul, ao
substituir um Governador dos mais capazes, dos mais
honestos que, em um ano e dois meses, apenas, deu demonstração da sua capacidade administrativa, do seu
trabalho em favor de Mato Grosso, construindo obras
em todos os municípios e distritos do Estado do Mato
Grosso do Sul. Uma obra admirável foi o Governo de V.
Ex•, Senador Marcelo Miranda. Realmente, Mato Grosso até hoje sente a injustiça e o grave erro que o Governo
cometeu na substituição de V. Ex' por um homem que só desejava o enriquecimento pessoal; um homem do quilate de V. Ex•, do valor de V. Ex' trocado por aquele que
desgraçou o nosso Estado, deixando-o na mais completa
desorgaoização econômica e finailceira-. Esse homem
saiu rico, é verdade, e o nosso Estado ficou bem empobrecido. Mas o povo de Mato Grosso fez justiça a·v.
Ex~ elegendo-o Senador da República comuma expressiva votação, apesar do massacre da corrupção, da pressão
do poderio do Governo federal e estadual na campanha
eleitoral. V. Ex• foi um grande vitorioso e tenho que me
congratular pelo acerto que o povo de Mato Grosso do
Sul teve ao conduzir V. Ex• ao Senado da República e
eleger aquele extraordinário Dr. Wilson Barbosa Martins para governar nosso querido Estado. Desejo a V.
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Ex• muitas felicidades e tenho certeza que V. Ex• irá hon-

rar esta Casa em nome de Mato Grosso do Sul.

O SR. MARCELO MIRANDA - Nobre Senador
Saldanha Derzi, V. Ex• fala com o coração, pela ami_zade, pelo carinho, pelas condições que temos at~ mesmo
de irmãos do mesmo Estado, na luta que e~frentamos na
peregrinação que fizemos em cada um -dos municípiOs,

venda as dificuldades, o sofrímento do povo, desde a época em que disputamos a Prefeitura de Campo Grande
e, agora, em 15 de novembro de 1982, nessa eleição que
ficou memorável, tenho certeza, neste País; memorável
em todos os sentidos, pelas dificuldades, pela pressão,
pelas desigualdades com que a Opósição enfrentou todos

os problemas, todos os percalços, para podermos chegar
a esta Casa, Senado Federal. E a seu lado, não poderia
fazer de outro modo senão desta tribuna, quero agradecer a confiança com que V. Ex• nos distinguiu. Quando
saímos do Governo, tivemos imediatamente ao nosso
lado o Senador Saldanha Derzi, aquele que durante tanto tempo defendia, até mesmo na Liderança, na Vice-.
Liderança do Governo, os Governos da Revolução. E
agora Saldanha Derzi, ao nosso lado, lá no Mato Grosso
do Sul, percorreu cidades e vilas e pudemos, com a sua_
ajuda, estar aqui hoje falando desta tribuna do Senado
Federal, neste primeiro dia.
Agradeço o seu aparte, que será no,nosso discurso um
acréscimo, um complemento ao que estamos dizendo.

O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MARCELO MIRANDA Senador.

Pois não, nobre

O Sr. Itamar Franco- Queria dar os parabéns a V.
Ex•, que ocupa esta tribuna pelo voto direto do seu po-

vo. A provocação, poderíamos dizer assim, do Senador
da República Líder do Governo precisa ser explicada,
porquanto o PMDB defendia, na ocasião, não apenas
um ato individual contia
EX.J; era a defesa de Um
princípio. Nós considerávamos a ilegali~de do_ ato da
indic-dçào do Governador. O problema não foi de ordem
pessoal. Essa defesa foi feita pelo Senador Paulo Brossard, na Comissão de Constituição. e "Justiça, e Por nós
outros, aqui, na reunião do Senado da República. Mas o
importante é a lição que ficou, mas um deSrespeito, ãs
vezes, do Executivo para com o Legislativo, quando o
Senado da Repúblic<l teria que aprovar, e aprovava, O
nome como indicação para: o· Governo dO Estado, Sua
Excelência, o Senhor Presidente da República, no seu in~
teresse, sem qualquer aviso, sem qualquer comunicação
ao Senado da República, exonerava esse governador.
Era exatamente o resquício de àrbítrio qu;e perri1anecia, e
contra esse resquício de arbítrio, contra essas ilega!ida•
des, é que o PMDB se posicionava, não contra a pessoa
de V, Ex~. principalmente numa ação democrâtica, numa
açào pragmática, assim foi a açãO do .nosso 'Partido.
Mas, neste inst<!nte, quero apenas cumprimentar V. Ex~.
e a certeza de que hâ de formar conosco nessa linha de
frente, para que o Brasil possa, ainda ef!l 1985, ter a
eleição direta púa Presidente da República, para que a
vontade popular não seja mais uma vez esbulhada neste
País.

-v.

O SR. MARCELO MIRANDA- Agradeço o aparte
dO Senador Itamar Franco.
O Sr. Mário Maia- Permite--me V. Ex• um aparte?

O SR. MARCELO MIRANDA-Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Marcelo Miranda, nã·o poderia eu deixar de, também, trazer a minha
contribuição ao discurso de V. Ex•, no momento em que
ocupa a grande tribuna do Senado Federal, como representante da Região Centro-::oeslre.brasileira, mais espe~
cificameote do Mato Grosso do Sul, que resultou do desmembramento do grande Estado do Mato Grosso, sem
que o povo que ocupa aquela área fosse consultado em

plebiscito para dar o aprovo ou não àquele desmembramento. Mas nós, que pertencemos, também, ao grande
Oeste brasileiro, posto que aqui nesta Casa representa-·
mos o Estado do Acre, o Estado da Amazônia Ocidental
mais aO Ocidente do Brasil, não poderia deixar de trazer
a nossa modesta palavra de solidariedade ao discurso
que V. Ex• faz neste instante no Senado da República. V.
Ex', no início do seu discurso, para fazer justiça à His~
tória e ao passado, citou o nome insigne do nosso grande
amigo e companheiro de lutas democrâticas, do passado
e do presente, ilustre Wilson Barbosa Martins. Fomos
colegas na Câmara Federal e, àquela época, quando uma
interrupção do processo democrático brasileiro se abateu neste Pais, Wilson Martins, como inúmeros outros
companheiros e ilustre brasileiros, teve o seu mandato
cassado e os seus direitos políticos suspensos por dez
anos, sem uma C:Xplicação plausível, como sem explicação estão todos os atas de arbítrio ocorridos neste País
até a presente data. mas o povo de sua terra, fez justiça a
V----.- Ex•, trazendo~o à mais alta Casa Legislativa do País.
TambéJÍj o fCz com Wilson Martins, nlostrando à História e aqueles que o cassaram injustamente e que eles
não estavam com a razão. E ele, agora, pelo voto livre,
direto e secreto do povo, voltou não maiS a ser represen~
tante na Câmara Federal do povo de Mato Grosso, mas
o mais alto magistrado do seu Estado, da sua terra natal,
o Estado de Maio Grosso do Sul. Portanto, me congra- tulo com V. Ex• pelo brilhante discUrso que fez nesta tarde, ·pela justiça que faz ao citar o nosso velho companheiro. E quero dizer a V. Ex~, para concluir o meu apar- te, que nós também, e já nos manifestamos nesta Casa,
estamos dispostos ao diálogo, estamos dispostos a aceitar_.~ trégua política que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, propõe, mas em termos reais e objetivos, porque, como jã afirmamos uma vez, a trégua é
·uma via de mão dupla e, se nós pararmos as nossas pendências por alguns instantes, será para negociar. E, neste
particular, não deve haver condicionamento. E nos, admira muito que, ultimamente, quando Sua Excelência o
Senhor Presidente da República fala em trégua, em
diálogo, em pacificação dos espíritos, logo vêm aqueles
, sc,:us auxiliares de segundo escalão a faZer exegese de Seu
discurso e_ interpretações que, parece-nos, tiram o sentido dos objetivos que nós entendemos. Hã pouc~, lá no
Estado de Rondônia, Sua Excelência fazia um discurso_e
. seus auxiliares logo interpretavam que a intenção da trégua proposta pelo Senhor Presidente da República não
incluía a aceitação para díâlog-o- dos dois grandes prOje~
tos que a N~ção brasileira está a exigir, que é eleição direta para Presidente da República e o estabelecimento de·
uma nova Carta Magna para nos conduzir neste País.
Portanto, quero congratLJiar~me com V. Ex•.e servir-me
do seu diScu-rSo para tecer estas considerações, dirigidas
principalmente aos nossos ilustres companheiros adversârios nesta Casa. Muito agradecido pela atenção que V.
Ex• me dâ neste aparte longo que faço ao discurso que V.
Ex~ profere nesta tarde.
O SR. MARCELO MIRANDA- AgradeçO _sua gentileza, Senador Mário Maia, e as. palavras carinhosas qoe
vêm colaborar com a minha fala neste dia.
-O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. MARCELO MIRANDA- Pois não.
o sr:-uarco Maciel __:EU gostaria de, em rápidas palavras. d_!zer a
Ex', embora militando em partido distinto do de V. Ex•, o quanto aprecio vê-lo fazendo parte
do Senado Federal e honrando o seu Estado na Câlnara
Alta do País. Quero junt~_r -~ min,has congratulações
pelo seu discurso inaugural.Õesia tarde os meus votos. de
pleno êxito no exercício das funções que o povo do seu
Estado lhe confiou.

v:

O SR. MARCELO -MIRANDA- Obrigado, Senador Marco Macíel.
O Sr. /Qs_é Lins-Permíte-me V. Ex• um aparte?

Ó SR. MARCELO MIRANDA- Pois não.
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O Sr,_ Jasé Lins- Nobre Senador Marcelo Miranda,
no momento em que V. Ex• faz o seu discurso inaugural,
não posso deixar de cumprimentar V. Ex• Pela tranqUilidade da crítica corno pelas idéias e conceitos tratados;
nota-se bem a tranqüilidade do homem que estã por trás
de seu pronunciamento. Tenho absoluta certeza, nobre
Senador, de que V. Ex• honrará esta casa, o povo de sua
terra e o mandato que ele lhe delegou. Parabéns a V. Ex•
O SR. MARCELO MIRANDA- Muito obrigado,
nobre Senador José Lins.
Concluo, Sr. Presidente:
Igualmente, espero ao lado dos meus experientes colegas José Fragelli e Saldanha Derzi, contribuir, comesJorço próprio para o aprimoramento das liberdades democráticas por que tanto reclama a Nação.
Venho de amargas experiências e trago, na alma, as
marcas da injustiça, a mesma que vitimou tantos brasileiros, sufocando n'alguns a chama do idealismo; Não é
o meu caso. Em mim as viscissífudes tiveram o condão
de reavivar o ânimo, de redobrar a fé, de projetar-me
mais a fundo na luta para erradicar a injustiça, restaurar
a liberdade, esperançoso de ver este País de volta ao leito
natural da Democrãcia, na extensão de seus valores reai_s
~ legítimos, -de Sua natureza, de sua autêntica vocação
histórica.
E não trago, no coração, nenhum ressentimento,
comO ha verão de constatar Vossas Excelências ao longo
de um convívio que espero seja duradoura e frutífero,
sobretudo para mim.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos um longo caminho a percorrer. Sinto-me preparado para isso e acho~me
imbuído das melhores intenções para colaborar,,. ainda
que ritodestainente, para o bom and~mento _dos traba1hos nesta casa.
Espero, segundo o programa do m~u partido e Sõb -a
direção luminar de meu Líder nesta Casa, participar de
um trabalho realmente construtiVo, na extensão das aspiraçõeS- maiS legítimas deste país.
A hora não é de esCavamento de possíveis .escombros
do passado, até ·porque o presente e o futuro próximo
não nos parece bastánte para a imensa tarefa que o momento histórico nos impõe,
Tenho esperanças e deSejo contribuir para que essa legislatura recêm-Jnstalada se realize fecunda de soluções
para os problemas que nos afligem, e que o poder legislativo, riesta fase de revalorizaçã'o da ativÍdade política,
~ssinale uma posição decisiva na vida da nação.
Que o ·diâlpgo sobrevenha, altaneiro, digno da metpória "'3.cional. Que o entendimento se afirme, livre e
igualitâriO, com a preservação, por inteiro, das diversidades que informam e indentificam o maravilhoso painel
Politico ·deste Pais, por natureza contrastante e, por isso
mesmo, maravilhosa e singularmente um país universal.
Era o que _tinha a dizer, nest~ minha primeJra (ala aos
insígnes_colegas da mais alta câmara política do país.
Muito obrigado! (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador· Humberto Lucena, como
"Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA.PRONUNC/A
1)/SCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Através do
Aviso n~' 49~SP, de 6 de abril do corrente ano, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União encaminhou ao
Senado cópia! daS atas das sessões em que foram tomadas decisões aplicando sanções aos responsáveis quere~
laciona.
O expediente foi encaininhado, com ofício, à Comissão de Finanças, para conhecimento.
O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr, 11'-Secretário.
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E lido o seguinte
REQUERIMENTO

REQUERIMENTO N• 535, DE 1983
N~'

531 1 D.E 1983

Nos termos do art. 222 do_Regimento Interno, req ueremos que seja realizada sessão especial para homenagear o Marechal João Baptista Mascarenhas de Moraes,
ria data do seu centenário, 13 de novembro de 1983~
A data da homenagem fica a critêrio da Mesa Diretora, podendo realizar-se no segundo semestre do corrente

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 133, de 1981, que "Autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritinga (SP) a elevar em Cr$ 12.000.000,00
(doze milhões de cruzeiros) o montante de _sua divida
consolidada, feita ~ reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1983._-Severo G_omes.

ano.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1983. -Jorge Kalume
- Lourival Baptista --Benedito Canelas- João LoboAltevir Leal -José Lilis- Nelson Carneiro ...;.. Aloysio
Chaves - M oacyr Da/la - Aderbal Jurem a - Pa$sOs
Porto- Gastão Müller --José Fragelli- Marcelo Miranda - Guilherme Palmeira - João Calmon - Severo
Gomes - Helvídio Nunes- Albano Franco- Luiz Cavalcante - Roberto Saturnino ~ Saldanha Derzi - Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requerimento lido serâ objeto de deliberação ap6s a Ordem do
Día, -nõS termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretãrio.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 532, DE 1983
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, re-queiro a transcrição, nos AnaiS do Senado, do artigo do exMinistro da Fazenda, Professor Octãvio Gouvêa __d_e_Bulhões, publicado no "Jornal do Brasil", de 10 de abril do
corrente an-o, sob o título: "Bulhões quer medidas radicais para eliminar inflação".
Sala das Sessõ~_s, 12 de abril de 1982. - Luiz Viana.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O~ requerimento lido serã submetido ao exame da Comissão Diretora, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretário.

REQUERIMENTO N• 536, DE 1983
Nos termos dO dispo"sto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 140, de 1981, que "Autoriza a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo {SP) a elevar em Cr$ .
· 886.200.000,00 (oitoce-ritris e oitenta e Seis-milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Saladas Sessões, 12 de abril de 1983. -Severo Gomes.
~

REQUERIMENTO N• 537, DE 1983

Nos termos do disposto no ~rt. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivaoiento do Projeto de Resolução n'i' 143, de 1981, que "A~toriza a Prefeitura MuniCipal de Mauâ (SP) a elevar e~ Cr$ 47.686.000,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos~ oiterita e seis mil cruzei:os) o montante de sua dívid~ ~onsol!dada", feita a reconstituiçã~ do processo, se n~sána ..
Sala das Sessões, 12 de abril d'i-1983. -Severo_ Gomes
REQUERIMENTO N• \38, DE 1983

'

Nos termos do disposto no art. ~67 do Regim~_nto Inferno, requeiro o desarquivamento. do Projeto de Resolução n"' 156, de 1981, que ..Autoriia a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) a elevar em\ Cr$ 528.418.166,50
(quinhentos e vinte e oito milhÕes, q\IatrOcentos e deZoito mil, cento e sessenta e seis cruzeirds cinqüenta ce~ta
vos_) o montante de sua divida consriHdada", feita a re_constituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1983.(- Severo _Gomes.

e

E lido o seguinte
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mil, setecentos e dezessete cruzeiros e trinta centavos) o
montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1983. -Severo Gomes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os requerimentos lidos serão publicados e posteriormente inclufdos ~m Ordçm do Dia, nos termos regimentais.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para breve comunicação.

OSR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra
o nobre Senador Nelson Carneiro, para breve comuni~
cação.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para breve cQmu_o_icação . .Sem revisão dO orador- Sr. Presidente, jornalista profissional, expecionatmente tenho retificado noticias divulgadas pela imprensa. Ontem o Jornal do Brasil,
certamente pela velocidade que a notícia requer, noticiou
que eu havia apresentado "projeto revogando a correção
automática semestral dos salários, dizendo que este~ o
desejo dos funcionários públicos não beneficiados pela
Lei:•
Ora-, meu Projeto- n'i' 24, de 23 de março último, apenas
rev~ga, na Lei n~ 6.708, de 30 outUbro de 1979, o artigo
n'i' 20 assim redigido:
..As disposições da presente Lei não se aplicam
aos servidores da União, dos Territórios, dos Estados e dos Municípios de suas autarquias submetidas
ao reg"ini.e da cõnsolidação das Leis do Trabalho ...
Meu projeto amplia a semestralidade, não a retira de
quem a possui.
Aliás, Sr. Presidente, ainda hoje fiquei surprendido,
porque cheguei a esta Casa certo de que poderia pedir a
V. Ex• um pouco dos 700 hectares que a imprensa lhe
atribuiu como existentes, como fruto de grilagem em
Goiás. Para meu desencanto soube que V. Ex• não tem
naquele Estado nem 7 palmos de terra para uma sepultura.
São, portanto, equívocOs da imprensa que devem Ser,
desde logo, afastados. para que não perdurem sobre homens públicos deste Pais. (Muito bem!)

REQUERIMENTO N• 539, bE 1983
I

REQUERIMENTO N• 533, DE 1983
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
'"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n"' 06, de 1983, que altera dispositivos da Lei n"'
5.682, de 21 de julho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos Políticos, e dã outras providências.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1983.- Aloysio Chaves. Líder do PDS --Nelson Carneiro
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) ---0 requerimento lido serã submetido a deliberação do Plenário
após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
l "'-Secretário.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 534, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 !lO, de 1981, que "AutOriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP) a elevar em Cr$
1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e sete centavos) ·a montante de sua divida consolidada", feita a reCoristituíção do processo; se necessâria.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1983. -Severo Gomes.

do

Nos termos do disposto no art. 367
Regimento ln·
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 169, de 1981, que .. Autoriza a ~refeitura Mu~i
cipal de Mogi das Cruzes (SP) a ~levar em Cr$
74.306.000,00 (setenta e quatro milhões, trezentos e sCis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida fonsolidada",
feita a reconstituição do processo, se nec~sâria.
·
Sala das Sessões, 12 de abril de 1983. -S\ero Gomes.
REQUERIMENTO N• 540, DE

ter~os

1~3

do-~Reg\menio

Nos
dO disposto no art. 367
lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto\ de Resolução n'i' 175, de 1981, que "Autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 295.400.oob,OO (duzentos e noventa e cinco milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita areconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1983.- Severo Gomes.
REQUERIMENTO N• 541, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n_9 21 I, de 1981, que "Autoriza<! Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em Cr$ 57.964.717,30
(cinqUenta e sete milhões, novecentos e sessenta e quatro

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador lta?Iar Franco, pela ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pela ordem. Sem revisão
do orador)- Sr. Presidente, para uma indagação sobre
o andamento de nossos trabalhos.
Ao que parece, após a Ordem do Dia vamos discutir
uma solicitaÇãO do Senhor Presidente da República para
se ausentar do País.
Tendo eu tramitando no Senado da República um
projeto de lei que trata da matéria, solicitaria a V. Ex'
que Minha Proposição fosse- discutida no pedido de Sua
Excelência o Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto de
lei de V. Ex•, que, inclusive, tem a minha simpatia, não
figura na Ordem do Dia. Se V, Ex• pediu o desarquivamento, se o projeto estã em tramitação- normal, talvez
fosse o caso de pedir uma tramitação urgente. Incluí-lo
na Ordem do Dia na sessão de hoje, não vejo, regimentalmente, como será possível.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, evidentemente conheço a posição de V. Ex•.
J'edi o desarquivamento do projeto. Hã uma deliberação da Mesa do Senado, que este projeto seria exami-
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nado com a devida urgência. Ele foi apresentado em
1980.
t evidente,' Sr. Presidente, que cabe também uma deliberação de V. Ex•. f: claro que se trata de projeto de lei, e
um pedido ...

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tenho na retaguarda um serviço de processamento de dados, que V.
Ex • conhece demais. Dentro de instantes, eu informarei a
V. Ex• onde está o projeto e conio está o projeto. Peço a
V. Ex• aguarde alguns minutos, somente.

O SR. ITAMAR FRANCO -Se V. Ex• me perguntasse -onde ele estava antes, eu diria que ficou dormindo
na gaveta do Senador Murilo Badaró pelo menos um

ano. Hoje não sei onde se encontra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Informarei a
V. Ex• dentro de instantes.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles - Fãbio Lucena - Gabriel Hermes
- João Castelo - José Sarney -~Alberto Silva Virgílio Távora - Carlos Alberto - João Calmon José lgnácio - Amaral Peixoto- Nelson CarneirO Amaral Furlan- Fernando Henrique Cardoso...:.:. MaUro Borges- Benedito Canelas- José Fragelli- Âlvaro Dias.
O SR. PRESlDENTE (Nilo Coelho) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o'>' 148, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 904,
de 1981), que autoriza a Prefeitura MUnicipal de
Acaraú (CE) a elevar em Cr$ 10.531.400,00(dez milhões, quinhentos e trinta e um mil e quatro~ntos
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 905 e 906, de 1981, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
de Municípios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à- COmissãO -<feRedac;ão.--

E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 148, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Acaraú (CE) a elevarem Cr$ 10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e trin·
ta e um mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua
dívidS: consolidada interna.
O Senado Federal resoslve:
Art. l'>' ~a Prefeitura Municipal de Acaraú, Estado
do Cearã, nos termos do art. 2'>' da Resolução n9 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 10.531.400,00 (dez milhões,_ qu~nhentos e
trinta e um mil e quatrocentos cruzeiroS), o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAZ), des-

tinado a construção de vinte unidades escolares na zona
rural, 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.

E o seguinte o projéto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 166, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Umari (CE), a contratar operação de crédito no valor de CrS 12.277.000,00
(doze milhões, duzentos e setenta e sete mil cruzeiros).

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
. O Senado Federal resolve:

---Votação, em turno único, do -PrOjeto de Resolução n'>' 158, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer nt 949,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do
Cearã a elevar em CrS 14.435.200,00 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e duzentoS
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n"' 950, de 1981, da Comissão
- de Constiiuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do S_enador
Hugo Ramos.

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta_dos. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de RedaÇão.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 158, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado do Ceará a elevar
em Cr$ 14.435.200,00 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.

Art. l'>' É a Prefeitura Municipal de Umari, Estado
do Ceará, nos termos do art. 2'>' da Resolução n"' 93, de li
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
12.277.000,00- (doze milhões, duzentos e setenta e sete
mil cruzeiros)junto à Caixa Económica Federal, eSta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- F AS, destinada à construção
de unidades escolares na_quele M~nicfpio, obedecidas as
-CÕ-ndiçõ~s admitidas _pelo Bai1Co- Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4:
·Votação, em turno único, do Projeto de ResoJuçãu n"' 276, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.482, de 1981}, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$
1.879.226.000,00 (uin bilhão, oitocentos e set_enta e
nove-milhões, duzentos e vinte e seis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.483 e 1.484, de !981, das Comissões:
-de Constituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de _Municípios,

O Senado Federal resolve:

~r~·- )_9 -1!. o Gover:_n_o do Esta9-o çlo Ceará, nos termos do art. 2'>' da Resolução n'>' 93, de 11 P,e outubro de
1976,- do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
14.435~,00 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e
cinco mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada interna, a fim de que possa contra~ um
empf~timo qe igual valor,junto à Caixã Econdmica Fe~
dera!, mediante a utilização de recursos do FUndo de
-Apoio ao oé:Senvofvimento Social- F AS, destinado à
produção e c_omerCialização doo Artesanat_o Cearense,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'>' Esta Resolução .entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 3:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'>' l/56, de-198((apresentado
comissão
--:de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.025, de 1981), que ãutoriza a Prefeitura Municipal
de Umari (CE), a contratar operação de crédito no
valor de Cr$_U277.000,00 (doze milhões, duzentos
e setenta e sete mil cruzeiros), tendo

perã

PARECERES, sob n9s 1.026 e 1.027, de l981,
das Comissões: "
- de Constituição e-Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto venCido do Senador
Hugo Ramos; e
- de Municfpios, favorável.

Em votação o projeto.
~S~S~s. Sen_adores que o aproyam permaneçam senta-

dós. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

favorá~el.

Em votaç-d.o o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta·
dos. (Pausa.) Aprovado.
O prOjeto vai à Comissão de Redação.

E o seguinte

o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 276, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(MG) a elevar em Cr$ 1.879.226,000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões e duzentos e vinte e seis mil
cnu:eiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

--Art. ]'>' É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(MG), -nos termos do art. 2'>' da Resolução n993, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em Cr$ I .879.226.000,00 (um bilhão, oitot.:entos e setenta
e nove milhões e duzentos e vinte e seis mjJ 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 qualidade de agente
financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de galerias pluviais, naquela CapitaL obedecidas as condicões admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
--- Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo coelho) -Item 5:
Votação, em turno único, do Projeto de Reso~
luçào n9 68, de l982, (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n'>' 372, de
1982), que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a elevar em Cr$ 451.355.900,00 (quatrocentos e cinqUenta e um milhões, trezentos e cin-
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qilenta e cinco mil e novecentos cruzeiros) o mon~
tante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~" 373, de 1982, da ComissãO
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aproVam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)

AprovaO:o.
O projeto Vai à ComiSsão de Ri:daç.ão.

E o seguinte o projeto aprovado

mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui_vamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 180, de
1979, de sua autoria, que institui diretrizes básicas
para o desenvolvimento económico, soCial, espacial
e administrativo de Brasília.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O prOjeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamente do Projeto de Lei do Senado n' 73,
de 1981, de sua autoria, que cria o Instituto Nado~
nal de Conservação do Solo, 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 que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 9:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
370, de 1983, do Senador Passos Pôrto, solicitandõ,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~" 45,
de 1982, de sua autoria, que institui o "Dia Nacional da Conservação do Solo" a ser comemorado,
em todo o país, no dia 15 de abril de cada ano.

PROJETO DE RESOLUÇii.O N• 68, DE 198:!
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 451.355.900,00 (quatrocentos e cinqüenta e um

milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil e
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non~centos

cruzeiros) o n;tontante de sua dívida Consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
A rt. 19 é o Governo do Estado de Santa Catarina,
nos termos do artL 2~> da Resolução n' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autoriza a elevar em
CrJ. 451.355:900,00 (quat~occntOs e cinqileiúã e-Um in-ilhões, trezentos e cinqüenta e "Cinco mne-novecentos cruzeiros) o montante de s-ua dívida consolida"da interna, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ã CaiXa _ECOnõrriica Fedefãf,- mediante a utilização de rec_ursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destiÍlado- ft edificações para as
Polícias Civil e Mílitar, além da aquisição de equipamentos obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vígor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 6:
Votação, em turnO úófCo, do Requerimento nl'
213, de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art._J67 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 79, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a contratar operação de
empréstimo externo no valor deUS$ 10,000,000.00
(dez milhões de dólares norte-americanos)"destinada à implantação de obras priotirárias naquele Munidpio.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam -sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução a que se refere o requerirrúmto
que acaba de ser aprovado será desarquivado.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
projeto de-lei a que se refere o reguerrmento que
acaba de ser aprovado será desarquivado,

q

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item IO:
Votação, em turno único, do Requerimento nq
37 I, de 1983, do Senador Passos Pórto, solicitando,
nos termos do .art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de lei do Senado n~' 336,
de I 979, de sua autoria, que altera o§ 4~"do art. 27 da
LeT-n~ 2.004, de 3 de OUtubro de 1953. Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado serã desarquivado.

- --Votação, em turno único,-do Requerimento n'i'
372, de 1983, do Senador Passos Pôrto, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 332,
de 1980, a sua autoria, que erige em monumento nacioi1al·a cidade de Laranjeiras, no Estado de.Sergipe.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta~
dos. (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 7:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 12:
Votação, em turno único, do Requeritrientó- n~'
368, de 1983, do Senador Gastão Müller, solicifaildo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Sen::ido n<>
21 1, de 1981, de sua autoria, que torna obrigatória a
gravação do número do respectivo chassi nos vidros
de veicUlas automotores fabricados no pafs 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 que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento nq
369, do Senador Passos Pôrto, solicitando, nos ter~

Votação, em turno. único; do Requerimento nl'
373, de 1983, do Senador Passos Pôrto, solicitando,
nos tennos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquimvamento do Projeto de_ Lei do Senado n~" 2,
de 1981, de sua autoria, que institui a adoção trabalhista para menores na faixa etãría- eritie 12 e 18
anos incompletos, 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 que
acaba de ser aprovado serã desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item I3:
Votação, em turno único, do Requerimento n'
374, de I983, do Senador Passos Pôrto, solicitando,

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item I4:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
375, de 1983, do Senador Passos Pôrto, solicitando,
nos termos d.o art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nl' 173,
de 1981, de sua autoria, que extingue os incentivos
fiscais a investimentos aplicados na compra de
ãÇões e devêntures conversíveis em ações mediante a
composiÇão de fundos de investimentos autorizados
p~!l? Decreto-lei n' 157, de 10 ~e fevereii:o de I967.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que ao aprovam permaneçam sentados._ (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 IS:
Votação, em turno t;lnico, do Requerimento n~'
381, de 1983t de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 139, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar, em Cr$
615.170.500,00 (seiscentos e quinze milhões, Cento e
setenta mil e quinhentos cruzeiros), o m~ntante de
sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
AprOVado.
O projeto de resulução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado r-erã desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item I6:
Votação, em turno único, do Requerimento n'
382, de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 13, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar, em Cri
493.771.000,00 (quatrocentOs e noventa e três milhões, setecentos e setenta e um mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. ( Pau.sa.)
Aprovado.
O projeto de resolução" a que se refere o requerimentõ
que acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item I7:
Votação, em turno úni~o. do Requerimento _nq
383, d<_:' -1983, do Senador Murilo Badaró, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 62, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cã:xambu (MG) a elevar em CrS 123.939.000,00 (cento
e vinte e três milhões, novecentos e trinta e nove mil
cruzeiros) o montante de sua dívida cons-olidada.
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Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam Pefmaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprov01do será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 18:
Votação, em turno único, do requerimento n9
385, de 1983, dO-SenadÕr Henrique Santillo, soUcitando, nos termos do art. 361 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~ 57, de 1979, de sua autoria, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de as sociedades de economia mista
e empresas públicas manterem o controle das respectivas subsidiárias, nas condições que específica.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprov,am permaneçam sent~-
dos.( Pausa.)

Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Ttem 19:
Votação, em turno único, do Requerimento n'>'
386, de 1983, do Senador Henrique SantHIO, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o' desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'>' 304, de I979, de sua autoria, que dispõe sobre a
comercia!izq.çâo dos produtos derivados de petróleo
no território nacionaL
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimeÕ.to que
acaba de ser aprovado serâ desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 20:
Votação, em turno único, do Requerimento n'>'
387, de 1983, do Senador Henrique Santil!o, solicitando, nos termos do art, 367 do Regimento Inter-

no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'>' 79, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre pagamento do repouso semanal remunerado ao empregado comissionista.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (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, -a-o Req-Uerimento n'>'
505, de J 983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371, alínea C do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 156, de J 979, de sua autoria, que institui o seguro desemprego e determina outras providências.
Em votação o requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Humberto
Lucena para encaminhar a votação.

OSR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO. QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O Sr. Aloysio

Cha~es-

Peço a -palavra, Sr. Presiden-

te.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a pala·
vra o nobre Senador Aloysio Chaves.

O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENT.t-.

O Sr. Pedro Simon -Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
pu lavra ao Senador Pedro Simon, para encaminhar avo.
tacão.
O SR. PEDRO SIMON (Para encaminhar. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, em primeiro lugar uma consideração
que me parece importante. O nobre Líder do PDS afirmou: por que aprovar esse projeto, em face dos acontecimentos em São Paulo, que poderiam não ter acontecido
se medidas drásticas e urgentes tivessem sido tomadas?
Venho aqui em defesa do Governador Montara. Não
me parece, Sr, Presidente, que o comportamento do Sr.
Governador do Estado de São Paulo não tenha sido exat<lmente aquele que deveria ter sido, o de resolver o
problema da crise como ele resolveu, com alguns sacrifícios materiais, sim, mas sem sacrifícios de vida, sem o
uso da violência, sem a tentativa da radicalização, para
perpetuar em São Paulo, talvez, aí sim, a crise e os atas
que alguém desejasse para intervenção em São Paulo.
Aliás, uma pesquisa que a imprensa publicou, feita
por um dos jornais que mais tem criticado exatamente o
Governo do Sr. Franco Montoro, com relação a esses
acontecimentos mostram que a esmagadora maioria
achou absolutamente correta a decisão tomada pelo Sr.
Senador Franco Montoro, Governador de São Paulo,
nos acontecimentos de São Paulo.
Na verdade, o que alguns desejavam era que se estabelecesse, logo, uma identidade entre o procedimento de
um Governador eleito pela base popular, com premissado em tentar buscar a normalidade democrática sem o
uso da violência, e aqueles outros que gostariam de ver
esse Governador, já eleito, poucos dias depois, usar a
violência, para que, através do tumulto, através da pan~
cadari<~, poder dizer que não hâ diferença entre um Goveno- da ARENA, um Governo do PDS e um Governo
do PMDB. Acho que agiu muito bem o Governo de São
Paulo.
-Hoje vieram, do Rio Grande do Sul, os representantes
do setor da construção, Presidente do Sindicato dos Empresários, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores,
entidades de classes e a Comissão de Obras Públicas da
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, vieram,
em conjunto, falar com os Ministros da área econômica,
e, estiveram com os Parlamentares da Câmara e no Senado, estiveram no gabinete de V. Ex', que infelizmente
não os pôde atender, mas o chefe do seu gabinete os
atendeu, e levaram às autoridades competentes exalamente essa advertência: se medidas concretas e objetivas
não forem tomadas de imediato no Rio Grande do Sul
- e foram os empresários que falaram isso- acontecimentos talvez pío?es do que os de São Paulo poderão
ocorrer naquele Estado.
EtJtào, o que acontC(.-eu em _São Paulo, não serve de
advertência? Eu não aprovo, _eu lamento profundamente.
Que bo-m-se não tivesse acontecido! Não imaginem que
estou aqui a dizer: não, foi positivo. Não! Que bom não
tivesse acontecido. Parece-me, porém, que entre tudo
que aconteceu, pode·se e se deve tirar uma lição. E a
lição que se pode e se deve tirar ê a de que há realmente
neste país uma insatisfação generalizada, uma angústia
generalizada.
Falava, agora, com o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e ele dizia: há dois anos atrás, fazíamos uma·
greve no Rio Grande do Sul, na tentativa de busca de
melhores salários, na tentativa de busca de melhores
condições para o trabalho. A situação estâ tão asfixiante,
-~- hoje, que há ameaça de greve no Rio Grande do Sul, e
nós estamos aqui, não buscando melhores condições de
trubalho, nem melhores salários, estamos buscando condições de manter nosso trabalho, porque a onda de de-
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semprego é real, é concreta, é crescente. Vejam o retrocesso que e1cis-te. Pois me parece que o que aconteceu em
São Paulo deve nos servir de advertência, no sentido de
verificarmos que, como disse Fernando Henrique Cardoso, o feno está seco. E não é o agitador daqui ou de lá
que haverá de levar o povo, que estâ tranqUílo, o povo
que está satisfeito. a fazer este ou qualquer ato. Mas, eu
pergunto e já perguntei: quem de nós, que de uma hoÍ:a
para outra perde o que tem, perde o emprego, perde a
condição de conseguir um novo emprego e chega em
casa e não tem condições de dar o alimento para seus filhos. quem de nós não recorre ao desespero? Talvez não
tenhamos condições de meditar, Pe!a tranqUilidade das
nossas_ posições, de nos colocar, ainda que isso seja difi~
cn. por alguns -segundOs, na posição desse cidadão que
está nessa condição, que tinha sua casinha, porém não
pode mais pagar a prestação do BNH e é posto para fora; que tinha seu emprego tranqUilo, sereno, que vivia
trabalhando e recebend"O, e é demitido e não consegue
emprego. não consegue condição alguma.
Pois este projeto, do Líder do PMDB, parece que é
desses projetas que devem ser tratados em situação de
choque, Sr. Presidente. Esta Casa, aliás, sempre decidiu
assim. Projetas passam anos tramitando, passam anos
sendo discutidos, engavetados, arquivados, pedido a rea·
presentação, discutidos, apresentados, engavetados, ar·
quivados, e os anos passam. Mas a verdade é que as
grandes decisões desta Casa foram tomadas no momento
exato, quando hã a decisão política de assim fazer.
Diz o Líder do PDS que reconhece que a decisão é importante, que a hora é exata e que o momento é agora.
Pois se o momento é agora, e se a hora é exata, parece
que esta Casa, querendo, pode, tem condições de aper·
feiçoar - para usar a expressão do líder do PDS - o
projeto do Líder do PMDB, alterá-lo, modificá-lo,
melhorá-lo. Parece-me, porém, que esta Casa, assim o
desejàl1do, a partir de hoje, Líderes da Oposição, representantes da Oposição, e representantes do Governo,
teríamos condições de na terça-feira, jâ estar aqui votando um projeto que representasse nossa decisão na
adoção do seguro-desemprego. E se algum equívoco, e se
algum senão, e se alguma dúvida pudesse existir no projeto que saísse desta Casa, ele teria de ir para a Câmara
dos Deputados e lá, na Câmara dos Deputados, haveria
a revisão necessária, as emendas e as modificações necessárias, para que lá, também, a Câmara pudesse alterá-lo,
pudesse aperfeiçoá-lo e pudesse melhorá-lo, Por isso, Sr.
Presidente, nós sabemos que ou se aprova esse projeto
agora, quando há esta crise tão séria e tão grave que aflige a todos n?s ou ele Y:olta a cair no esquecimento. E o
próprio Líder do -PDS, o ilustre Senador Aloysio Chaves, relé os projetas, a série de projetas q'ue estão tramitando, algur:ts há dezenas de anos, porque na verdade
essa matéria, há muito tempo, vem sendo debatida e não
sei se não levará mais um bocado de tempo antes de uma
decisão, se nós não tivermos a decisão real e objetiva de
aprovar esse projeto já e agora.
Alguém tem alguma dúvida, no sentido de que se nós
levarmos mais lO anos para aprovar o projeto do segurodesemprego, será exatamente nos últimos dias e nô finai
que vamos terminar nos reunindo para dar a redaçào final? Mas, por acaso não ê assim e não tem sido assim ao
longo dos anos, nesta Casa, o que tem ocorrido com todos os projetas importantes? A decisão ê nos últimos
dias, leva-se longo tempo a meditar.
Poder-se·ia dizer: mas essa matéria? Mas tem um Se·
nadar nesta Casa_ que já não está cansado de conhecer,
de debater, de discutir, de estudar, de ler e de reler, mil
vezes o problema do seguro-desemprego neste País?
Mas, será que alguém precisa djzer: eu preciso tempo,
porque essa ê uma matéria que não conheço, sobre a
qual eu ainda não me aprofundei, te.nho que ver a literatura,_ tenho que meditar. sobre. . isSÔ.
Pelo amor de Deus, Sr. Pre.~idente! Ao longo do tempo, não precisa n~m ser Senador da República, nós lá na
provincia, I?.eputados Estaduais, já fizemos, embora não
fosse !.!1-atéria da nossa competência, uma série de comis~
sõe.s especiais paru discutir a matéria com rela,_ão ao
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seguro·desemprego. Não é apenas matéria desta Casa, é
matéria do conhecimento geral.
Por isso, parece, Sr. Presidente, que a decisão não é a

decisão técnica do tempo necessário. A decisão é a decisão política de querer ou não querer aprovar a matéria.
Querendo aprovar a matéria, parece-me que agora é agora, o momento é já. E me parece que seria o momento
exatamente oportuno este, agora, para, com a aprovação
desse projeto, nós darmos uma resposta, a resposta que
esta Casa pode dar, no sentido de buscar a paz soci"al que
tanto desejamos e que nós estamos tanto necessitando.
Por iss·o, acho que o requerimento do Líder do PMDB
é absolutamente correto e absolutamente dentro das
perspectivas normais de trabalho desta Casa, porque, em
assim o desejando, a partir de hoje, aprovado o pedido
de urgência, estaremos trabalhando permanente e cons~
tantemente em cima do texto final que passará por esta
Casa, E, na eventualidade de ser aprovado, remeter-se-á
à Câniara dos Deputados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem./
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nã-o há mais
oradores. Vou submeter a votos.
Em votação o requerimento de autoria do Senador
Humberto Lucena, que solicita urgência, nos termos do
art. 371, allnea "c"; do Regimento Interno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.}
Rejeitado.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, requeiro ve-

rificação de votos.
O SR- PRESIDENTE (Nilho Coelho)- Vai-se proceder à verificação- de votação, requerída pelo nobre Senador Humberto Lucena.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seUs higiares-:(Pausa!
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho)- A Presidência
deixará de consultar os votos da Minoria, porque já foram manifestados. O Plenário já COnhece o voto do Se-.
nadar.
Os Srs. Senadores podem votar. (Pausa.)

( Procede~se à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENA.DORI:.S:

Humberto Lucena -José lgnáclo- Nelson Carneiro.

Ç>IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã~ ri)

Sombrio (SC) a elevar em Cr$ 4.28L025,24 (quatro,
milhões, duzentos e oitenta e um mil, vinte e cinco
cruzeiros e vinte c quatro centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9 840 e 841, de 1982, das Comissões:
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionali~
dade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
Em

di~cussão

o projeto. (Pausa.)
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E o seguinte o projeto aprovadO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 11, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
elel'ar em Cr$ 717.785.762,58 (setecentos e dezessete
milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e
sessenta e dois cru7.eiros e cinqüenta e oito centavos) o
montante de sua dhida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
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' 148, DE 1982
Autoriza a Prereitura Municipal de Sombrio (SC)
. a elevar em ('r$ 4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, vinte e cinco cruzeiros vinte e
quatro centalos) o montante de sua -dívida consolidada interna.

e

O s-enado Federal resolve:
Art. {9 É a Prefeitura Municipal de Sombrio, Esta~
do 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 o montante de sua dívida canso~
lidada interna em Cr$ 4.281.025,24 (quatro milhões, du-- -zentos e oitenta e um mil, vinte e cinco cruzeiros e viilte e
quatro centavos), correspondentes a 2.670,65 ORTN,
considerado o valor da ORTN de Cr$ 1.602,99, vígente
em março de 1982, a fim de que possa contratar Um enipréstimo de igual valor,junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilízação de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento -social - F AS, destinado à
aquisição de equipamentos para a coleta e tratamento de
lixo, na Sede do Município, obedecidas as condições ad~
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro~
cesso.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
Sl!_a publicação.

Art. 19 E o Governo do Estado de Mato Grosso,
nos termos do art. 2~> da Resolução n9 93, de 11 de ou~
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 717.785.762,58 (setecentos e dezessete milhões,
setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e
dois cruzeiros e cinqüenta e oito centavos) correspondente a 279.680,40 ORTN. de Cr$ 2.567,45 (dois mil,
quinhentos e sessenta e sete cruzeiros e quarenta e cinco
centavos) vigente em novembro de 1982, o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar operação de crédito no valor global acima, junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re~
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinadas à construção de cadeias da comarca,
delegacia de menores e aquisição de veículos e equipamentos de radiocomunicações, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a
matéria da Ordem do Dia, passa~se à aprecíaçào do Pro~
jeto de Decreto Legislativo n9 2, de 1983, lido no Expediente, que, nos termos regimentais, deve ser discutido e
votado nesta oportunidade,
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre~
to Legislativo n9 2, de 1983 (n9 13/83, na Câmara
dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente
da República a ausentar~se do País na segunda
quinzena de abril de 1983, em visita oficial aos Esta~
dos Unidos Mexicanos (dependendo de pareceres
das Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores).
Solicito ao nobre Sr. Senador Aderbal Jurema o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

VOTAM "NÃO" OS SR$. SI;NADORES:

Aderbal Jurema - Albano Franco - Almir PintoAloysio Chaves- Altevir Leal- Amaral Peixoto --Be~
nedito Canelas- Carlos Alberto- Carlos Lira- Clau~
dionor Roriz - Dlnarte Mariz - Eunice Michi/es Gabriel Hermes- Galrão Modesto- Guílherme Palmeira - Helw"dio Nunes -João Castdó- ;_João Lobo Jorge ·avrnhausen -Jorge Kalume - José Uns -José
Sarney- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Louriral Baptista - Luiz Cm•alcante - Marco Macrel Marcondes Gadelha- Martins Filho- Milton CabrcilMoaqr Dalta - Murilo Badaró - PassOs Pôrto Virgflio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Votaram SIM
3 Senadores e NÃO 34.
Não houve abstenções.
Total de votos: 37
O requerimento foi rejeitãdo.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 22:
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso·
lução n9 148, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n.,.. 839,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item

Z~:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 11, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 103, de
1983), que autoriza o Governo do Estado de Mato
Grosso a elevar em_Cr$ 717.785.762,58 (setecentos e
dezessete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil,
s_etecentos e sessenta e dois cruzeiros e cinqilenta e
alto centavos) ci montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 104, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto. ( Patfsa.)
Não havendo quem queira
rada.
Em votação.

discuti~lo, declaro~a encer~

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

O SR. ADERBAL JUREM A (PDS- PE. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Atendendo a preceito Constitucional, o Senhor Presi~
dente da República solicita nos termos dos seus artigos
44, inciso III, e 80, autorização para ausentar-se do País,
na segunda quinzena de abril do corrente ano,
Sua Excelência o Sr. Presidente da República, aceitan~
do _convite que )he fizera o Exm~> Sr. Presidente dos Estados Unidos Mexicanos, para uma visita oficial, certamente estará dando um passo firme na direçào da canso~
lidação da amizade que vincula ambos os países.
Nos termos regimentais que regulam a competência
desta Comissão de Constituição e Justiça, nada encontramos que possa ser oposto ao texto da proposição ora
sob nosso_ exame.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo n9 2, de 1983 por constitucional,
jurldico, regimental e de boa técnica legislativa.

senta~

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Solicito ao
no_bre Senador Lourival Baptista o parecer da Comissão
de Relações Exteriores.

Abril de 1983
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O SR- LOLIRIVAL BAPTISTA (PDS - SE. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
De conformidade com o disposto nos artigos 44, inci-

so III, e 80, da Constituição Federal, o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República solicita ao Congresso
Nacional autorização para ausentar-se do País.
Dentro da competênda Regimental desta Comíssào,
quanto ao mérito da mensagem, entendemos ser um indeclinável dever do Excelentíssimo Sr. Presidente daRepública o de aceitar o convite que lhe fez Sua Excelência
o Senhor Miguel de La Madrid Hurtado, para uma visita
oficial ao México, a realizar-se na segunda quinzena de
abril do corrente ano.
Os fraternos laços que unem Brasil e México são por
demais conhecidos dos Senhores Senadores, e cremos,
com esta visita, serão intensificadas e aprofundadas essas
relações pela via do diálogo fra-nco e sincero que caracterizam tanto o Presidente João Figueiredo, quanto S. Ex•
o Presidente do México.
Firme no raciocínio de-que somente o diálogo pode assegurar a paz e o desenvolvimento da humanidade, e
acreditando que esses são alguns dos motivos que levam
o Senhor Presidente da República a empreender essa Visita oficial, somos pela aprovação da matéria, na forma
do presente Projeto de Decreto Legislativo n~' 2, de 1983.
O SR. PRESIDENTE (NHó Coelho)- bs pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria; proceder-se-á à
sua apreciação.
Em discussão o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pai-a discutir o projeto.)
-Sr. Presidente, há pouco fiz umã-solicitação a V. Ex'-,
indagando se o nosso projeto de lei, que estã tramitando
no Senado Federal, poderia ser discutido concomitantemente com a Mensagem de Sua Excelência o Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (NlfOCOeTho)= A informação
de V. Ex• casa com a informação da Presidência. O projeto continua ml Comissão de ConstitUição e JUstiça,
com o eminente Senador Murilo Badaró.
O SR ITAMAR FRANCO- Mas, eu consulto a V._
Ex' se ainda ...
O Sr. Murilo Badaró -

Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Pela ordem,
concedo a palavra ao nobre Senador MurHo Badaró.
O SR. MURILO BADARÚ - Data l'enia, a informação da Mesa não é corre-ta.o-prõjeto está na Comissão de Constituição e JuStiça, é veidade, rltas disti-1bllído
a um determinado Sr. Senador, que eu não me lembro,
aqui, de cabeça, quem é.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto jã
foi desa.rquivado duas vezes.

O Sr. Itamar Franco-- t evidente, Sr. Presidente. V.
Ex• tem razão. O Senador Murilo Badaró não pode protestar.
O SR. MURILO BADARÔ- Não, eu contesto, sim!
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em 80 e em
81, duas vezes; não três vezes.

O Sr. ftamilr Franco- Se V. Ex~ ine permite, Sr. Presidente, em 30 de maio de 81, ele foi enviado ao Senador
Murilo Badaró, e lá permaneceu adormecido até...
O SR. PRESIDENTE (Nilo-COelho)- Aliás, ele não
foi despachado ao Senador Murilo Badaró. O SC:nador
Murilo Badaró pediu vistas.

O Sr. Itamar Franco - Agora, Sr. Presidente. Mas,
em 30 de maio de 81, ele estava realment~ nas mãos do
Senador Murilo Badaró.

O SR. MURILO BADARÓ- Não, eu estou dizendo
o seguinte, não é isso. O Presidente disse que o projeto
estâ nas minhas mãos, o projeto foi desarquivado edistribuído a um determinado Sr. Senador, cujo nome não
me recordo neste momento, membro da Comissão de
Constituição e Justiça.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, permita Deus
que não seja enviado novamente ao Senador Murilo Ba-daró, senão, ele vai ficar adOrmecido por mais dois anos.

O SR. MURILO BADARÚ- Não, até porque, Sr.
Presidente, data venia, eu não aceito a insinuação do Seilador Itamar Franco ...

O Sr. Itamar Fianco - Não, não é insinuação, não.
O SR. MURILO BADARÚ- Piorainda,porqueeu
cumpro, sistematicamente, o regimento, em matéria de
ralatar pareceres e V. Ex• poderá compulsar os arquivos
da Comissão de Constituição e Justiça para verificar
que, junto com os meus companheiros, sou daqueles que
mais tê~ relaÍado.
Agora, acsmtece o seguinte, Sr. _Presidente: esta Casa
ó_ão_tj!m _condições operacionais, para dar vazão ao volume de projetas demagógicos que dão entrada, nesta CaSá, tOdos os dias. Lamentavelmente, é isto! Apesar de
que eu, e veja b'em Sr. President,_e, fui eu quem dei parecer
favorável ao projeto do Senador"Itamar Franco a respeito de matéria de natureza internacional, eu não dirfa que
o projeto de -s. Ex•, especificamente, é um projeto dem3gógico, ..

O Sr. !Jamar Franco -

Vale a emenda,

O SR. MURILQ BADARÚ- A acusação não é dirigida especificãmente aO projetO. Mas, se V. Ex• compulsar os Anais da Comissão de Constituição e Justiça, há
Qe verificar, Sr. Presidente, um sem-número de projetas
que ali recebem o parecer pela inconstitucionalidade, e
não sào, nada mais, nada menos, do que projetas absolu~
tamente demagógicos, em que os seus autores sabem que
eles ilão têm condições de tramitar, são feitos par? mero
efeito publicitãrió, atravancam a pauta do Senad~. encarecem os custos processuais desta Casa. Esta ê que é a
verdade.

O Sr. Itamar Franco -

Sr. Presidente....

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua com
a palavra o nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- ... eu duvido que o Sr.
Senador Murilo Badaró aponte um projeto, de nossa autOria, demágógico, e particularmente esse em relação à
-viagem- de Sua Excelência, o Senhor Presidente da-República. Mas a verdade é que o projeto foi distribuído ao
Senador Murilo Badaró no dia 30 de maio de 1981. ~a
informação que o Cen~ro de Processamento de Dados
tem a fornecer a V. Ex•
Se o Sr. Senador Murilo Badaró encontra Projetas de~magó_gicos,.seria o caso. Sr. Presidente, de perguntar a S.
Ex• se a necessidade do Parlamento existe ou não. Pode
ser demagógico na observação de S. Ex• e pode não ser
demagóglco para aquele que apresenta, para aquele que
estuda.
Mas, particularmente ao nosso caso e em relação a
este projeto, Sr. Presidente, que, aliás, eu gostaria até
qu~ fosse demagógico, porque teve _o apoio de V. Ex•, no
Plenário do Senado, eu me honro muito com a companhia de V. Ex', neste instante. Quando apresentei esse
projetei-e-o derendi aqui, V. Ex• aind.:i., não nas alturas
em que hoje se encontra, como Presidente do Congresso
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e como Presidente do Senado, aprovou a nossa iniciativa.
Mas, Sr. Pr~idente, de qualquer forma, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua V.
Ex• com a palavra.
O SR. ITAMAR FRANCO -E lamentando, Sr. Presidente, que exatamente não se deu o ordenamento formal às viagens de Sua Excelência o Senhor Presid~nt~ da
República, e do V ice-Presidente da República. Ninguêm
é contra que o Senhor Presidente da República viaje, em
absohito. E digo o seguinte, Sr. Presidente, na minha justificativa, em relação ao projeto:
..0 projeto ora apresentado preenche lacuna do
ordenamento jurídico interno ao disciplinar a forma
pela qual há de ser solicitada a licença a que se refere o mandamento constitucional. Na falta de preceito normativo regulamentando a matéria".
jsso o Sr. Senador Murilo Badaró não vê,
"a apreciação do referido pedido de licença
tornou-se ato meramente formal."
E foi o que assístimos agora, Sr. Presidente; fala a Comissão de Relações Exteriores: um ato me~amente formal. O que vai fazer o Senhor Presidente da República
no exterior nós não sabemos, nem quando Sua Excelência vai, nem quando volta.
... Sem qualquer conteúdo substantivo, inserindose no contexto das inúmeras tarefas de cunho administrativo que são diuturnamente levadas a efeito no
âmbito do legislativo. Entendemos que atribuição
de tal importância ...
É por isso que se confere ao Congresso Nacional.

... Conferida ao Congresso Nacional não pode
continuar sendo menosprezada como atê o presente
momento ...
E o que é que estamos pedindo, Sr. Presidente, alguma
_coisa de inais? Aquilo que o Congresso Nacional não
pode e não deve saber? Fala-se no seu art. 31':
"Quando do retorno ao Território Nacional a
autoridade que se tenha ausentado submeterá ao
Congresso Nacional, no prazo de trinta dias, relatório circunstanciado sobre a viagem contendo: a)
resultados dos entendimentos mantidos, e b) cópia
dos tratados, ajustes, convênios, protocolos ou outros instrumentos firmados em nome do País."
E por que, Sr. Presidente? Porque numa viagem, por
exemplo, do Senhor Presidente da República à Argentina, lá fomm assinados protocolos, que não foram enviadós ao Congresso NaCional. Só quando aqui protestei da
tribuna do Senado,_é que se mandou o protocolo que tra~
tava de cooperação nuclear com a República Argentina.
Até então, o Congresso Nacional desconhecia a assinatura desse protOc-olo, sobretudo num campo· da maior
importância, como é o_campo da energia nuclear. Entendo, Sr. Presidente, que o Senado da República deve regulamentar as viagens do Senhor Presidente da República.
Vou continuar com o meu propósito, demagogicamente
ou não, na interpretação do nobre Representante das
Minas Gerais. Vou insistir, Sr. Presidente. enquanto isso
não se proceder, continuarei votando c.ontra as viagens
do Senhor Presidente da República. A Nação brasileira,
particularmente o Congresso Nacional, não pode
constituir-se num ato formal, para aprovar, rapidamente, uma viagem de Sua_ Ex..celência- ao exterior, viagem
que, às vezes, reflete ac_o_rdgs_que precisam ser conhecidos do Congresso Nacional. O meu voto serâ contra, e
peço a V. Ex~, que também esposa a nossa iniciatiYa, que
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a Comissão de COnstituição e Justiça, desta vez, já que
esse projeto fOi ~presentado em I980, possa dar o seu pa~
recer favorável ou não, julgando constitucional ou inconstitucional, mas que esse projeto seja, de uma- vez por
todas, definido. E o meu voto será contrário â viagem de
sua Excelência pelos fundamentos que acabo de expor ao
Senado da República.

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para discutir.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em
discussão o projeto. rPausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro adiscussão.
Em votação.
Os Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. r Pausa._)
Aprovado.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, para anotar o
meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Será anotado.
A matéria vai à Comissà_o de Redação.
O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra
a V. Ex' para jusHfícar o meu Voto, nos termos dO Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• tem a
palavra, de acordo com o Regimento, por cinco minutos,
para faler a sua declaração.

O SR. MURILO BADARÚ (Para uma declaração de
voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. senadores:
Volto, usando da faculdade regimental, para justificar
o meu voto, a tecer uma breve consideração, de vez que
fui chamado à colação pelo Senador Itamar Franco.
·Gostaria de deixar claro o ponto-de-vista perfilho com
relação a esses problemas.
Ainda não foi possível reformar o Regimento, para
que pudéssemos transformar a Comissão de ConStituição e Justiça, num óriãõ qu-e rião só examinasse a
constituicionalidade dos projetas, como tambêm, desde
que recebido um parecer contrário pela inconstitucionalidade, ficasse ele ali definitivamente arquivado, pafa
que o senado não perdesse uma soma de tempo enorme
na apreciação de projetas que se destinaram tão-somente
a receber o noticiário da H orado Brasil, ou dos jornais, e
passado esse momento e esse instante fugaz, nem os seus
autores buscam criar condições políticas, regimentaiS- e
até mesmo parlamentares do Plenário, para ::r sua lrarrt1taçào até o final. Via de regra, eles nesse imenso s"arcófago de projetas, nesse imenso cemitério de projetas, todos
com o estigm<~ da inconstitucionalidade, todos destinados ao arquivo.
O Senaaor Hama"r_franco já se mostra agítado, na suposição de que cu diria que o seu projetO-é inconSiitu_cíO~
nal. Não é inconstitucional; é outro problema, o projeto
de S. Ex• não é, evidentemente inconstituciomil. PodeTíamos analisá-lo quanto ao mérito, o que é uma incumbên-
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cia da Comissão de Relações ExteriOres. Não é o caso do
projeto de S. Ex~. que não poderia receber da Comissão
de Constituiçilo e Justiça um parecer pela inconstitucionalidade.
~--o- que eu quero significar é que por ri'Jais que noS esforcemos- e eu agora posso dar esse depoimento na qualidade de Presidente da Comissão de Constituição- e Justiça - é humanamente impossfvel, Sr. Presidente, os
membros daquela Comissão darem conta de relatar todos os projetas que são semanalmente distribuídos aos
seus membros. Nem que a Assessoria da Casa funcionasse-a plena carga, vinte e quatro horas por dia, seria possível atender à enorme demanda legisferante desta Casa..
Feitas essas ressalva's, Sr. Presidente, declaro que votei
a favor do projeto porque considero a visita do Presidente Figueiredo ao México um dos fatos importantes, um
dos eventos mais significativos da nossa política externa,
e que _vai propiciar um extraordinário intercâmbio entre
a poderosa Nação latino-americana e o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
Redução final que vai ser lida pelo Sr. (9 Secretário.

t
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se, agora, à apreciação do requerimento. lido no expediente, de
u_!'gência para o Projeto de Lei da Câmara n9 6, de 1983.
Em votação o requerimento. Os Srs. Senadores que o
aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
_matéria.
O Sr. Itamar Franco- Com o meu voto em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serâ registrado em ata.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 6, de 1983 (n9 75/83, na Casa de origem),
que altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos Políticos,
e dá outras providências (dependendo de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça).
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. J9Secretário.

lida a seguinte

São lidas as seguintes
PARECER N• 165, DE 1983
EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA N• 6, DE 1983.

Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
2, de 1983 (N? 13/83, na Câmara dos Deputados.)

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 2, de 1983 (n'il 13(83, na Câmara
dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da
República a ausentar-se do País na segunda quinzena de
abril de 1983.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Clau-âiOiior Roriz

Emenda n9 1
Suprima-se no art. 29 a expressão:
... "ainda que em datas não coincídentes e" ...
Justificação
s~rá feita oralmente"
Sala das Sessões, 12 de abril de
margo - Alberto Silva

1983~-

Alfonso Ca-

Emenda n'>' 2
ANEXO AO PARECER N• 165, DE 1983
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 44, inciso III; Da Constituição, e
eu,
, Presidente da Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1983

Autoriza o Senhor Presidente da República a
'ausentar-ii? do PaíS na segwzâa quinzena de- abril de
1983.
O Congresso Nacional decreta:

'

Art. l9l vb o Senhor Presidente da República, João
Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentarse do País na segunda_ quinzena de abril de 1983, em visita Oficial aos Estados Unidos Mexicanos.
Ait. 29 Este· Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESlDENTE (Nilo Coelho)- Achando-se
em regime de urgência a proposição cuja redação final
acaba de ser lida, deverá a mesma ser submetida imediatmente à apreciação do Plenário.
Em discursão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em- votação.
Os Srs. Senadores que ii aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aProvada.
Aprovada a redução final, o projeto vai à promulgação.

Suprima-se o art. 311 do projeto, renumerando-se os demais.
Justificação
~erá feita oralm~;nte.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1983. --: Affonso Ca·
margo - Alberto Silva.

O .SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre S_enador Affonso Camargo, para justí·
ficativa oral.
O SR. AFFONSO CAMARGQ (Para justificar. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O PMDB tem uma posição definida contra eSse projeto prorrogacionista. É a posição oficial do Partido, posição jâ assumida pelos Deputados do Partido na Câmara, e em virtude dessa posição o nosso Partido - porque
eãSàC uma decisão do Líder do Partido- votará contra
o projeto. No entanto, nós achamos que, pessoalmente,
deveríamos apresentar essas duas emendas, dentro do
realismo de saber que o PDS tem, nesta Casa, dois terços
do quórnm, e que fatalmente este projeto, desde que foi
aprovado na Câmara. onde o PDS é Minoria, pela lógica, não deixarã de_ ser aprovado no Senado, onde o PDS
é Maioria expressiva.
Então, deixamos aqui, à consideração da Maioria, essas -duas emendas que nos parecem que, se aprovadas,
atenderiam ao intel-esse dos partidos poHticos brasileiros
em geral. A primeira delas suprime, no art. 29, a expressão: .. ainda que em datas não coincidentes''. Isso porque
não entendemos até agora- e gostaríamos que durante
a discussão e a votação da matêria fosse explicado pela
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Liderança, ou aprovada a nossa emenda- porque,
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nes~

te momento, se alarga essa possibilidade das convenções
partidárias poderem ser feitas em __dat:as não coincidentes,
não simultâneas; quando tem sido da Praxe da vida dos

partidos, pelo menos nos últimos anos, que as conw
venções municipais sejiun- realizadas no mesmo dia, o
que evidentemente facilita em muito as providências que
devam ser tomadas - e sempre são tomad:as pelo O iretório Nacional e pelo Diretório Regional- para a reali~
zação das eleições municiPais.
É uma preocupação que nos vem à mente, de que

aprovado este projeto, da forma que está redigido, nós
voltemos a uma prâtica ou inii::ien:ios uma prática absolutamente inconveniente aos partidos políticos.
A outra emenda. se refere à supressão do art. J<r> E,
realmente, este art. 3~' não há nenhuma possibilidade de
o entendermos, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Na horã
que se dá poderes, faculdade, a que os diretóriOs n~~i_o·
nais possam prorrogar a vida dos diretórios municipais,
nesse mesmo momento se faz um artigo restritivo que diz
o seguinte:

""-Sena<!o que ontem o Senador Kennedy propôs o "Os~
car" ao Presidente Reagan, eu proporia hoje o "Oscar"
ao Senador Aloysio Chaves, em defesa do Governo nesta
Casa. S. Ex~ tem-se esmerado na defesa do Governo, a
pOnto, Sr. Pfesidenie; de se insUrgir contra um dos atas
_mais certos do Congresso Nacional, um dos atas mais
convincentes do Parlamento, talvez o por quê da sua
existê!lcia, quç é fiscalizar os atas do Exécutivo; qua.ndo
§._Ex• acha que examinar uma viagem de Sua Exceléncia
o Senhor Presidente da República o Congresso já está
exorbitando; quando Sua Excelência pede ao Congresso
Nacional autoriz_ação legislativa para se ausentar do
País.

Mas, Sr. Presidente, essas incoerências da Bancada. do
Governo, e particularmente, do seu Líder atestam exata~
mente o quê? Ê que o interesse social, este tem _que ser
menosprezado pelo Governo; o interesse de examinar
com a urgê:ricía,- iião para aprová-lo, nesta tarde, mas
que ele pudesse ter uma tramitação mais veloz, p_ara não __
- --permitir exatametlte o _que tem acontecido com muitos
projetas, que ficam parados nas gavetas dos Senadores
do GovernQ.
"As convenções partidárias a se realizarem em "83
E o Senador Humberto Lucena relembrou um aspecto
somente poderão ser convocadas 60 dias após a
importante: que alguns projetas de_ parlamentares da
publicação desta lei."
Oposição esquecidos, às vezes, são aproveitados pdo
Vejam o absurdo que poderá ocorrer. O PMDB que,
Governo.
diga-se de passagem, não vai prorro~ar as -suas cçm~
Eu dª_ria, aqui, y.m exemplo efetivo: apresentei ao Sevenções,jã tem marcada a data de 3 de julho para as suas4ado da Rt:pública, um projeto determinando que_ os
convenções municipais.
mOtoristas de táXi a-dqUiriSsem álcool e gasolina por um
Ora, se esse projeto tiver sua publicação feita nos últi~
custo abaixo do preço estabelecido pelo Conselho Na~
mos dias desse mês, o PMDB simplesmente, em virtude
cional do Petróleo. Esse projeto também ficou vagando
dessa lei que vai ser aprovada pela Maioria, que é do
pelo Senado da República durante dois anos e, agora,_ o
PDS, o PMDB poderá fazer a sua convenção na data
Governo vem autorizar os motoristas de táxi a consegui~
marcada. Isso nos parece un:r-absurdo, porque seria uma
-rem um preço mais barato de combustível.
interferência totalmente indevida de um Partido na vida
E, ainda, mais, Sr. Presidente: SC: verificarmos os disde outro Partido.
positivOs que pi-etendemos alterar através deste projeto
Nós pediríamos que a Liderança do PDS atentasse
de lei, ~amos_ enco.ntrar algumas inc9ngruênçias, algubem ao texto do art. 31', porque, realmente, se aprovado
·m.as já tentadas -~er nlelhoradas pelo Senador Affonso
esse art. 3~', nós que preü:ridemos re3lizar a nossa con- CainarS:O.-Mas, eÚ iembraria aq-ui o que diz o Art. 28 que
venção- porque nós não solilós â favo-r da prorrogação
se pretente m_odifi_car. Vejam, Srs. -Senadores:
- é possível que não possamos fazer a nossa convenção
do dia 3 de julho, em virtude desse disPositivo-do art. ~~Essa a justificativa oi'al que fazemos; Si. -Presidente,
das duas emendas apresentadas a esse projeto -de lei.

(Muito bem!}
O Sr. Itamar Franco- Sr. President~-.- peço a palavra
para discutir o projeto,

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Itamar Franco, para discutir o projeto e as emendas.
O SR. ITAMAR FRANCO (Para discutir. Sem revi~
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Pedi a palavra para mostrar a incoerência da Lide~
rança do Governo nesta Casa e nesta tarde. Há poucos
momentos, o Senador Humberto Lucena pedia urgência
urgentíssima fiara um projeto de lei de_su!=l autoria, que__
ia instituir o seguro~desemprego e 'del:erlninava outras
providências. E ar&ümentava o Senador Humberto Lucena a importância social disse~·projeio. E.dizi3. Ó nobre
Líder do PMDB, na defesa do seu projeto:
"A idéia básica está cons-ubstanciada no projeto
ora apresentado à deliberação dos nobres pares do
Congresso Nacional. Esperamos que no exame das
Comissões_ TécniCas, que-Sobre ele se pronunciarão,
bem como nos debates de Plenário, que por certo a
matéria ensejai'á, slirjanl- sugestOes g~e à aperfeiçoem.
Finalmente, quando transformado em lei será ta~
refa do Poder Executivo, ao regulamentá-lo, fazê-lo
de modo a torná~Io plenamente exeqiiíveL"
Eis que o nobre Lider Senador Aloysio Chaves, e, S.c.
Presidente, eu até aqui abriria, com o devido respeito a _
S. Ex•, quando vejo aqui no Serviço de Divulgação do

f - O art. 28 passa a viger com a seguinte redação:
"Art. .28 Compete aos Diretórios Nacionais
dos Partidos Políticos_ a fixação das datas das con~
venções municipais, regiOnais e nacíonais, destinadas à eleição dos seus deretórios, e às convenções
nacionais compete estabelecer a duração dos mandatos partidários."
~rsso -é- à que diz a redaçào que se pretende dar ao Art.
28. No entanto, já o art, 2i> desse projeto da lei, diz o quê'?

--Art~ 29 É facultado aos Dfretóríos Nacionais
decidir -sObre a realização de convenções para a renovação-dõs- inandatos dos atuais membros dos Di~
retOiios MuõiCipais, ainda que em datas não coincidentes~:::-~-~-!im]t~..m~~fmg q_e._2 (d_ois) anos.

No Art. 28, cOirlpete ~os diretórios, isso englobando o
-chamado Art. Jl' deSse dispositivo que vamos alterar; já
nd Art. 2<r>~ "falCulti~se a-~se mesmo diretório. Veja, Sr.
Presidente, que o Senado Federal não pode aprovar este
p_rojeto, nã~;t:só pda_sua técnica legislativa, mas, sobretu~
dÕ porque eslafia dando pfocedéncia, nesta tarde, ao
projeto que interessa a ãlguns, mas ni!_o interessa à
Na~O báisileli-ã, Cor:Uo era o caso do projeto do Senador
Humberto LJ.Icena que pretende instituir o seguro--desemprego.
Mas a incoerência da Li~eL'!:!:!ça do Governo ficará,
Sr. PreSidente; cÕnfirin--;_da, ti"cai-â marcada m3.is- uma vez_
-no-Senado Federal, Pãi-a-(}ue a Nação brasileira um dia
possa julgar- já julgou agora a 15 de novembro e espe·
ramos_ que esse ju18;"amentit se processe na ordem democrãtíca, na normalidde institucional - e que o Líder do
Governo, usando argumentos absurdos, rejeite a urgên~
cia para o seguro~desemprego e venha agora com argu- ·
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mentes, Sr. P.residente, possivelmente fracos, vazios, defender a urgénCiá urgentíssima para este projeto.
Esperamos, portanto, que o Senador Federal rejeite
neste momento, o Projeto de Lei da Câmara n9 6 de
1983.
O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço a palavra,
como Lider do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon, como Líder do
PMDB.
O SR. PEDRO SlMON.(Como Líder do PMDB. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Mais umu vez est<í esta Casa, aqui, a votar uma matéria dessa 11atureza. Parecia que, afinal de contas, estamos num regime que busca a democracia, busca o seu
aperfeiçoamento: se fez a Lei Org3nica dos Partidos, se
Criou o Plurípariidarislno, se fez. as eleições diretas, o assunto estava resolvido. Jamais pensei que voltaria a esta
tribuna pam discutir uma matt:ria desta natureza, Sr.
PrCsídcnte.
Nós, parlamentares, porque na verdade somos nós os
integrantes dos ôrgiios partidários, somos nós os dirigentes p<irtidários, estamos aqui a votar a prorrogação dos
diretórios do nosso Partido. Ora, Sr. Presidente, prorroi..tr os órgãos municipais, agora, nCste ano, ê de um ridi~
cu lo que nãO tem m-ínima justificativa que se possa defender.. Ná&.saimos de uma eleição geral, tivemos eleição
para Governo do Estado, para o Senado, para Prefeito,
para Deputado Federal, para Deputado Estadual, para
Vereador, houve renovação total nos quadros p;:uti~
dários, em todos os níveis da vida partidária.

a

Parece-me que o ano de organizar-se a vida partidária
é agora, a hora de se organizar a vida partidária é agora,
cm cima da eleição, onde em determinado município a
situação ê uma, onde determinado grupo saiu vitorioso
nas urnas, saiu confortado nas urnas, outro determinado
grupo S<liu rechaçado nas urnas. Quando melhor se pode
organizar o P:.lrtido, senão cm cima de uma eleição que
foi feita'? Em cima dos resultados da eleição que foi feita,
se v~i organizar os diretórios municipais.
Agora, se quer fazer o quê? Se quer, Sr. Presidente,
pa-rtir para prorrogar os diretórios municipais, exalamente o setor básico da organização partidária, exata~
mente a base do Partido. Haverá convenção parã os dire~
tá rios regionais, haverá convenção para os diretórios nacionais, mas ficarão prorrogados os diretórios munici~
pais. A base fica a mesma e ê evidente, é claro e é lógico
-que- se os convencionais são os mesmos, tém~se como
certo que se buscará a garantia de que a eleição do regia~
na! e do nacional não será mais do que uma consolidação do sratus quo, independente do resultado eleitoral.

O Sr. Aloysio Chm'es- Nobre Senador Pedro Simon,
V, Ex• me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com todo o prazer.
Cha~·es- Nobre Senador, acho que V.
Ex~ não chegará a essa co_nclusào,se fizer uma leitura da
redUÇào que se pretende dar ao art. 28, da Lei n<r> 5.682,
que ê a segUiilte:

O Sr. Aloysfv

· "CompeÍc aos Diretórios Nacionais dos Partidos
Políticos, a fixação das datas das convenções municipais. regionais e nacionais, destinadas à eleição
dos seus diretórios e às convenções nãcionais com~
pete estabelecer a dur-ação dos mandatos par!id.írios."
Se o PLlrtido de V. Ex~ resolver realizar a convenção,
sem nenhum impedimento legal. Se o PTB, ou o
PDT, ou o PT, ou o PDS, não desejar fazê-la , não a faní. Fica a faculdade. O Partida de V. Ex~ não está sendo
t.:ompelido, absolutamente, a deixar de_ realizar convenções partid<Jrias. É apen<ls isto, é o que está na lei.
[ra o esclarecimento que eu desejava prestar a V. Ex•,
.porque senão estaremos em uma discussão sem sentido.
fa~lo-á
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O SR. PEDRO SIMON -Ora, Sr. Presidente, a argumentação do Senador, Líder do Governo é interessante. Realmente, o projeto não ê coercitivo: deixa à mercê
das cúpulas partidárias. A cúpula partidária que quer fazer, faz; a cúpula partidária que não quer fazer, não faz:Eu concordo, Sr. Presidente, em que a Lei OrgâniCa dos Partidos é por demais coercitiva aos Partidos, e deveria deixar muito mais, da OrganizaÇão Partidária aos
seus estatutos, e não à Lei Orgânica. Mas, daí, a se querer, como quer -o projeto, ê exatamente o contrário do
que diz_o Líder do Governo, porque o Líder do Governo
vem com a maior tranqUilidade e argumenta:. "O
PMDB, se quer fazér faz, e se não _quer fazer, não faz".
Eu respondo a S. Ex~; o PMDB vai fazer. Não é um
problema do PMDB, mas é o problema do conjunto da
vida partidária brasileira, porque parece-nos que prorrogar diretório, a esta altura, voltar-se a uma prática a esta
hora da conjuntura brasileira, de simples e puramente
prorrogar os diretórios, não éJógico_Sr. Presidente; ab~
solutamente, foge ao bom senso e foge à compreensão.
Mas o projeto vai ãlém, não sõ dá ao partido a opção de
prorrogar ou não os diretórios municipais, - PMDB
não vai prorrogar, vai fazer as ·conVenções, e, ao que se
diz o PDS vai prorrogar, não vai fazer as convenções
municipais, - mas o artigo 2~' vai além, pelo artigo 2~> o
dirctório pode determinar no mesmo partido: Vai haver
eleições nos diretórios municipais do Pará e não vai haver no Maranhão.

composta de um delegado por município, independente
do eleitorado e independente da votação que o município fez na última eleição.
No outro Estado onde não há prorrogação dos diretórios müriicipais, nO mesmo- p3.rtido se elegerá coiw(m:
número d_e eleitores que o partído fez, e o município maior onde o partído fez mais elei~
tores terá direito a um número maior de delegados e a
convenção será representativa real efetiva da vontade
-Cio" Partido:
-fio~ais proporcionais_ao

e

o- Sr.

Já lhe darei o aparte.

Então se está, aqui, a criar duas condições claras e precisas que têm que ser esclarecidas: se dará à cúpula partidária o direito, não de organizar -porque organizar,
tudo bem- não de coordenar a vida partidária- coordenar tudo bem- mas de_estabelecer as normas que ela
quer, de acordo com a simpati~ ou antipatia que tem, ou
o interesse deste ou daquele Estado, para determinar que
as convenções municipais serão feitas no Estado A, logo
haverá renovação no Estado A, e não serão f!!:itas no EstadÇ! B, logo, as coisas continuam com~ estão. Ouço,
com prazer, o nobre ~enador Aloys_io Çhaves.

O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador, V. Ex•está se
preocupando demais com o que vai fazer o PDS. Pelo
p~qj-~to _9e _lei, se _transformado em lei, o Parti<:io de V.
Ex~ procederá como julgar mais acertado e conveniente.
Os argumentos que V. Ex• utilizou se dirigem contra
uma possível deliberação do PDS. Mas eu acho que este
i! uni-assunto de eConomia iniei-nã, que V. Ex~-deve deixar ao PDS, ~o mo acho que V. Ex• está entrando numa
contradição; Qiúwdo intende que os partidos devem ter
mai_orautono_m_j;I,_ªo mesmo_ tempo defende uma coincidência total de mandatos entre os dirigentes de todos os
partidos políticos do Brasil, desde_ o_ nível municipal ao
federal.

O SR. PEDRO SIMON:- Vai haver convenções municipais no município A, e não vai haver Convençõis
municipais no município B. Parece-me Sr. Presidente,
que o artigo é tão claro, o artigo 28:
"As conv~..-nções mu_nicipais, regionais e ·naciOnais para a eleição dos respectivos diretórios dos
partidos políticos realizar-se-ão cm datas pelas mesmas estabelecidas".

Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é gi.le
nos municípios em que foram prorrogados os mandatos,
uma convenção no Pará em que os municípios tiveram
prorrogados os mandatos dos diretórios partidários municipais, em Belém do Pará, a convenção regional será

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. PEDRO SIMON -

O Sr. Aloysio Chaw!.~- Mas nobre Senador, isto serâ
um assunto de economia interna.

Não diz, e é esse artigo que se quer alterar, e que devem ser datas diferentes, para cada Estado. Vem se estabelecer a cúpula partidária, o poder coercitivo de determinar ou não as realizações das convenções municipais,
onde ele quer e onde ele não quer. Se haverá_de deJ.erminar a imposição de que determinado partido, e aí vem a
anarquia partidária, um determinado partido passará a
ter convenções municipaünealizadas_ este ano, no Pará,
pelo mandato de dois anos, mas prorroga por dois anos
o mandato do diretório de outrp E_stado e nunca mais
haverá a coincidência dos mandatos dos diretórios partidários. Uma das_ coisas positivas e com;tas, que é a un·iformidade da vida partidária, agora, no interesse não sei
do que e não sei de quem, se _quer trazer a anarquia, no
sentido exatamcnte d_e buscar, honesta e sinceramen~~
eu não sei o quê.
Mas vai além. Reparem que, pela lei anterior, cada
município tinha direito a um delegado à convtnção estadual, jnd_ependente do_elei1orado do Partido. As convenções municipais que serão feitas agora ferão u_milti.~
mero de delegados de partido proporcional ao eleitorado
que o Partido fez nas eleições de 15 de novembro, o que é
normal, o que é correto.
Eu fiz -parte da comissão anterior da Lei Orgân_ica dos
Partidos, da Lei Eleitoral e chegou-se à conclusão de que
cada município tinha direito a um delegado, porque,
como eram partidos novos que iam nascer, não_se_ tinha
como fixar o número de delegados que cada município
teria direito, porque não-havia uma eleição para: s-ervir de
parâmetro.
Agora não, agora as eleições se realizaram e o número
de delegados é proporcional ao eleitorado que O paffido
fez em cada município.

A!oysio Chm•es -

O SR. PEDRO SIMON -

Não!

O Sr. Alvysio Cha1•es- Enfim, V. Ex' há de convir
que isto, sim, seria uma regulamentação ex.cessiva, exagerada, uma camisa-de-força nos partidos, ufna ·intro.m.issãozté.em matéria que é da competência dos seus ór~
gãos dirigentes, sobretudo das suas_ convenções.
QuanlO à prorrogação,deixe V. Ex• que o PDS delibere como julgar conveniente. Recordo-me, quando pror~
rogaram os manda-tos dos prefeitos a _c_eleU:ma tremenda
que se fef neste País, conl ã declaração pe"remptória de
que os prefeitos do Partido de V. Ex•, dos Partidos da
Oposiçào não aceitariam nem os vereadores a prorrogação. E se não estou equivocado, somente um teria se
afastado de suas funções. Portanto, V. Ex~ verifica que
isso é uma d<!Ç]São que pertence a cada Paffido.-o-varti~
-do de V~ Ex', depois, julgou mais conveniente e está cer~
to. E eu não o critico por isso. Esta é uma qUestão pura~
mente-·parii"dáría.
O SR. PEDRO SIMON-- Não estou p-reocupado ..

O Sr. Aloysio Cha~·es- V. Ex~ está se intrometendo
_com a economia interna do_ PDS._
O SR. -Pt:DRO SIMON-- Nãci estou preocupado
com a economia interna do PDS ..

-_-:-~

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Eu faria um
apelo a V. Ex' para observar o tempo regimental porque
já_e_g_;l__~tiçerradQQ_ ~u_prazo:
----O SR. -PEDRO SIMON- É bom, Sr. Presidente, que
se.cUtrlpfa o re-gimento, mesmo qUe de veZ em qliãndo.
V.- E~~ escolheu a mim para cumpri-lo e eu aceito.
Nós_ e_scOlbemos quem quiser. A ação de V, Ex• vem
bem de acordo com a lei que ora ·estamos votando.
Escolhe-se quem quer, à hora que se quer. Corr-eto, Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Esta Presidência tem mantido apenas a letra fria do Regimento,
sem qualquer parti pris.

O SR. PEDRO SIMON -

É claro.

O SR. PRES_ID_E_NTE (Milton Cabral)que reconhecer isso.

V._Ex~

tem

O SR. PEDRO SIMON -O Plenário é unânime em
reconhecer que a Mesa é absolutamente correta. O prazo
é rígido igual para todos, Sr. Presidente. Não há dúvida
nenhuma de que V. Ex~ está sendo absolutamente corre-

e

to.
O SR. PRESIDENTE_(Milton Cabral)- Espero a
colaboração de V. Ex~.
0 SR. PEDRO SIMON - Não há dúvida, Sr. Prcsidente.
Aliás, a decisão de V. Ex• vem de acordo com o Regi·
mento, com a lei que estamos votando. t bem de acordo,
Sr. Presidente. Aplica-se quando quer e não se aplica
quando não quer.
Eu nãu estou preocupado com o problema interno do
PDS. S. Ex~ está muito enganado. Como não estou preocupado com o PMDB, porque o PMDB tem uma decisão. Vai fazer a convenção. Há um artigo nessa lei- e
esse artigo preocupa o PMDB - , é o 39:
.. As convenções partidárias a se realizarem em
I983 sumente poderão ser convocadas 60 dias após
a publicação dessa lei."
Lembro que o nobre Líder disse há pouco que não se
deve interferir na organização dos Partidos, devem ser liberados os Partidos para convocar as suas convençÕes
quando bem entenderem. Pois o PMDB convocou a sua
para o prazo legal, de acordo com a lei que es_tâ em vigor:
dia 13 de julho. E, exatamente, para _esse dia 13 de julho,
nós te'!l_os que marcar, e a executiva nacional já_c_onvocou ãs ~:;onvençõeS municipais para o dia 13 de julho~ De
acordo com o art. :3\'.. o nobre Líder do Governo, nobre
Senador Noysio Cha'ieS, nós temos que alterar a nossa
decisiio porq~:~e o artigo diz que só depois de sessenta
dias de aprovada essa lei é que podemos convocar as
nossas convenções municipais, porque de acordo com a
lei a tua I nós já as convocaffiõs, já imprimírncis -as inS~
truções c já as remetemos ao interior e, no entanto, teremos que esperar 60 dias depois da publicação dessa lei
para poder convocar as nossas convenções municipais.
Aqui, sim, é a Maioria intervindo num partido que cum~
priu- as i:leterminações da lei que está em vigor, e vem o
Governo, através da sua Bancada majoritária, impor a
nós, a fim de que não possamos realizar as nossas con~
vençõi:s, mas que tenhamos que esperar os 60 dias. Reparem qüe-S. Ex•-diz: não!, os Partidos-não devem ficar
-numa camisa--de-força, devemos liberá-los para que pos~
_sam se organiZU:r. No entanto, ão Pai-iido que já mar-Cou
suas convenções, de acordo com as leis que estão ein vigor, vem· o POS e impõe, através de um artigo, que a
cOnVocaçãô- íá feita...
-

O Sr. Aloysio Chaves- Mas foi api-ovada na Cãmã"ra.
O SR. PEDRO SIMON- O PDS é um só; eumaCâ~
mara dos Deputados e outro aqui no Senado?
R~pito, ~r._ ~r~idente, o P.MDB,_ qye já fez a convocaçãO tim é que esperar e aguardar 60 dias da aprovação
dessa lei para, posteriormente, convocar as convenções!

O Sr, Humberto Lucena- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. PEDRO SIMON - C_om muito prazer, ouço o
aparte de V. Ex•

O Sr. Humberto Lucena - Já, nobre Senador, que
pelo Regimento estou impedido de falar, porque é matéria de urgência urgentíssima e já deleguei a V. Ex~ a palavra pela liderança da nossa Bancada, e V. Ex• a estâ
utilízando de maneira brilhante e oportuna, eu desejo
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apenas repisar um argumento que utilizei aqui, por ocasião do enc3minhamento da votação do meu requeri~
menta de urgência sobre o projeto seguro-desemprego,
que foi recusado, hoje, pelo Plenârio do Senado face à_
posição contrária do PDS e, :aepois, aqui, relembrado
pelo nobre Senador_ Itamar Franco. E o fato aberrante
de que, enquanto se nega uma urgência para um projeto
que seria votado em 8 dias- sobre o seguro-desemprego
- numa hora em que o desemprego é um tema obrigatório em todo o Brasil, em toda a Imprensa escrita e falada ~ televisionada, discute-se e vota-se,

em regime de ur-_

gênciã- Urgefltissima, no mesmo dia e quas.e na mesma
hora, um projeto que autoriza os Partidos a prorrogar os
mandatos dos dirigentes partidários.
O SR. PEDRO SIMON - Até aí eu discordo um
pouco de V. Ex~, com todo respeito ao meu nobre Líder._
t questão de prioridade; para nós, do PMDB, o proble~
ma social é prioritário, nós achaffios que o drama do
povo! um drama real e o seguro-desemprego era algo de
importante que viria como que em socorro do problema
social. Para o PDS, esse é um problema em que pode ser
guardado nas calendas gregas. Para eles, o importante é
o problema do colégio eleitoral, é importante o problema do Sr. Maluf ter o não ter maioria nesse colégio e ter
ou não ter interesse, conforme o Estado, em alterar aqui,
ou alterar acolá o colégio eleito·ral. Eles estão preocul:m~
dos com coisas bem diferentes daque1as que nós estamos
nos preocupando. Mas tem razão V. Ex•, no fundo da
questão. E impressionante que se queira votar com urgência urgentíssima um projeto dessa natureza, voltando
a um tempo - que pensei que já tinha desaPaféclào.
Nós estarmos aqui a criar a maior confusão e a maior
aberração.
Volto a repetir: teremos convenção estadual em que os
delegados serão aqueles que representam a situação an~
terior a l5 de novembro, pessoas que foram masSacradas
pelo voto eleitoral, que não signTficam mais nada, e cada
município com um delegado - oiienta municfPios,
delegados- e teremos outros Estados onde haverá coo~
venç-ões municipais e as convenções estaduais serão com~
postas dos delegados municipais eleitos após o resultado
da eleição de 15 de novembro; representantes da nova si~
tuação político~partidúria, proporcional ao eleÜorado
que os Partidos flzeram em cada um dos respectivos municípios.
Sr. Pre.o;idente, em nome do_ meu Partido, não apenas
voto contra, mas formulo um protesto veemente para
mais um casuismo que se está Votando nesta Casa, para
voltar a esse tipo de expediente, a esta altura da vida
política brasileira. É lamentável que se queira estipular o
regime anárquico como d regime-da vida partidária para
o nosso País. (Muito bem!)

-so

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Encerrada a
discussão, solicito ao nobre Senado i Martíns Filho o parecer da Comissão de Constituição e JUstiçá: sObre o projeto e as emendas.
O SR. MARTINS FILHO (Para emitir parecer)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
O Projeto sob exame, originário da egrégia Câmara
dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado Nelson
Gibson, introduz alterações na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, dando outras providências.
2. Na justificaç1io, aduz o aUtor: "Vale considerar
que a proposição visa preservar o- espír"íto" da Lei n'i'
6.948, de ~-de n~vembro de 1~81,_ qual seja,~ da conv(!niência de os partidos fixarem o;rmândatos de seus diretórios, matéria da economia interna- dessas agremiações
partidárias".
3. O ProjetO tem como priilcipais inovações transfe"~
rir para os Diretórios Nacion-ais dOS Partidos PoHticÔs-~.
competência para a fixação da data dã.s Convenções na~
danais, regionais e municipais, destinadas à eleição de

seus diretórios, e para a competência das convenções na~
cionais estabelecimentos da duração dos mandatos partidários, bem como aumentar o teta para a fixação do número de membros das convenções regionais e nacionais
pelos respectivos diretórios.
Além disso:- faculta-se aos Diretórios Nacionais de-cidir sobre a realização de convenção para renovação
dos mandatos dos atuais membros dos Diretórios Muni~
cipais;
-_Considera~se, -em funcionamento, para efeito de
percepção de quota do Fundo Partidário, o partido polí~
tico representado na Câmara dos Deputados.
4. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados,
foi o projeto apreciado em parecer de Plenário, quando
foi considerado constitucional, jurídico, regimental e de
boa técnica legislativa, juízo que subscrevemos inteira~
mente.
No mérito, a matéria, já objeto de consCnso das váfías
agremiações partidárias na outra Casa do Congresso
Nacional; merece acolhida, pOis encara realisticainente a
nossa vida político-partidária em fase de reestruturação,
--tornando as normas flexíveis para os partidos, e ensejando, coerentemente, aos pequenos partidos a oportunida~
de de se beneficiarem com a percepção do Fundo Parti~
dário, na medida em que estão representados na Câmara
dos Deputados.
Em relação às emendas de n9s 1 e 2, apresentadas em
plenário e de autoria do ilustre Senador Affonso Camargo somos, no mérito, pela rejeição de ambas.
5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do pro-_
jeto, na forma original por constitucional, jurídico, regimental, de boa técnica legislativa e, no mérito, oportuno
e conveniente.
'É_ o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- O parecer é
favorável ao projeto e contrário às emendas.
Em votação o proj~to, ressalvadas as emendas.
-O Sr. Affonso C' amargo- Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O. SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Affonso Camargo, para enca~
m_i_nhar u votação. S. Ex' na forma do Regimento, dispõe
de cinco minutos.
O SR. AFFONSO CAMARGO (Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O Senador Pedro Simon, falando pela n9ssa bancada,
já significou, eu diria até um desânimo, que toma nosso
espírito, quando a Maioria procura conciliar a abertura
democrática com a prorrogação de diretório partidários.
Digo isso, Sr. Pr-esidente, porque a verdade, e ela deve
__ ser dita, é que quando se prorrogam diretórios partidários, o que se está a temer ê executar, é realizar a democracia iriterna dos Partidos.
Até agora, nenhum argumento convincente foi usado
pela maioria, para justificar essa aberração partidária. A
Maioria, apenas, procura afirmar que o projeto não ê
coerCÍLivo, é apenas facultativo, por isso não Cabe ao
nosso Partido analisar o que poderá ocorrer nos outros
Partidos Políticos: Nós não concordamos com essa afirmação, porque__o que estamos aqui defendendo é a instituição que se cha~a Partido Político, sem o que não se
faz democracia. Não há democracia forte, não há democracia autêntica sem partidos fortes e autênticos, e não
há partidos fortes e autênticos sem que as bases estejam
fortalecidas. E por temor, porque esta é a verdade e deve
ser dita, d_? legítima e muitas vezes conveniente luta inter!la dqs partidos nas b<~ses ê que se fazem e se propõe
_essa prorrogação, E eu djria que se fã:z, porque todos jâ
sabem que o ~DS não tomou as providências que deveria ter tomado, para poder realizar suas convenções mu~
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nicipais nas- datas prefixadas. Então, já temos conhecimento de que o PDS vai prorrogar suas convenções mu~
nicipals, porque nao- tem mais condições legais de não
prorrogá-las; e flão podemos ver nenhuma similitude entre os problemas do PDS e os problemas dos pequenos
Partidos. Poderia se dizer: O que o PMDB tem a ver com
a vida do PDS? tem, porque na hora em que estamos defendendo a não prorrogação dos diretórios municipais,
estamos defendendo o fortaledmento das bases políticas
do País, de todos os Partidos.
Houve eleições municipais. Há inúmeros municípios
onde, _em Yirtude da sublegenda- uma excrescência que
sempre combatemos- o presidente do diretório munici~
pai atual é exatamente aquele candidato a prefeito que
foi derrotado por seu companheiro de sublegenda. No
entanto, o diretório vaj ser prorrogado. Quer dizer, o or·
ganismo partidário MU:nlcipal não corresponde à si~
tuação eleitoral decorrente das eleições. Realmente, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, ao encaminhar esta votação,
o nosso partido é declaradamente contra o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Lembro que
o tempo de V. Ex' está esgotado.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Queremos reafir~
mar que, na hora em que tomamos esta posição, temos
consciência de estarmos defendendo o fortalecimento
das bases polfticas e partidárias do País e, em decorrên~
cia disso, efetivamente defendendo a abertura democrá~
tica que tanto pregamos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Em votação
o projeto, ressalvadas as emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, requeiro verificaÇão de votação.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) ~-Peço aos
Srs. Senadores que ocupem seus lugares. (Pausa.)
Vai~se passar à votação.
Como vota o nobre Líder do PDS?

O SR. ALOVSIO CHAVES- SIM.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Como vota
o nobre Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

NÃO.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Como vota
o nobre Líder do PTB?
O SR. NELSON CARNEIRO- Voto a favor do
jeto, ressalvadas as emendas.

pro~

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Os Sh. Senadores já podem votar. (Pausa.)

( Procede~se à votação.)
VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal J urema - Alexandre Costa - Aloysio Cha-

ves- Amaral Peixoto-- Benedito CaneUas- Citrlos
Alberto - Dinarte Mariz - Gaivão Modesto - Gui~
lherme Palmeira- João Castefo- ioão Lobo- Jorge
Bornhausen- José Lins- Josê Sarney- Jutahy Magalhães -Lomanto Junior- Lourival Baptista- Mar~
co Maciel - Marcondes Gadelha - Martins Filho Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Nelson CarneiroRaimundo Parente.
VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:

Humberto Lucena
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) --Votaram
SIM 24 Srs. Senadores e NÃO, 1.
Não houve quorum.
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DIÁRIO 0.0-CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

De acordo com o Regimento, a sessão será suspensa
por IO minutos.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, antes
de suspender a sessão, peço a V, Ex• que submeta ao Ple-

nário ·o requerimento de prorrogação da sessão, que deixei sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) --Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l'i'-Secretário,

E lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 542, DE 1983

O pedido de verificação

O Sr. Humberto Lucena _contin!Ja de pé.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)_- E foi constata_do que há número regimental para deliberação.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ me permite, pela ordem?
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Pois não.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pelo Regimento,
só se pode fazer verificação ou nominal ou eletrônica.
Fora daí, eu não conheço outro tipo de verificação. Eu
- iião Confieço. E um falo inusitado!

Nos termos do art. 203, alínea "b", do Regimento lnterno, requeiro prorrogação da presente sessão pelo prazo de uma hora.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1983. Aloysio Chaves.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Esta é uma
prática, Sr. S_enador, aqui na Casa, quando é evidente a
fãHa de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)-. Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Veja V. E•, Sr.
Presidente, quando a matéria não é polémica. Quando a
matéria é polémica, não há acordo de Liderança, o caminho certo é o Regimento. Então, só há duas formas de
verificar número: ou chamada nominal, ou eletrônica.
De forma, que eu insisto no meu pedido de verificação

O Sr. Humberto Lucena- Requeir9 verificação, Sr.
presidente.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- A decisão

sobre requerimento depende da presença de, no mínimo,
li Srs. Senadores ...

O Sr. Humberto Lucena -.- Perfeito. Mas estou pedindo a verilícaçào desta nova votação e V. Ex~ tem de conferir.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)_- Peço aos
Srs. Senadores que ocupem setfs lugares. Vamos proceder à verificação.

O Sr. Aloysio Cha~·es- (Fora do microfone) Mas não
é verificação eletrôriica.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Não. Não é
eletrônica, absolutamente.
O Sr. Aloysio Chal'es (Fora do microfone)- Se os Srs.
Senadores já aprovaram ...

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- A votação
será nominal.
O Sr. Aloysio Chares (Fora do microfone) - Nominal, não, Sr. Presidente. V. Ex~ mande verificar Se há
onze sentados no plenário. Se houver onze, há quorum,
mínimo não há necessidade de chamada nominal.

O Sr. Humberto Lucena acordo com o Regimento.

Eu pedi verificação, de

O Sr. Aloysio Chaves (Fora do microfone)- Verificado um quorum mínimo de onze, está atendida a exigência regimental.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Atendendo
à ponderação de V. Ex• vou fazer a verificação, contan~
do os presentes. Há mais de onze Srs. Senadores presentes na Casa.
Está rejeitado o pedido de verificação de votos.
O Sr. Humberto Lucena- Rejeitado não. V. Ex.• pode
const3tar ...
O Sr. Aloysio Chaves (Fora do microfone)- Foi cõns-_
tatado quorum ...

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Foi constatado quorum ...

O Sr. Aloysio Chaves - Sr. Presidente, se é matéria
vencida, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ·ao nobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex' já proclamou
que havia quorum, em conseqUência, está aprovada a
prorroga-ção, que, sendo matéria vencida, é insuscetível
de apreciação.

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, só há duas
maneiras de se verifica; o quomm: ou nominalmente, ou
eletronicamente~ portanto, Sr. Presidente, e eu_ insisto no
meu pedido de verificação. Se o nobre Senador Aloysio
Chaves acha que há I I Senadores presentes, vamos ave-riguar.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, a questão é aritmética, não c_ustava aquiescer o eminente colega, nobre Se_nador Humberto Lucena. Mas, V. Ex•, conforme .tradição e praxe desta Casa, fez a verificação, proclamou o resultado, é uma questão decidida. O nobre Sen~dor fez uma observação ..
O Sr. Humberto Lucena -

Não é decid1da.

O SR. ALOYSIO CHAVES- ... que me parece procedente, quando V. Ex• disse que na verificação tinha_
sido o requerimento recusado.
O Sr. Humberto Lucena- Recusado.

O SR. ALOYSIO CHAVES- O requerimento foi deferido, a verificação foi feita para indicar quorum e a matéria está decidida.
O Sr. Humberto Lucena- Eu insisto, na verificação
pelo Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Srs. Senadores, aplicando o art. 327, se algum Sen~_dor requerer
verificação, repetir-se-á a votação pelo processo nominal. Diante_da solicitação do Líder do PMDB, esta Presidência vai proceder à votação por processo nominal,
mesmo pQrque não há condições de utilização do sistema
eletrõnico que, acabo de tomar conhecimento, não ~tá
em ordem.
So\iCítQ ao Sr.l"'-Seç:retário que proceda à ch~mada
nominaL
(Procede-se á chamada.)

O Sr. Humberto LU!'ena- Com a responsabilidade de
Presidente.

RESPONDEM Ã CHAMADA E VOTAM •·sJM•·
OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)---:- Porque V.
Ex• pediu a verificação ...

Raimundo Parente -_Gaivão Modesto - Aloysio
Chaves- Alexandre Costa- João Castelo- José Sar-
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ney- João Lobo- José Uns- Carlos Alberto- Dinarte Mariz - Martins Filho - Marcondes GadelhaAdcrbal Jurcma - Marco Maciel
RESPONDE À CHAMADA E VOTA "NÃO" OSR.
SENADOR

Humberto Lucena
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Atingido o
quorum. está prorrogada a sessão por uma hora.
A s.essào está suspensa por !O minutos, a fim de se proceder à _convocação dos demais Senadores.
(Suspensa às 18 horas e 25 minutos, a sessão é reaberta às 18 horas e 35 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Está reaberta a sessão.
Vai-se proceder à verificação de votação do projeto.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação)
VOTAM

''SiM·· OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema - Alexandre Costa - Almir Pinto
- Aloysio Chaves- Amaral Peixoto- Benedito Canelas - Carlos Alberto - Claudionor Roriz - Dinarte
Mariz - Eunice Michiles - Gaivão Modesto- Guilherme Palmeira- Helvídio Nunes- João CasteloJoão Lobo- Jorge Bornhause_n- JQrge Kalume- José Uns- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lomanto
Júnior - Lourival Baptista- Luil Cavalcante-- Marco Maciel :..___ MarCondes Gadelha - Martins Filho rvioacyr Dalla- M-urilo Badaró- Nelson CarneiroRaimundo Parente.
VOTA

··NJo•• O SR. SENADOR:

Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Votaram
SIM 30 Srs, Senadores e NÃO I. Não hou-ve abstenção.
Total: 31 votos.
Nào há quorum.
A votação da matéria fica adiada, assim como do Requerimento nQ 531 que deveria ser apreciado nesta oportunidade..

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTlSTA (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Considero digna de registro especial, pelas suas conseqüências em benefício dos servidores do Senado Federal,
a_ visita da incansável Presidente da LBA, Sr• Léa Leal,
ao Senador Nilo Coelhu, Presidente do Senado_ Federal,
no dia 5 de abril passado.
Acentuando o patriótico significado do movimento
que se verifica em todo o País, pela disseminação de creches, - gerado, ampliado e fortalecido pela capacidade
realizadora de Léa Leal, - o Senador Nilo Coelho manifestou o seu propósito de instalar uma Creche em de-pendências da Ccimara Alta, especialmente preparadas
para essa titiãlidade. E, no decorrer da visita, o PresidenLt: do Senado Federal enunciou as providências já tomadas pela Mesa, visando a concretizar o empreendimento,
que se enquadra nos parâmetros da campanha desenvolvida pela LBA.
Em diversas ocasiões, já tive a satisfação de tecer considerações e avaliar as dimensões dos programas relativos à construção e instalação, em todas as Unidades da
Federação, das Creches-Casulo da LBA.
Os bons resultados obtidos e as repercussões nacionais dos mencionados programas se devem, preponderantemente, à competência profissional, ao entusiasmo e
à inexcedível tenacidade de Léa Leal, que assegurou ao
Presidente Nilo Coelho todo o apoio possível, no limite
das possibilidades da LBA.
Encerrando esta breve comunicaçào, desejo
congratu!ar-me com o Senador Nilo Coelho e com a
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Mesa Diretora pela feliz iniciativa da Creche destinada
aos servidores desta Casa do Poder Legislativo e, si mui~
taneamente, felicitar a digna Presidente Léa Leal pelas
extraordinárias proporções e reSSOriâilc'ia, nacional dã
programação da LBA no concernente à construção e
manutenção das Creches-Casulo. (Muito bem! Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- O Sr. Senador Álvaro Dias encaminhou à Mesa o requerimento de
informações. Nos termos do inciso 49, do art. 339, do
Regimento Interno, o requerimento será examinado pela
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima sessãO Ordinária a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, em turno úníco, dõ Projeto de Lei da Cârna·
ra n9 6, de 1983 (n9 75/83, na casa él:e origem), que altera
dispositivo da Lei n9 5.682, di21 de julho de 1971- Lei
Orgânica das Partidas Políticos, e dá outras provfdencias, tendo
PARECERES ORAIS, da Comissão de Constituição
e Justiça, favorável ao Projeto e contrário ãs Emendas
n's I e 2, de Plenário.

Votação, em turno único, do Projeta de Resolução n'
62, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusii.o de seu Parecer -n9 355, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municípid deCaxambu (MO) a elevar
em Cr$ 123.939.000,00 (cento e vinte e três milhões, n_ovecentos e trinta e nove mil cruzeiros) o montant~ de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 356 e 357, de 1982, das Comissões:
- de Constituiçao e JusÜça. pela constitUcionalidade
e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.

Votaçãõ, em turno único, do Projeto de ResoÍuç.ão n9 _
79, de 1982 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n' 420, -de 1982); que-autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Chi.ro (SP) a contrâ:
tar operação de empréstimo externo no valor de até USS
10,000,000,00 (dez milhões de dólares norte-americanos)
destinada à implantação de obras prioritárias naquele
Município, tendo
PARECERES, sob n9s 4Ú e- 412, de 1982, das Comis~'
sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Dirceu
Cardoso e Lázaro Barbosa; e
- de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento no 388, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do regimento Interno, o desarquivamen~
to do Projeto de Lei do Senado n9 126, de 1980, de sua
autoria, que acrescenta parágrafo único ao art. 11 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 389, de
1983, do Senador Henrique Santillo, s~licitando, nos ter~
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamenta do Projeto de Lei do Senado n' 202, de 1980, de
sua autoria, que proíbe a aquisição de imóveis rurais nos
casos que especifica, e dá outras providências.

Votação, em tu-rno único, do Requerimento n9 390, de
1983, do Senador Henrique SaÕtillo, so]j~itando, nos ter·
mOs dô artJ67 dO regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 222, de 1980, de sua
-autoria. que dispõe a -respeito do mãximo rigor à pro"fi!çào e fiscalização dos alimentos de consumo humano,
lnTrõOuzindo alterações no Decreto-lei n9 986, de 21 de
outubro de 1969.

Votação, em turno único, do Requerimento n' 391, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do regimento Int~rno, o desarquivamentO- do Projeto de Lei do Senado n~> 235, de 1980, de sua
autoria. que proíbe a participação do capital estrangeiro
no caso que especifica, e dá outras proviQências.

menta _do Projeto de Lei do Senado n' 281, de 1980, de
sua autoria, que acres~;enta dispositivo ao Decreto-lei n~>
1.691, de 1979. que alterou a legislação da taxa rodo·
víâfíã úrilca,
13

Votação, em turno único, do Requerimento n' 396, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivaJ!lento do Projeto de Lei do Senado Federal n' 306, de
1080, de sua autoria, que acrescenta dispositivos à Lei n'
6.404, de 15- de dezembro de 1976.
14

Votação, em turno único, do Requerimento n9 397, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 30, de 1981, de sua
autoria, que regulamenta o exercício da profissão de
guarda-vigilante, e dá outras providências_
15

Votação, em turno único, do Requerimento nQ 398, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos ter~
mos do .art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 107 de 1981, de
sua autoria, que estabelece normas para a concessão de
incentivos e isenção de impostos no Programa Grande
Carajás e dá outras providências.

16
Votação, em turno único, do Requerimento n' 399, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos ter- mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lej do Senado
201, de 1981, de
sua. autoria, que ass-egura ao marido ou _companheiro o
direito de ser dependentes da mulher segurada da Previdência Social.

n"

-Votação, em turn-o Único, do requerimento n~> 392, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do regimento Interno, o desarquivamen·
to do Projeto de Lei do Senado n' 241, de 1980; de sua
autoria, que proíbe a participação de capital estrangeiro
JlQ ramo de a_tividades que especifica, e dâ outras provi~
_dências.
10
Votação, em turno único, do Requerinlento .Õ~> 393, de
1?83, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos ter·
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva·
mento do Proje~o de Lei do Senado n' 257, de 1980, de
sua autoria, que dispõe sobre a atividade do médico residente, fixa seus direito trabalhistas, e dá outras provi~
dências.

17

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 139, de I98f (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 877, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevarem Cri 615.170.500,00 (seiscentos e quinze milhões,
cento e setenta· mil e quinhentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 878 e 879, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com vá to vencido dos Senadores José FragellJ e Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorâvei.

11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
IJI, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
corno conclusão de seu Parecer n~> 656~ de 1982), que autoriza a Prefeitura Mu-riicipãl (I(: IJii.êUs (BA) a elevar em
CrS 2!81l94.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e quatro mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. tendo
PARECERES, sob nl's 651 e 658, de 1982, das Comissões:
- de Constftuiçào e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
- de Munidpios, favorâvel.

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 394, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termus do art. 367 do regimento Interno, o desarquivamen~
ta do Projeto de Lei do Senado n9 272, de 1980, de sua
-autoria, que fixa normas para a escolha de dirigentes das
universidades e dos estabelecimentos isolados de ensino
su~rior.

12
Votação, em turno único, do Requerimento nQ 39.5, de
1983, do Senador Henrique Santillo, soicitando, nos termos do art. 361 do Regimento Interno, o desarquiva-

18
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 13, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer 36, de 1982), que autoriza a P·refeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar
em Cr$ 493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e três
milhões, setecentos e setenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 37 e 38, de 1982, das Comissões;
-de Constituição e Jusriça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

n"
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Está encer~
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA SESSÀO DE 6-4-83 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSf: UNS (Pronuncia o seguin~e dis"C:iirso.)
- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Embora o nobre Senador Severo Gomes não se encontre aqui, neste momento, S. Ex• sabe que fareí alguns comentáríos sobre o seu diálogo com o Ministro da Fazenda aqui no Senado. Certamente, haverá outras oportunidades de voltarmos a esse assunto se isso parecer conveniente.

Quando o Ministro da Fazenda foi convocado, há
poucos dias, ao Senado, como era de se esperar, muitos
Senadores o interpelaram, entre estes o nobre Senador
Severo Gomes. S._ Ex• __ ao questionar algumas informações do Ministro, afirmou que
"a compreensão clara da lei e dos fatos mostra
que os acordos firmados com o Fundo Monetârio
Internacional, por não terem sido referendados pelo
Congresso Nacional, são eles ineficazes. Quer-dizer,
o Brasil não' esrá obrigado ao cumprimento dos seus
termos."
Considero, Sr.--Pesídente, que uma afirmação de
tamanha gravidade, feita por um Senador da República, pode causar danos irreparâveis às negociações que o País vem realizando,- nesse momento
de grande dificuldade para a economia brasileira.
Por isso, embora reconhecendo o direito inalienâvel e a permanente necessidade de os parlamentares manifestarem suas opiniões, livremente e em
qualquer oportunidade, entendo que declarações
dessa natureza, que possam prejudicar à Nação e
aumentar as dificuldades do Estado, só devem ser
feitas após um ciiterfOso estudo da questão em exame, para que não- comprometam à credibilidade do
Senado.
Tenho como certo, que o nobre Senador Severo
Gomes não dispôs do tempo necessâi'io para reafi-zar a anaHse do assunto, antes da afirmação que fez.
Do ceóntrário, não teri:,dncoriido em erro tão desastroso.
O assunto FMI, Sr. Presidente, para se!- melhor
examinado, deve ser dividido em dois pontos principais:- primeiro, o Convênio_ Constitutivo do Fundo, com suas alteraçõs; -segundo, os empréstimos
solicitados pelo Brasil ao organismo financeiro in-_
ternacional. Esses dois aspectos, embora interligados, são inteiramente diVerso.
O Convênio refere-se às- condições da associaÇão
que o Brasil faz, juntamente com outros países, paraparticipar daquele organismo. Cabe, naturalmente,
ao Congresso Nacional examinar as obrigações que
a Nação assume e avaliar as vantagens-que- 6 aCordo
lhe oferece. Entre essas vantagens encontra-se inscrito- e aqui entra a segunda parte a que me refeif
- o direito de tomar empréstimos ao Fundo Monetário Internacional.
Ora a apreciação dos termos do CõnvêOIO~efci
Congresso Nacional, foi constitudonal e legalmente
cumprida. E é esse um ponto importante a esclare-.
cer;
Constitutivo do Fundo Monetário Internacional,
celebrado em 22 de julho de 1944 e assinado pelo
Brasil na mesma data, foi internamente a-provado
pelo Decreto-lei n' 8.479, de 27 de dezembro de
1945 e promulgado pelo Decreto n"' 21.177, de 27 .de
maio de 1946.
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Em 31 de maio de 1968, o ConVê-nío constitutivo
foi emendado, pela primeira vez, por resolução
aprovada pela Junta de Governadores do FMI. Tal
emenda visava a adaptar aquele instrumento à utilização, nas operações do Fundo, dos Direitos Espe-.
ciais de Saque, criados em 1967.
Essa emenda também veio a ser aprovada, internamente, pelo Congresso Nacional, quando da
apreciação do Decreto-lei n"' 581, de 14 de maio de
1969.
Em abril de 1976, a- Junta de Governadores do
FMI aprovou a resolução referente à segunda emenda ao Convênio Constitutivo, com o objetiv-o de
propiciar a ad-aptação do FMI à reforma do sistema
-monetário internacional, que marcou o fim do regime de paridades fixas de câmbio.
Novamente, essa emenda foi enviada ao Congresso Nacional pela Mensagem n9458, de 18 de noVeifibro de 1977, que encaminhou a Exposição de
Motivos de n"' 395, de 14 novembro de 1977, do Ministro da Fazenda. Essa matéria tambem foi aprovad_a, Srs. Senadores, __ pelo Çongresso NaCiOnal,
com o lJecreto-Legislaf:ivo 0."' 5, do dia 5 de abril de
1978.
Finalmente, pelo Parecer n"' 533-Z, de 14 de maio
de 1959, sobre o aumento de quotas do FMI e do
capital do Banco Mundial, o Consultor-Geral da
Repúbfíca pronunCiou-se, definitivamente, sobre a
desnecessidade de autorização legislativa para a execução, pelo Poder Exe_cutivo, de atos previstos em
convenção, que tenham sido, evidentemente, aprovados pelo Congresso, ratificados por lei e promulgados por decreto.
Ora, Sr. Presidente, analogamente, as operações
--de empréstimo-do Fundo estão previstas no Convênio ConstitutivO âaquele Organismo e se constituem
em um dos direitos e vantagens gozadas pelo Brasil,
como país membro.
Como se vê, torna-se fora de propósito que o
nobre Senador Severo Gomes, um ex-ministro de
Estado, um ex-diretor do Banco do Brasil, afirme
nesta Casa, com a responsabilidade do mandato que
o povo lhe concedeu, que tais a tos "são ineficazes" e
que "O BRASIL NÃO ESTÂ OBRIGADO AO
CUMPRIMENTO DOS SEUS TERMOS!"
_
Ou S. Ex• desconhece a legislação e foi precipitado, ou não aceita a legitimidade das decisões do
Congresso. Ora, conheço o Nobre Senador Severo
Gomes e nenh~ma dessas alternativas me parece
provâvel.
Por isso eu espero, Sr. Presidente, que o nobre
Senador pelo E~tado de São Paulo, reconhecendo o
êngano em que militou, reveja sua infeliz declaração, aliâs, lesiva aos interesses nacionais e à cre-.
diblidade do Congresso.
Sr. Pcesidente, a falha dO ilustre Senador Severo
Gomes foi ainda maior. O que se discutiu neste Pie-.
nário, na sessão de 23 de março de 1983, reatizada
com a presença do Ministro da Fazenda, foram os
empréstimos solicitados pelo Poder Executivo ao Fundo Monetário Internacional.
Empréstimos, isto é, operações de crédito externo. Foi isso qi.le o Governo contratou com o FMI.
- -rViã-s; srs.-·senadores, a contratação de einPréstirifos-está;--além do mais, autorizada pelo Congresso
Nacional ao Poder Executivo, através da Lei n9
4.595;Que dispõe com absoluta clareza:
.. Art. t l ·Compete ao Banco Central do Brasil: I
-entender-se, em nome do Governo brasileiro, com as
instituições financeiras estrangeiras e internacionais: II
- promover, como agente do Governo -federal, a colocação de empréstimos internos e externos, podendo,
também, encarregar-se dos respectivos serviços: III atuar no sentido do funcionamento regular do mercado
cambiaL., podendo para esse fim comprar e vender ouro
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e moeda estrangeira, bem como realizar operações de crédito no extei:foT...
Aliás, as autorizações do Congresso Nacional não
param nesse dispositivo legal.
Eu recolhi uma série de outros dispositivos que,
igualmente, dão conta dessa atribuição do Banco
CentraL
"O próprio Governo Federal tratou de se discipHnar e o Congresso Nacional homologou essa disciplina, através de diversos decretos-lei que fixam limites e condições para a contratação de empréstimos externos e para a prestação de garantias pelo
Tesouro Nacional.
Registro, entre outros, o Decreto-lei n' 1.312, de
15-2-74; o Decreto-lei n"' 1.336, de 18-7-74; o
Decreto-lei n9 1.460, de 22-4-76; o Decreto-lei n'
1.558, de 17-6-77; o Decreto -lei n"' 1.562-,de 19-7-77
e o Decreto-lei n"' 1.756, de 31-12-79.
Eis ai como , realmente, S. Ex• estava desprovido de
razão.
Por isso mesmo, dada à responsabilidade desse assunto, considero importantes estas explicações que ora venho dar ao Plenário.
As afirmações do nobre Senador, conforme plenamente mostrado, não correspondem à realidade.
Ficam dadas as explicações.
Era isto, Sr. Presidente, que eu queria dizer a este Plenârio. Peço a V. Ex• que faça incluir, neste discurso, alguns documentos referentes à legislação citada. (Muito
bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JOSE LINS EM SEU DISCURSO:
DECRETO-LEI N' 8.479,

cDE 27 DE DEZEMBRO DE 1945
Aprol'a a COnllenção sobre o Fundo Monetái-io Internac-ional e a Com·enção sobre o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenl'olvimento, concluidas em Bretton Woods N. H., Estados Unidos da
América, a 22 de julho de 1944, por ocasiiio da Confe-rênCi"ã"--Monetária e Financeira das Nações Unidas,
assinadas pelo Brasil, na mesma data.

_O Presidente=--da República, nos termos do art. 180 da
Constituição, resolve:
Aprovar as convenções sobre o Fundo Monetário Internacional e sobre o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, concluídos em Bretton
Woods, N. H., Estados Unidos da Amêrica, a 22 de jUlho de 1944, por ocasião da conferência Monetária: e Financeira das Nações Unidas, e assinadas pelo Brasil na
mesma data.
R.lo de Janeiro, 27 de dezembro de 1945, 1249 da Independência e 57<~ da República. - José Linhares - P.
Leão Veloso.

DECRETO N' 21.177,
DE 27 DE MAIO DE 1946
Promulga a C'Onl'enção sobre Fundo Monetário Internacional e a Conl'enção sobre o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenl'Oil'imento, firmadas
em Bretton Woods N. H., Estados Unidos da América, a 22 de julho de 1944, por ocasião da Conferência
Monetária e Financeira das Nações Unidas.

O Presidente da República, tendo em vista que foram
aprovadas pelo Governo brasileiro a Convenção sobre -o
Fundo Monetário Internacional e a Convenção sobre o
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvi-
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menta, firmadas em Bretton Woods N. H., Estados Unidos da América, a 22 de julho de 1944; e
Que as mesmas foram aceitas, confoi'me nota datada
de 27 de dezembro de 1945, dirigida peJa Embaixada do
Brasil em Washington ao Governo dos Estados Unidos
da América;
Usando da atribuição que lhe confere o artigo 74,letra
a, da ConstituiÇão, decreta:
Artigo único. Ficam promulgadas a Convenção
sobre o Fundo Monetário Internacional e a convenção
sobre o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, firmadas em Bretton Woods N. H., Estados Unidos da América, a 22 de julho de 1944 e apensas,
por cópia, ao presente Decreto, as quais sendo executadas e cumpridas tão inteiramente como nelas se contêm.
Rio de Janeiro, em 27 de maio de 1946, 1259 da Independência e 589- da RepóblíCR: - Eurico G. Didra João Neves da Fontoura,
DECRETO-LEI N• 581,
DE 14 DE MAIO DE 1969

Aprova a Emenda do Convênio Constitutivo- -do
Fundo Monetário Internacional, votada pela Junta de
Governadores daquela instituição em 31 de maio de
1968 modifica a Lei nl' 4.595, de 31 de dezembro de
1964 e toma outras providências.

O Presidente da República usando da atribuição que
lhe confere o parágrafo primeiro do artig~ 21' do Ato Institucional n~> 5 de 13 de_dezembro de 1968, decreta:
Art. 1~' b aprovada a Emenda ao Convênio" Constitutivo ao Fundo Monetário Internacional cujo Í.exto a
esse acompanha.
Art. 21' Fica autorizadO-o depósito junto ao Fundo
Monetãrio Internacional de um instrumento pelo qual o
Governo declara aceitar todas as obrigações que caibam
aos participantes da Conta Especial de Saque e que tomou as medidas legais necessárias a tornar efetiVos no
seu próprio território os principias estabelecidos na
emenda de que trata o Artigo J9 deste Decreto-lei bem
como a permitir o cumprimento das obrigações acima
referidas.
Art. 3~> As distribuições de Direitos Especiais de Saque que venham a caber ao Brasil e os demais recebimentos ou receitas, a qualquer titulo em Direitos Especiais
de Saque que o Brasil venha a auferir serão creditados
em conta aberta no Banco Centrài do Brasil, à qual serão
debitados os cancelamentos, os pagamentos, e as entregas de Direitos Especiais de Saque que o Brasil venha a
fazer.
Art. 41' Os arts. 4~>, n9 V, lO número VII e 11 1 número III da Lei número 4.595, de 31 de dezembro de 1964
passarão a vigorar na forma do disposto no parágrafo único deste artigo respectivamente, com a Seguinte ~e
dação:
"Art, 4~> V - FiXar ãS dlretrizes e normas da
política cambia[, inclusive quanto a compra e venda
de ouro e quaisquer operações em Direitos Especiais de Saque e em moeda estrangeira."
"Art. 10, VIl - Ser depositário das reservas
oficiais de ouro de moeda estrangeira e de Direitos
Especiais- de Saque e fazer com estas últimas todas e
quaisquer operações previstas no convênio constitutivo do fundo Monetãrio InternacionaL"
"Art. ll. III - Atuar no sentido de funciona~
menta regular do mercado cambial. da estabilidade
relativa das taxas de câmbio e do equilíbrio no balanço de pagamento, podendo para esse fim comprar e vender ouro e moeda estrangeira bem como
realizar operações de crêdito no exterior inclusive as
referentes aos Direitos Especiais de Saque, e separar
os mercados de câmbio financeiro e comerciaL"
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Parágrafo único. O Poder Executivo fixará por Decreto a data em que se tornarão efetivas as modificações
que se refeie este anigo, apôs a entrac!a em vigor da
Emenda mencionada no artigo I 9 desde Decreto-lei.
Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário.
Art_. 6~> Este: Decreto-lei entrará em vigor na data de
sUa -publicação.
Brasília, 14 de maio de 1969: 1481' da Independência e
81~> da República.- A. COSTA E_ SILVA- José de
-- Mãgalhàes Pinto -Antônio Delfim Netto.

a·

2~>- aumentos especiais, superiores a 50%, para os
países detentores de pequenas quotas;
39- aumentos especiais nas qUotas do Canadá, Alemanha e do Japão.
Levantam-se dúvidas sobre a competência do Executivo para aprovar tais resoluções sem autorização do Congresso, em face de pareceres divergentes proferidos pela
Superintendência da Moeda e do Crédito e Procuradoria
Gera[ da Fazenda Nacional.

11

DECRETO LEGISLATIVO N• 5, DE 1978
Aprova o novo texto do Convênio Constitutivo do
Fundo Monetário Internacional
ArL I~' É aprovado o novo tex:to do Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional decorrente
da Segunda Emenda proposta ao texto anterior e aprovada pela junta de Governadores do Fundo Monetário
Internacional, através da Resolução nl' 31-4.
Art. 29 Este decreto Leglslativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril de 1978.- Petronio Portella, Presidente,
Em 24 de abril de 1959
Assunto: Aumento da quota do Brasil no Fundo Monetário Internacional.
De ordem, ao Senhor Consultor-Geral da República.
ViC]qr Nunes Leal, Chefe do Gabinete Civil
Solicitado por despacho do Chefe do Gabinete Civil.
de orde_m do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re_pública, exarado no Proc. P.R. n9 15.049/59..

-

Assunto: SubscriÇão de ações do Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento e aumento de cota do Brasil no fundo Monetário Internacional. Desnecessidade de autorização legislativa, por se tratãr de ato p~evisto em convenção ratificada po~ lei_e promulgada por decritO.
Parecer

Solicita o Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep.ública, por proposta do Exml' Sr. Ministro da Fazenda,
parecer desta Consultaria Geral sobre a necessidade,
ou não, de autorização legislativa para assumir o Poder
Executivo, por delegado seu, os compromissos decorrentes das resoluções do Banco Internacional de Recons~
trução e DesenvolVimento e do Fundo Monetário InternadOnal
---

o·

Quanto àquele estabelecimento as resoluções submetià_aprovação dos respectivos Governadores são as seguintes:
a) ·aumento de USI 10 bilhões no capital autorizado
do Banco;
b) dispensa da chamada imediata das parcelas regul~mentares de 2% e 18%;
c) aumento especial das quotas do Canadá, Alema~-ha e Japão;
d) aumento adicional de US$ 1 bilhão no capital autorizado do Banco;
e) aprovação das recomendações do Relatório da
Diretoria Executiva.
-Os projetas de resolução enviados pela Diretoria Executiva do Fundo Monetário Internacional dizem respei_to:_
1? - aumento de 50% nas quotas de cada país
membro;
d~s

As Convenções do Fundo Internacional e do Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento foram aprovadas pelo Decreto-lei nl' 8.479, de 27 de dezembro de 1945, e promulgadas pelo Decreto nl' 21.177,
de 27 de maio de 1946 (Diário Oficial de 27-6-46, pág.
9.559 e segs.).
A Convenção sobre o Fundo Monetário ftXou a cota
de cada país, bem como o modo de sua revisão.
..Art. III - Seção 2. Reajustamento de cotas,
Cada cinco anos o Fundo reverá as cotas dos
membros, e, se o julgar conveniente, proporá um
reajustamento das mesmas. O Fundo, a seu juízo,
também poderá considerar em_ qualquer outra época um reajustamento de uma determinada cota, a
pedido do membro interessado. Para qualquer modificação de cotas serã exigida uma maioria de quatro quintos dos votos_totais posstveis, não podendo
ser modificada nenhuma cota sem o consentimento
do membro atingido."
Quanto ao aumerito do capital do Banco, do qual fazem parte os próprios membros do Fundo Monetário Intern"ãCWnal (alínea "a", seção I, art. II), estão mesmo
previsto, com a conseqüente subscrição das ações pelos
Estados-membros e, particularmente, pelo Brasil na aUnea ~a" da seção 3 do art. II do Anexo B à Ata-Final da
ConVenção (Diário Oficial cit. pág, 9.571).
~ Conio se viil; ·as CorivençôeS foram aprovadas por ato
legislativo, em época em que não havia Congresso NaCíoiü!.l; entra"ram -em vigor desde que promulgadas pelo
Decreto n~> 21.177 citado.
Trata-se, agora, de simples execução do que ficou pactuado, em virtude da aprova~ão legislativa, então substituta da ação parlamentar. Na verdade, o aumento da
cot""âdo nosso Pais no Fundo-Monetário Internacional e
o aumento do capital do Banco, com a nossa subscrição
de ações, estavam expressamente previstos nas convenções legalmente promulgadas.
Como esclareceu Clovis Bevijáqua, em notável parecer
proferido, em 1926, como Consultor Jurídico do MinJstêrio das Relações Exteriores-, sobre denúncia de tratado
- retirada do Brasil da Liga das Nações - a colaboração do Legislativo, após a aprovação dos tratados ou
convenções, ''é excepcional; somente se faz indispensável
nos casos prescritos; quando a constituição guarda silêncio, deve ente~ der-se que a atribuição do Poder Executivo, no que se refere às relações internacionais, é pn"mtiva dele" (Revista Forense, vol. 47, pág. 280). Cfr. Carlos Maximiliano, Comentários, vol. II, n~' 353.
O caso, aqui, se assemelha à denúncia de -tratado, que,
diga-se de passagem, não pode ser unilateral, como fixou
assentado, no Direito Internacional Público, na Confe-rência de Londres de 1871, quando a Rússia, um ano antes, por-meio de um "ukase" não se considerou obrigada
a respeitar a servidão sobre o Mar Negro, que lhe fora
imposta pelo Tratado de Paris, de 1856 (Antokoletz, De- recho Internacional Público, vol. III, 1944, pãg. 2_65). Se o
ato está previsto, no instrumento da convenção ou tratado, trata-se, ali, na denúncia, como aqui, de simples execução do que ficou pactuado e entrou em vigor com a
aproV~fção-legislativa e a promulgação.
Poderiam as convenções, no caso, ter sido feitas ou
aprovadas com reserva, a saber, com cláusula introduzi-
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da por uma das partes contratantes para subtrair-se às
obrigações emergentes de certas disposições ou de de-terminada interpretação do Tratado (Podestà Costa, Les
Réserves da11s les traités international, in Révue de Droit
Internaliona/, 1938, pág.-1 e seis.; Moreno Qllíniail-ãBolini Shaw, De-feChO !nt"emacfonal Público, 1950, pág.
313), a qual, taffi&ém, só
Validade se aceita pelas demais partes-contratantes. "La riserva possono farsi ai momento dei/afirma dei trattato ... qualora invece lo stato firmi il trattato dopo la sua entrata ln vigore, la r/serva dovrà
essere consel'ltita da tutti eh e abbiano precedentemente /irmato" (Riccardo Monaco, Diritto lnternazionale, !949,
pâg. 307; Cfr. Mil!er, Reser~·ations to treaties, 1919;
OWEN, Reservations to multilateral treaties, in Yale Law
Joumal, 1929, pág." 1.086 e Segs.; Shatzki, La portée des
reserves dans le droit lntemationa/, in Rev. do Droit lnt. et
L~. Comparée, 1933, pág. 216 e segs. etc.).
EsclareçaMse que não pode o Congresso alterar, em
qualquer ponto, o tratado ou a convenção. Cabe-lhe,
apenas, aprová-los ou rejeitá-los (Barbalho, Comentários, pág. lll; Carlos Maximiliano, Comentários, vol.
II, 1948, n9 353; Clovis, parecer citado, loc. cit.). Qualquer emenda do Congresso valerá como rejeição do tratado ou da convenção e proposta ao Executivo para novas negociações (Clovis, ob. cit., Joc. cit.).
Mas, na hipótese; ãS cõiwenções celebradas em Bretton Woods, New Hampshire, nos Estados Unidos, se fizeram e forarn aprovadas sem quaisquer reservas, de sorte que está o Executiv-o autorizado a tomar ás providênciaS previstas no instrumento da convenção, sem necessiM
dade de interferência do Legislativo, salvo para regularizar contas do Tesouro. t que a Convenção, urlla vez promulgada, torna-se obrig-aiória, em todos os seus termos e
conseqUências, para o país ratific"iidor, até o decurso do
seu prazo ou denúníCa rrrancis G. WiisOri, in EncycloM
paedia of the Social Sciences, verb. "intemational Labor
Organization·-·.

tem

Na hopótese, a subscrição dos aumentos é decorrência
das convenções e, esclarece Hidelbrando Acciolly,
não hã necessiàade de nova manifestação do Congresso para ..os atos que decorrem, lógica e necessariamente, de algum tratado vigente e são como que o
seu complemento" (Boletim da Sociedade Brasileira
de Direito Internacional, ano IV, n' 7, j~neiroduilhO
1948, pág. 6; Revista Forense, vol. 126, pág. 31). ·
S o que se dá, na hipótese, ao paracer da Colsultoria
Geral da República.
Salvo Melhor juízo.
Rio de Janeiro, 14, de maio de 1959 . ...,.,.. A. Gonçalves
de Oliveira; Consultor-Geral da República.
DECRETO-LEI N• 1.312, DE 15-2-1974
Autoriza o Poder Executivo a dar a garantia do
Tesouro Nacional a operações de créditos obtidos no
exterior, bem como a contratar créditos em moeda estrangeira, nos limites que especifica, consolidada inteiramente a legislação em vigor sobre a matéria,,e dá
outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, íté"rri II, da Constituição, decreta:
Art. l"' É o Poder Executivo autorizado a dar a garantia do Tesou-ro Nacional a crédito_s que vierem a ser
obtidos no exterior, bem como a contratar_ dire_ta_mente
tais créditos, para o fim especial de financiar programas
previstos neste Decreto-lei até os seguintes limites:
I - Cr$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de cruzeiros)
ou 0 equivalente em outras moedas, para o fim especial,
de financiar programas governamentais de reaparelhamento de portos, de órgãos da administração federal no
exterior, sistemas de transportes, aumento da capacidade
. de armazenamento; frigoríficos e matadouros;, elevação
do potencial de energia elétrica, desenvolvimento ~e in-

dústrias básicas e agricultura, educação, saúde pública,
saneamento urbano ou rural, comunicações, pesca, amparo- à média e pequena indústria, habitação, colonização, pecuária, integração e desenvQivimento urbano e
regional ou ligados à segurança nacional.
I I - Cr$ 20.000~000.000,00 (vinte bilhÕes de cruzeiM
ros), ou o equivalente em outras moedas, para dar a garantia do Tesouro Nacional a créditos Concedidos por
organismos financeiros estrangeiros ou internacionais a
Estado ou Município, bem como a empresas públicas ou
sociedades sob controle acionário do Poder Público, desde que as operações se destinem ao financiamento de
programas mencionados no ítern anterior.
Art. 29 A garantia do Tesouro Nacional à créditos
obtidos no exterior por fiança ou aval e na forma prevista no artigo anterior, poderá ser outorgada diretamente
pelo Ministro da Fazenda nos seguintes casos especiais:
a) financiamentos obtidos por órgãos da administração di reta e suas autarquias destinadas a projetas de
investimentos ou outras finalidades previstas nos respecM
tivos orçamentos de aplicações aprovados pelo Presidente da República;
h) créditos e financiamentos obtidos mediante acordo ou resultante de acordo em que a União Federal direta ou indiretamente seja parte integrante;
c) financiamentos obtidos através do Programa da
Aliança para 0 Progresso ou concedidos por organismos
internacionais de que o Brasit faça parte;
d) projetes que obtiveram aprovação pela SUDENE, S_UDAM, SUDEPE, EMBRATUR e IBDF.
Art. 39 Nos casos não alcançados pelo disposto no
artigo anterior, a garantia do Tesouro Nacional a empréstimos regodados no eXterior sf:rã cÕncedlda por intermédio de instituição financeira oficial, mediante autorização do Ministro da Fazenda e após o parecer prévio
da instituição à qual incuiJlbirá proceder a anãlise das
condições financeiras gerais do mutuário,inclusive no tocante à capacidade de endividamento, bem como das
cop.tragarantias oferecidas.
Art. 49 Nenhuma contratação de operação de crédito de origem externa, ou de concessão de garantia da
União Federal a crédito de origem externa, poderá ser
negociada ou ajustada por órgãos integrantes da administraçãO federal direta e ÍÕ.direta, sem prévio e expresso
pronunciamento do Ministro do P1anejamento e Coordenação Geral sobre o grau de prioridade do projeto ou
programa específico, dentro dos planos e pro_gramas nacionais de investimento bem como sobre a existência de
previsão dos correspondentes recursos or?amentârios.
Parágrafo único. A concessão da garantia do Tesouro Nacional a financiamentos obtidos por outras empresas ficará, também, condicionada à existência de pronunciamento prêvio do Ministro do Planejamento e
Coordenação Geral, sobre o grau de prioridade adjudicado ao projeto ou programa específico ao qual o financiamento for destinado, dentro dos planos e programas
nacionais de. investimento.
Art. 51' Salvo nos casos de órgãos do Governo Federal, de seus agentes financeiros, ou de sociedades de que
a União seja maior acionista, o aval do Tesouro Nacional, somente será outorgado, nos casos previstos neste
Decreto-lei, quando o mutuário oferecer garantias julgadas suficientes para o pagamento de qualquer desembolso que o Tesouro Naciánal possa vir a fazer se chamado
a honrar o aval.
Art. 6' Compete privativamente ao Ministro da Fazenda firmar, pela União Federal, quaisquer instrumen~
tos de empréstimo, garantia, aquisição de" bf:nS e fmanciamento contratados no exterior, na forma da legislação
vigente e observadas as condições estipuladas para ope~
rações dessa natureza, podendo declarar a referida com-·
petência em Ato próprio, ao Procurador-Geral ou a Procuradores da Fazenda Nacional, ao delegado do Tesou-
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ro Nacional no Exterior ou a representantes diplomâti·
.cos do País.
- Parágrafo Único. Quando, pela sua natureza e tendo
em vista o interesse nacional, a negociação de um em~
préstimo no exterior aconselhar manifestação prévia
sobre a -concessão da garantia do Tesouro Nacional, o
Ministro da Fazenda poderá expedir carta de intenção
nesse sentido.
Art. 79 A cobrança de taxa, pela concessão de aval
do Tesouro Nacional, a titulo de comissão, execução ou
fiscalização, diretamente pelo Ministério aa Fazenda ou
por intermédio de instituição finá.nceira oficial, não poderá ser superior aos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos do arL 49, IX, da Lei n'
4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Art. 89 O Poder Executivo fica autorizado a contratar crêditos ou dar a garantia do Tesouro Nacional a cré-ditos obitidos n~ exterior, junto a entidades oficiais ou
privadas, destinados ao finacyciamento compensatório de
desequilíbrio de balanço de pagamentos ou a promover a
formação de adequadas reservas internacionais em moeda estrangeira,- observado o limite de 30% (trinta por
cento) sobre a média anual do valor das exportações brasileiras realizadas nos últimos 3 (três) anos anteriores ao
da contratação dõ financiamento.
Parágrafo único. Não se compreendem nas limitações deste artigo as renegociações de dívidas no exte-rior, que representem simples prorrogações dos prazos
de liquidação.
Art. 99 Os valores dos juros e do principal dos títulos da dívida eXterna no Tesouro Nacional, emitidos ao
portador ou nominativos, relacionados com empréstimos ou operações de crédito efetuados pelo ?oder Exe-cutivo com base neste decreto-lei, serão pagos ou remetidos livremente, sem quaisquer descontos, inclusive de
natureza tributária ou cambial.
Art. 10 Os recursos em moeda estrangeira, originários de empréstimos ou operações de crêdito externo
celebrados pela União, destinados a financiar programas
de interesse nacional, nos termos e nos limites deste
Decreto-lei, poderão, sem ônus para o Tesouro Nacio~
nal, ser transferidos ao Banco Central do Brasil, para
posterior- emprego nos financiamentos autorizados por
este Decreto-lei.
Parágrafo único. No caso de transferência feita nos
termos deste aitTgo, a amortização e os encartes financeiros do empréstimo ou operação de crédito ficarão a cargo do Banco C:entral do Brasil.
Art. 11 O Tesouro Nacional contratando diretamente ou por intermédio de agente financeiro poderã
aceitar as cláusulas e condições usuais nas operações
com organismos financiadores inteinacionais, sendo
válido o compromisso geral e antecipado de dirimir por
arbitramento todas as dúvidas e controvérsias derivadas
dos respectivos contratos.
Art. 12 Os limites fixados neste Decreto-lei para os
valores do principal dos contratos de financiamento ex·
terno serão corrigid.os monetariamente no início da cada
ano, com base nos índices adotados para as Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional.
Art. 13 O endividamento em moeda estrangeiras do
Tesouro Nacíonal, relativo a operações autorizadas por
este decreto~lei ou a ele anteriores, não poderá exceder,
em qualquer tempo, o valor enl cruzeiros que resultar da
soma das quantias autorizadas pelos artigos 1"' e 8~", observado, o disposto no artigo anterior, acrescida das
quantias resultantes da conversão definitiva das importâncias indicadas- em moeda estrangeira nas Leis número-s 1.518, de 24 de dezembro de 1964 e no Decreto-lei
n9I.095, de 20 de março de 1970.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil manterá
atualizados e em separado os registres das operações re-
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latiVas aos limites legais anteriores, que serão converti·
dos e definitivamente fixadOs em moeda nacional, com
base nas taxa:. cambiais do dia em que tiverem sido atin-

gidos aqueles limites, passando os valores das operações
posteriores à conversào a serem deduzidos dos novos !imites autorizados por este Decreto-lei.
Art. 14 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogajas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevere'.ro de 1974: 1539 da lndepência e
86"' da Repúbllca.- EMIL/0 G.MEDICI- Antônio
Delfim Netto- João Paulo dos Reis Velloso.
DECRETO-LEI N• 1.336, DE 18-7-74
Acrescenta parâgraro ao artigo 11 do Oecreto-Iei
n'.' 1.312, de IS de fevereiro de 1974.

O :Presidente da R!públíca, no uso da atribuição que
lhe_confere o artigo 55, item li, da Constituição, decreta:
Art. }I' O artigo li do Decreto-lei n~> 1.312, de 15 de
fevereiro de 1974, que autoriza o Poder Executivo a conceder garantia do Tesouro Nacional a operaçã~ de créditos externos e dá outras providências, é acreScido de um
parágrafo, com a seguinte red Jção:
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DECRETO N' 1.707, DE 1979

DECRETO-LEI N' 1.651, DE 21-12-1978

1\'lodtfka os Decretos-leis n~s J.31Z, de 1974,
1.460, de 1976, 1.562, de 1977, e 1.651, de 1978.

Aumenta os Iímites do Decreto-lei"º 1.312, de 15
de fevereiro de 1974, alterados peJos Decretos-leis n~>s

1.460, de 22 de abril de 1976 e 1.562, de 19 de julho de
1977 e dá outra~ providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta:

O Presidente da República no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta:

Art. IQ A correção monetária a que se referem o artigo 12 do Decreto-lei n~> 1.312, de 15 de fevereiro de
1974, o artigo 2v- do Decreto-lei n'i! 1.460, de22 de abril de
_ ·1976, o artigo 21' do Decreto-lei n~" 1.562, de 19 de julho
de 1977, e o artigo 2~> do Decreto-lei n~' 1.651, de 21 de de~
zembro de 1978, será feita, no início da cada mês, com
base nos índices adotados para as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Art. 19 Os limites a que se referem os itens I e II do
artigo !I' do Decreto~lei n~" 1.312, de 15 de fevereiro de
1974:, a_lterados pelos Decretos-leis n~'s 1.460, de 22 de
abril de 1976 e 1.562,,de 19 de julho de 1977, ficam aumentados em CrS 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de
cruzeiros) e em Cr$ 250.000.000.000,00 (duzentos e cinq_~e!lta bilhões d~ ~~uzeiros)_. ou seu equivalente em outras moedas, respectivamente_

Art. 2~> Revogadas as disposições em contrãrío, este
Decreto-lei entra_rá em vigor na data de sua publicação.
Brasma, 30 de outubro de 1979; !58Q da Independência e 919 da República. -JOÃO FIGUEIREDO-Karlos Ríschbieter - Delfim Netto

Art 2"' Os limites fixados neste Decreto-lei, para os
valores do principal dos contratos de financiamento externo, serão corrígídoS monetariamente, no início de
cada ano, com base nos índices adotados para as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

DECRETO-LEI N' 1.460, DE 22-04-76

Art. 31' Este Decreto-lei entrarâ em vigor na data de
sUa -pUblicaÇãO, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de_l978; 157Q da Independência e 90~> da República.- ERNESTO GEISEL- Mario
Henrique Simonsen- João Paulo dos Reis Velloso.

Aumenta os limites do Decreto-lei nl' 1.312, de 15
de fe\'ereiro de 1974, e dá outra!> providências.

Art. 11
Parágrafo único. Observadas as normas legais e
regulamentares em vigor relativamene ao endividamento externo do Pais, o Banco do Brasil S.A., por
intermédio de suas agências no exterior, poderá-participar como financiador das Õperações- de crédito a
que se refere este Decreto-lei".
Art. 21' Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em vigor.
DECRETO-LEI N• 1.550, DE 17-06-77
Altera a redaçào do artigo 49 e seu parágraro, do
Decreto-lei n"' 1.312, de 15 de fe'l'ereirC) de 1974.

O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. I~" O artigo 4~" e seu parágrafo, do Decreto-lei n~"
1.312, de 15 de fevereiro de 1974, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 41' Nenhuma contratação de operação de
crédito de origem externa ou de concessão de garantia da União Federal a crédito de origem externa
poderá ser ajustada por órgãos integrantes da administração federal direta e indireta, sem prévio e expresso pronunciamento do Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República
sobre o grau de prioridade do projeto ou programa
especifico, dentro dos planos e programas nacionais
de desenvolvimento, bem como sobre a capacidade
de pagamento do empréstimo, pelo órgão.
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----<:r-Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo-55, item II, da Constituição, decreta:

DECRETO-LEI N• 1.756, DE 31-12-1979
Art. li' Os limites a que se referem os itens I e II do
artigo l~ do Decreto-lei n~> 1.312, de 15 de fevereiro de
1974, ficam aumentados em Cr$ 7.000J>OO.OOO,OO (sete
bilhões de cruzeiro~s) e CrS 36.000.000.000,00 (trinta e
seis bilhões de cruzeiros), ou seu equivalente em outras
moedas, respectivamente.-

Aumenta os limites do Decreto-lei n~ 1.312, de 15
de revereiro de 1974, alterados pelos Decretos-leis n"s
1.460. de 22 de abril de 1976, 1.562, de 19 de julho de
1977 e 1.651, de 21 de dezembro de 1978, e dá outras
providências.

Art. 2Q Os limites fixados neste Decreto-lei, para os
~aJores do principal dos contratos de financiamente externo, serão corrigidos monetariamente, no início de
cada ano, com base nos índices adotados para as Obrigações Reajustáveis do Tesouro NacionaL

O Presidente da República, no uso das atribuições que
Jbe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. l Q Os limites a que se referem os itens I e II do
artigo (I' do Decreto-lei nl' 1.312, de 15 de fevereiro de
1974, alterados pelos Decretos~leis nQs 1.460, de 22 de
~abril de 1976, 1.562, de 19 de julho de 1977 e 1.651, de 21
de dezembro de 1978, ficam aumentados em Cr$
250.000.000.000,00 (duzentos e cinqUenta bilhões de cruzeiros) e em CrS 700.00<l~OOCto00,00 (setecentos bilhões
de cruzeiros), ou seu equivalente em outras moedas, respectivamente.

Art. 3~> Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições ern contrário.
Brasília, 22 de abril de 1976. 1551' da Independência e
88• da República.- ERNESTO GEISEL- José Carlos
Soares Freire - João Paulo dos Reis Velloso.
DECRETO-LEI N• 1.562, DE 19-7-1977

Art. 2Q Os limites fixados neste Decreto-lei, para os
valores d'o principal dos contratos de financiamento externo, serão corrigidos monetariamente, no inicio de
ca-cla mês, com base nos índices adotados para as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Naciona1.
-

Aumenta os limites do Decreto-lei n"' 1.312, de 15
de fevereiro de 1974, alterado pelo Decreto-lei nY
- -1.460, de 22 de abril de 1976, e dá outras providências._

Art. 31' Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
publicação. revogadas as disposições em contrário_
Brasília, 31 de dezembro de 1979; 1581' da Independência e919 da República. -JOÃO F!GUEIREDO-Karlos
Rischbiter- Delfim Netto.

O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. 1~> Os limites a que se referem os itens I e II do
artigo I" do Decreto~lei n~' 1.312, de 15 de fevereiro de
1974, alterado pelo Decreto-lei n~> 1.460, de 22 de abril de
1970,1icãm aumentados em CrS 26.000.000.000.00 (vinte
bilhões de cruzeiros) e em CrS 110.000.000.000,00 (cento
de dez bilhões de cruzeiros), ou equivalente em outras
tiu:fedis, reSpectivamente.

Parágrafo único -----A conceS·são de garantia do
Tesouro Nacional a operações de crédito obtidas
por outras empresas ficará tambêm, condiCionada à
existência de pronunciamento préVio -do- MiniStro
Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República sobre o grau de prioridade adjudicado
ao programa ou projeto específico ao qual operação
de crédito for distinada, dentro dos planos e programas nacionais de desenvolvimento".

Art. 29 Os limites fixados neste Decreto-lei, para os
valores do principal dos contratos de financiamento ex- terno, serão corrigidos monetariamente, no início de
cada ano, com base nos índices adotadOs para as Obrigações Reaju_stáveis do Tesouro Nacional.

Art. 2~> __ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
Brasília, 17 de junho de 1977, l56Q da Independência e
80~> da República.- ERNESTO GEISEL- Mário Henrique- Simonse-n- João Paulo dos Reis Velloso

Art. 3Q Este Decreto~ lei entrará em vigor na data de
sua publícação, revogadas as disposições ern contrãrio.
. Brasília, 19 de julho de 1977; !_56_1'_da Independência e
89•r da República. - ERNESTO GEISEL. - Mario
Henrique Simonsen. - Jo~o Paulo dos Reis Velloso.

~

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOS&
FRACELLI NA SESSÃO DE !14-83 É QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICA·
DO POSTÚUORMENTE:

O Sr. José-Fragelli (Pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Mais uma vez volto à tribuna para tratar de um assun~
to já abordado por nós, Senadores dos dois Mato Gros~
so, que é a questão de insegurança agora quase total, na
região do Pantanal, sobretudo nas fronteiras com o Paraguai .
Ienho aqui, Sr. Presidente, vários relatos mostrando
que as caçadas aos jacarés e aos animais de peles valiosas
vêm desde 1966.
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Foram tomadas então providências adequadas e essa
atividade predatória naquela região amainou, diillinuiu
por um certo tempo.
No entanto,- Sr. Presidente, nesses. últimos três anos,
pelo valor que as peles de jacaré adquiriram nos Estados
Unidos, intensifico-u-se de uma maneira extraordinária a
atividade dos caçadores. Calcula-se, hoje, que hã, só na
região sul - eu não posso saber no norte - mais ou menos 50 organizações de_ caçadores de peles de jacaré,
principalmente, mas também de outros animais.
Estas denúncias já foram levadas a todas as autoridades,
federais, estaduais, e as providências têm sido tomadas
apenas durante algum tempo, e de maneira restrita.
Assim, por exemplo, Sr. Presidente, a Fazenda Tupanciretã, de uma famílía tradicfonal de Mato-Grasso, Roodon, invadida várias vezes pelos caçadores, teve uma certa assistência do Estado, que mandou duas vezes para lã
elementos da Polícia Mifitar.
E, neste ano, Sr, Presidente, aconteceu, em 23 de janeiro, um verdadeiro combate, entre forças da Polícia -e -os
caçadores, na qual perdeu a vida um policial sul-matogrossense.
Mas, com esse fato, ou melhor, com esse insucesso, os
caçadores se sentiram animados e intensificaram as suas
atividades em tOda aciuela Região.
Eles estão armados até mesmo com -armas de guerra,
como assinala o rep6rter do Jornal da Tarde.
Procurado o Sr. Paulo Nogueira Netto, do Serviço- do
Meio Ambiente, pelos interessados de M.ato Grosso,
emitiu a sua Opinião de q"ue
--- -·--"o quadro de contrabando no Pantanal" é estarrecedor, pois os contrabandistas estão lançando
mão até de arrrias de guerra, como pode ser Constatado na -fazenda da família-Rondon, metralhada recentemente.
Foi o caso desse combate com a forçã policiill que tinha armas inferiores às dos caçadores de jacaré. Nãõ puderam sustentar com eles o combate e foram repelidos.
"Nogueira Neto concorda com um trabalho integrado na área envolvendo a Polícia Federal, Polícia
Milítar, SEMA, IBDF, Forças Armadas, SUDEPE,
que o Minisfério- da Justiça -está estudarid0."
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que só a Polícia Militar do Estado de Mã:to Grosso,
Como a maioria das polícias estaduais, O:luita mal armada, muito mal municiada, com poucos recursos, como
ela poderá dar fim a essas atividades, numa região tão
grande, tão vasta e sobretudo t~o difícil, porque o Pantanal não permite acesso fácil em qualquer tempo, em todos os lugares?
Os contrabandistas, St. Presidente, têm campos de
aviação, que preparam em poucas horas. O Pantanal é
- um grande ch<1rco, é uma planura, tem as regiões, vamos
dizer, molhudas, tem as regiões com águas permanentes,
mas, tem as regiões_se_cas que formam verdadeiros c!ampos de pouso naturais; basta que uma determinada área
seja simplesmente demarcada, cortados alguns arbustos
c se tem um campo de aviação. Todos nós que somos do
_pantanal conhecemos isso.
O Sr, Gasrão Müller -

Exatamente.

O SR. JOSE FRAÚELLi - E são hoje -50 organizações. _Eu__ pergunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
como é que só a Polícia Militar do Estada poderá combater organizações hoje tão bem aparelhadas e tão bem
dirigídas para terminar com essa atividade na Região do
Pantanal?
O pior é que agora, Sr. Presidente, não são mais ap(}nas as caçadas de jacaré e de outros animais de peles si]w
vestres valiosas. Hoje já estão depredando as próprias fazendas. Eu vou ler, e V. Ex~s vão ter a paciência de ouvir,
uma carta de um fazendeiro, homem simples, aqui está,
tal como foi redigida, para mostrar a sua autenticidade,.
O Sr. Gastão Müller- Permite-me V. Ex' um aparte?

O SK JOSE FRAGELLI - Um minutinho, Então,
Sr. Presidente já não são apenas as caçadas aos jacarés, e
aos demais animais. Hoje já estão matando gado, destruindo sedes de fazendas e retiros, dispersando os empregados a tiros, destruindo as suas casas. Segundo as informações, que tenho a maioria que age dessa maneira
no Pantanal, é de paraguaios e de bolivianos, mas devemos-acrescentar que há brasileiros, também, e eu acredito que eles sejam dirigidos por brasileiras e não por paraguaios e bolivi<~nos. 1: natural que sejam esses os elemenw
tos mais empregados, porque eles, com maior facilidade,
em momentos de perigo, através de uma ação Policial
que se faça sentir, eles, com maior facilidade, têm como
fugir às autoridades, para as fronteiras desses dois países.

Realmente, Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Justiça
manifeStou, também, o seu ponto de vista, exigindo prioM
ridade para "a definição de uma. política de fiscalização
do Pantanal".
Consultadas fontes das Forcas Armadas, foi emitida a
opinião certa, pelo menos por ora, de que o Exército não
pode envolver~se na repressão a essas atividades criminosas, a não ser por solicitação do Ministério da Justiça.
O Sr. Ministro Danilo Venturini, ~·em d-Õcuinento enM
viado ao Ministério da Jostiça, em 29 de dezembro passada, solicitava "providências urgentes", Mas, também
ele, como o Centro. de Comunicação Social do Exército,
..adiantou que o Exército s6- poderá intervir se houver
uma solicitação do Ministério da Justiça, jã que cabe à
Policíil. Federal combater o contrabando em geral e o
tráfico de dr"ogas na Região". Porque, Sr. Presidente,
agora, ampliando as suas atividades de contrabando,
também o tráfico de drogas já se iniciou naquela Região.
Acho que o Senador Gastão Müller tem conhecimento
do fato.
Mas o que quero lembràr, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, é que se não houver essa ação integrada do ExércitO,
da Polícia Federal, da Polícia Militar do Estado e dOs demais órg11os, não se vai pôr um paradeiro a ati vidade criminosa dos predadores e contrabandistas na área do
P;mtanal, que é, mais ou menos, de 220 mil a 240 mil quilômetros quadrados, entre o Pantanal do Sul e o Panta~
na! do Norte. Acredito que o Pantanal do Sul tem uma
área um tanto maior, digamos, mais ou menos, de 140,
ISO mil quilómetros quadrados. Sendo assim, como é

O Sr. Almlr Pinto- Permite-me V. Ex• um aparte'!
O SR. JOSÊ FRAGELLI --Ouço o nobre Senador
Almir Pinto, com prazer.
O Sr. Almlr Pinlo- Nobre Senador, todos nós assistimôs pela televisão aquela caça predatória, digamos assim, que é realizada no Pantanal Mato-Grossense. E V.
Ex' bem afirmar que a Polfcia Federal, a força federal,
enfim, só poderi<J, intervir se requisitada, nào sei se pelo
Governo estadual, para ajudar,.,
- -

O SR. JOSÊ FRAGELLI - Diz o centro de Informação do Exército, se requisitada pelo Ministro dâ Justiça.
O Sr. Almir Pinto- Não e pelo Governo do Estado?

O SR. JOSE FRAGELLI -

Não, pelo Ministro da

Justiça,

O Sr. Almir Pinto- Pois bem! Se_existe o problema,
se o fato é assistido por todos, através do que é projetado
pela televisão, se nós sabemos que o Pantanal ocupa uma
supcrlTcie de 250 mil quilómetros, se nós sabemos ainda
que essa caça ·está sendo prejudicial à ecologia brasileira,
à fauna brasileira, e se o Estado não tem condições por
si, porque a sua polícia está menos armada que os própios caçadores que vão atrás do jacaré para tirar o seu
couro e vendê-lo muito bem ao exterior, eu acredito,
nobre Senador, que o Ministro lbraim Abi-Ackel, vendo
esta situação, deveria liberar a força federal, para pôr
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termo a essa prcdaçào. Nós temos qs~ batalhÇes de selva,
na Amazônia, não temos?
O SR. JOSÉ FRAGELLI -

Temos.

O Sr. Almir Pinto- Por que não organizar o batalhão
do Pantunal'?
O SR. JOSÉ FRAGELLl - Jogo de empura.
O Sr. Almir Pinto - Isto, eu acho que deve acabar no
BrasiL Se é para previnir um~ ação predatória da fauna
brasileir:J., então que se tomeâ medida para que, em pouco tempo, se resolva ó problema.

O SR. JOSÉ FRAGELLI -Gostaria de lembrar, por
algun_s. pontas: segundo assinala o repórter no
Jornal da Tarde, O Sr. Paulo Nogueira Netto lembrava
que foram encontrados armas de guerra com os contrabandistas na fazenda da família Rondon, Primeiro Ponta. Segundo: toda a área de fronteira, hoje, nós sabemos,
está diretamente subordinada ao Governo Federal. b
concídarada área de segurança nacional.

~emplo,

O Sr, Almir Pinto -

Por mais razão ainda.

O SR._JOSI! FRAGELLI- Tanto Que nenhUm hectare
de terra é vendido naquela área sem prévia aprovação
do Governo Federal. A faixa de fronteira, hoje, parece
que é sessenta ou cem quilómetros. Variou tanto a área
fronteriça, considerada de segurança nacional que, de 30
foi para 60, e agora passou para tOO quilómetros. Então,
acho que. lp.w Facto, a competência e a responsabilidade
lambém é das Forças Armadas e está caracterizada,
sobrC'Ludo. quando, Sr. Presidente, ali não está apenas o
Exército cm Forte Coimbra, nem só em Porto Murtinho,
nem :.ó em Corumbá, mas est<i a Base Naval de Ladário,
ali. perto de Corumbá,
Então, esta a.çào conjugada, como se referiu V, Ex',
nobre Senador Almir Pinto com toda a pertinência e
com o bom senso que lhe é peculiar, deve ser exercida de
maneira integrad<J pela Marinha, pelo Exército e até pela
Aeronáutica naquela região, Porque, numa extensão tão
grande como esta, só no sul, mais ou menos 140 ou !50
_miL quilómetros quadrados, só a Polícia Federal, só a
Po!íciu Militar não dão conta.
O Sr. Almir Pinto - Permite-me V. Ex• um aparte?
(Assemlimcnto do orador) Quero apenas complementar o meu ponto de vista. Acho que é sacrificar a vida de
pobres policiais, despreparados, praticamente desarmada, que irão lutar com elementos muito bem armados
com carabinas, de certo trazidas do exterior, porque, na
verdade ...

O SR. JOSE FRAGELLI- ... V. Ex•é Senador do interior, tem expcrieência, tem bom senso ..

O Sr, Almir Pintotaria nada ..

t: isto que está havendo. Não cus-

O SR. JOSÉ FRAGELU.,.,... ,,.não é como os homens
de gubín-cte. E por isto que V. Ex' fula a linguagem que
deve ser falada e propõe medidas que devem ser propostas.

O Sr. Gasti{o Miiller- Permite-me V_ Exf um aparte?
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Ouço o aparte do nobre
Senador Gastão Mül\er,

O Sr. Gasrào Müller- Senador José Fragelli, prefira
que V, Ex~ conceda a palavra ao Senador pelo Piauí, pois
qut:ro ver o que os nordestinos vão falar do Pantanal.
Até agora tenho ouvido tantu coisa errada que quero ou~
vir mais, certo ou errudo, sobre o pantanal. Queres resolver o problema, de segurança do Pantanal com um pelotão, é nilo ter idéia do que seja a extensão do Pantanal de
Mato Grosso. São 250 mil km~. Um pelotão do Exército,
da Marinha ou da Aeronáutica é um pingo d"água no
oceano.

O SR. JOSf: FRAGElLf- É uma ação integrada. A
tática. não será nossa, séiã deles, os entendidos em ações
como esta.
Com muito prazer, ouço o nobre Senador.

O Sr. João Lobo -Nobre Senador, agradeço a genti-

leza do nobre Senador Gastão Mi.íller, e não sei se vou
satisfazer a curiosidade com que ele escuta e.ste_ aparte
que dou ao discurso de V. E.x.• t!. evidente que não conhecemos a imensidão do Pantanal de Mato Grosso, que
tem uma área quase que a do meu

Est~do.

O Estado do

Piauí tem 250 mil kml, é a área da Pantanal do Mato

Grosso. Mas, queria abordara problema sobre outro enfoque. O Pantanal, com sua reserva

c[_~

caça

~sua

fauna

variadíssima, vai ser semPre um atrativo íncontrolável
para o contrabando da pele silvestre e para a caça preda-

tória. Seria muito mais racional que se tentasse regulamentar esta caça e a exploração dessas peles silvestres,
como é feito nos outros países, nos países que limitam
com o Brasil: a Argentina permite, o Uruguai permite, a
Bolívia, o Paraguai, todos esses países permitem a caca
em determinadas estações, regulaméntam, cobram seus
impostos, permitem o comérCío do silvestre. Se não,
nunca conseguiremos evitar o contrabando, essas violências praticadas tanto por brasileiros como por estrangeiros na área do Pantanal. E eu não compreendo, Sr. Senador, esse pieguismo que se fem para preservar a existência de jacarés. Acho que quem deveôa estar usufruindo
dessa riqueza, que representa a exploração das peles dos
jacarés, era o Brasil. Não vejo nada de mais em -qUe se
permita a caça de jacarê. Para que serve o jacarê, afinal
de contas? A não ser para um certo equilíbrio ecológico,
muito empírico e muito duvidoso.

O SR. JOSt FRAGELU- Não tão duvidoso assim!

O Sr. João Loho - Eu não entendo esse pieguismo,
por exemplo, de se condenar de maneira vibrante, veemente, matar-se um touro numa tourada. Dizem que estão maltratando um pobre bicho numa tourada, que o
touro vai ser sacrificado e, diar.íamente, se Cmolam milhares e milhares de touros e novilhas em todos os matadouros. Ninguém acha isso de mais como ninguém condena que se matem milhares, milhões de frangos por ano
mais. Mas, se colocar um galo p~ra brigar, é uma perversidadt!, porque vai matar um galo. Então, essas coisas eu
transfiro para a caça dos jacarés~ Eu não sei, real~e_nte
porque evitar essa caça dos jacarés no Pantanal da Mato
Grosso, por que não legalizar isto, por que não permitírque os caçadores brasileiros tenham a oportunidade de
~ç.í-los numa estação propícia? E que se comercialize a.
sua pele, em vez permitir, de em vez de deixar que o con~
trahando atue, íncontrolavelmente conforme V. Ex~. está
atestando. Era este o reparo que queria ao aparte de V. Ex', nào sei se satisfaz o nobre Senador.
O SR. JOSE FRAGELLI- Agradeço o aparte de V.
Ex~ e vou procurar responder, pelo menos em parte. Vou
d.ar o aparte agora ao nobre Senador GastãO Müller.

O Sr. Gasrào Milller :..__ Sêiiador José Fragelli, em primeiro lugar eu quero dizer que Mato Grosso, o velho
Mato Grosso, subescreve totalmente o discurso de_V,
Ex• O fenômeno que está se dando no Mato Grossó dó
Sul é o mesmo do Mata Grosso do N arte e talvez seja a
mesma turma, as mesmas gangues que atuam no Norte e
atuam no Sul, fazendo a depredação do Pantanal, não só
no sentido ecológico mas também no sentido de outros
objetivos muitos piores, talvez que seja ali a base de
transporte de maconhõ:l., de cocaina.e de outros produtos
deletérios para a humanidade.

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Só uill ~momentinho.
Aqui. por exemplo, vêm os nomes de cinco gangues. Estes já estão identificados e nada acontece com eles. São
os chefes do contrabando. Os nomes já estão aqui, conhecidos pela polícia e podadas as autoridades. Cinco
gangues com os respectivos chefes.

O Sr. Gastào
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Müll~r-

Quanto ao aparte do Senador
João Lobo, ele. disse que eu ia ficar curiosO, V. Ex' tem

plena razão, quando afirma que deveria haver um aes_frute._ Nos.Estados Unidos há e em outros países há.
Quer dizer, Q_fazendeiro teria o direito de vender tantos
ju.Carês por ano, para que isso se transformasse em couro. Ele pagaria ICM, teria algum lucro, enfim, o Brasil
ganharia com a negociação dos couros. Agora, dentro de __ _
um controle real e concreto que objetivaria não excluir
da fauna brasileira o jacaré, porque ele mantém, dentro
do pantanal, o equilíbrio ~lógico, ele vive do peixe, ele
se alimenta do peixe. Para que não haja uma superpovoação do peixe, da piranha especialmente. Há até uma
propaganda na televisão que fala sobre o perigo da piranha, que é o maior inimigO do homem do Pantanal. O jacaré se alimenta da piranha, diminuindo assim, o que senii.o seria um problema para o·próprio homem no Pantanal. De modo que, extinguir o jacaré não, mas podemos
desfrutar dos peixes. Por exemplo, a capivara, a capivara
também tem um couro muito bom, podia haver um desfrute. É o maior roedor do mundo, ela se reproduz em
grande quantidade. Poderia o fazendeiro, ou quem de direito, usar do desfrute de um núm~ro tanto de çapivaras,
por ano, para que pudesse render numerário para ele e
para o Brasil etc. De modo que, estou de pleno acordo
com V. Ex• sobre quem desfrutaria do lucro, se o fazendeiro, o dono da terra, se o Estado, se o Brasil, enfim,
quem ganharia com o negócio de forma direta, pois indireta sempre o Brasil ganharia. De modo que eu estou,
Senador José Fragelli, de pleno acordo com V. Ex•, o perigo ronda o Pantanal de Mata Grosso, e o pior é a devastação da flora, da fauna e o desrespeito à propriedade, já que está havendo o problema dessas bases secretas,
digamos assim, para outros objetivos piores que é o
transporte de cocaína, o transporte de produtos que vêm
deteriomr a vida humana em todo o mundo. E o Pantanal. infelizmente está servindo de base. Como V. Ex•
- bem explicou, no terreno plano e seco do Pantanal basta
demarcar com alguma~_maçjeiras a metragem que se _quer
para o avíão pousar, ele pousa porque não há nenhum
erripecilho maior, porque não há montanha, ê uma planí- ae-de 25-0 mil quilómetros quadrados. Muito obrigado a
V, Ex•.

O SR~JOSt FRAGE-LLI - Eu quero ler, Sr. Presidente, uma carta de um desses fazendeiros, pequeno fazendeiro da ál-ea do Nabileque, para mostrar a insegur1friça qUê existe rio momento. A questão da regulamentação será um ·outro passo Jogo adiante. Mas o que existe
hoje é uma invasào destruindo jacarés e outros animais,
como também houve um período predatório da pesca,
sObretudo no rio Cuiabá. Quando eu assumi o Governo
do Estado, eu quiz brindar as pessoas, meus amigos e parentes que ali foram, com o célebre pacu de Cuiabã que é
o peixe mais saboroso do Estado e não_ foi encontrado
um só pacu, ein Cuiabá, para ser servido na mesa do governador, nenhum. Tivemos que nos contentar com oca·
chara, cõm o f,iniado e outros. Iniciamos, então, u~a
a cão contr.a essa pesca pedratória, e um ano depois, a ri~
quezã aq·uática daquéla -reiião, se restabeleceu, sobretu·
do a do rio Cuiabá.
Eu sempre digo que acho que não c_ometi nenhuma arbitrariedade no meu Governo a não ser esta, e mais pela
inação da- SUDEPE, cuj~s fiscais chegavam a Cuiabá
com r.ompantC$ .de grande energia, procurando punir frigoríficos _e os pescadores_.que depredavam as águas de tod(JS os rios da região norte, mas daí a pouco eles se amaciavam - nós não sabemos por que - então tive que
agir: com a policia. Simplesmente prendia os caminhões,
tomava os peixes e os repartia entre a população. Era
uma arbitrariedade, mas contra a qual não valeram nem
os mandados de segurança, porque _o Tribunal de Justiça
se tornou solidârio, não com o Governador, mas com a
soCiedade cuiabana e do norte, contra esses predadores
da nossa riqueza naquel~ região.

1':: hoje, os que está acontecendo com os animais. Se
não forem tomadas es~as medidas, a caça ao jacaré não
poderá nem ser reguiãmentada, pois _eles poderão desa~
parecer.

O equilíbrio ecológico a que se referiu o Senador Gastão Müller está nisso: a destruição em grande escala de
jacarés está. proporcionando uma reprodução, também
em grande escala, do peixe chamado piranha, que não é
só inimigo do homem, é das outras espécies de peixes, diminuindo as espécies nobres e aumentando a piranha em
todos os rios da região do Pantanal. De sorte que, o
problema é muito sério e ele não tem um único aspecto.
Ninguém deixarâ de estar de acordo com uma regulamentação da matéria, mas antes é preciso acabar não só
com essa pesca predatória corno também com as invasões, com a insegurança, hoje, para os fazendeiros daregião e ê isso que vou deixar claro, lendo esta carta:
~~Amigo, venho por meio desta carta fazer-lhe
uma denúncia do que está se passando na Região do
Nabileque, Município de Corumbá, onde faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai, e pedir·lhe que nos
socorra porque o caso está gravíssimo. Acontece
que nós da região estamos passando por um período
(muito) grande de enchentes no Pantanal, que vem
desde 1974 até agora 1983; devido essas cheias constantes estamos tendo anualmente prejuízos imensos
e estamos sendo atacados por elementos paraguaios
e bolivianos que nos primeiros anos de enchentes
começaram a entrar nesta região para caçar jacarê e
outros animais. de peles valiosas."

Assim começou com a caça do jacaré, mas hoje já estão destruindo fazendas e matando gado. Este fazendeiro, não sei se está na carta, ele tem 80 bois, numa deter·
minada área na qual nem ele nem os empregados podem
entrar, porque já existem acampamentos de paraguaios
que rechaçam a tíros os peões e o fazendeiro nas tentativas de pegar seus 80 bois. Aliás, já comendo os bois dos
fazendeiros.
"Devido a falta de fiscalização eles tomaram
conta da região e agora como já existem- veja bem
V. Ex•- mais os jacarés e nem os outros animais de
peles de valor, porque já são 9 anos de caçada sem
atrapalho nenhum para eles de três anos p~ra cá eles
passaram a roubar gado, abatem a rês, fazem charque. Com isso foi intimidando os nossos empregados, que seguidamente encontram vestígios das car~
neadas que eles fazem. Devido a isso os nossos empregados jã não querem mais ficar nos períodos de
ench(!lltes nas fazendas, alegando falta de segurança
e com isso nós· somos obrigados a abandonar os retiros e concentrar o pessoal nas sedes das fazendas.
Com o ·abandono dos retiros eles passaram a assaltar e levar tudo que encontram, inclusive a cobertura das casas, que geralmente são cobertas de alumínio, que é um material de valor e de fácil transporte
devido ao peso." - Como no Pantanal as estradas são difíceis, levar telhas
ou fazer telhas também não é fácil, e por isso, em geral se
-- usa o·iüllfníniO. Então, eleS assaltam -as fazendas, tiram
as coberturas de alumínio e as levam.
"Dr. Frage\li, estou lhe fazendo essa denúncia
porque sei que o Senhor já fez um pronunciamento
-sobre isso no Senado. E correu uma noticia de que o
Senhor Presidente da República iria determinar que
o Exército tomaria as providências cabiveis no caso,
notícia essa que nos deixou bastante animados."
Aliás, devo dizer sobretudo ao querido amigo, Senador José Lins, que o autor desta carta é do PDS; nem é
do PMDB: e é um forte político do PDS no Município
de Bonito. Mas é meu amigo e por isso ele está se dirigindo a mim.

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOS!O FRAGELLI -

Pois não.
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O Sr. José Uns- V-. Ex' tem a admiração não só minha mas de todo o Senado, e digo mais, de todo o seu povo.~- Ex' representa tão bem o seu Estado, independente
de cor partidária qUe, certamente, se torna uma das vozes mais ouvidas aqui nesta Casa.
O SR. JOSÉ FRAGELLJ- Eu estou me .referindo a
V. Ex' porque ainda quero me socorrer do prestigio e da
incansável maneira Como V. Ex• atende a todos nós e às
ne_cessidades dos brasileiros de qualquer parte deste País;
é por issO que fiz uma referência ã V. Ex,, um homem incansável por excelência no Plenário deste Senado.

O Sr. José Uns- Agradeço a V. Ex• esse elogio, ele
me é muito grato e estou realmente à disposição de V.

Ex'.
O _SR. JOSb FRAGELLI disso_. Continuo a carta:

Muito obrigado, eu sei

"Mas, acontece que a situação contin!la a mesma. Agora, nesses 15 dias atrás eu providenciando
- vejam também - eu provideJiciando a retirada
do gado do pantanal devido à cbeja_que estâ ocorrendo na ~egião, o meu pessoal procurando pegar
um lote de bois que estão num morro na minha fazenda, ao entrar no morro o pessoal encontrou o
resto de uma carneada bem recente e dali mesmo
voltaram para trás e já não querem mais ir peg-ar o
gado com medo de sair no acampamento deles que
com certeza estão por lã.

ponsabilizar os cabeças, porque aqui eu tenho a lista de
cinco desses: um conhecido como Caça-Mel; Públio Gomt::s t:: Thimóteo Magica, ambos receptadores, em Corumbá; João Geraldo, píloto cujo avião é também pilotado por um indivíduo conhecido por "Japonês"; Luiz
Mário Sabatel; Hélio, chefe do grupo preso na mesma
fazenda Tupaciretã que conseguiu fugir, e que é elemento contratado e mandado por uma pessoa conhecida por
"Totinha", que se esconde no património de Miquelina,
acima referido.
Eu quero dizer, sobretudo, ao nobre Senador João Lobo, que não é tão difícíl, apesar dessa grande área do
Pantanal, não é tão difícil combatê-los, porque há pontos certos _de sua concentração. Eles, por exemplo, hoje
fazem sedes de suas atividades num pequeno lugar chamado Miquelina, na confluência do Rio Paraguai com o
Rio Taquari; dali é que eles se distribuem pelo Pantanal.
Qtiér dizer, se Cómbaterem os focos dessa ação predatória, elã poderá-ser, se não eiTadicada, pelo menOs &r3.ndemente diminuída._O Pantanal é difícil mas, ao mesmo
tempo, é fáCil, porque combatendo deterrilinadOs foCOs
de açã-0, esses c_ontraventores poderão ser combatidOs
Com toda a _eficiêncía. ~:;·uma questão, portanto, de se estabelecer uma estratégia, ou uma tática para isso.
Sr. Presidente, vou terminar, mas peço a V. Ex• apenas
o tempo de conceder um aparte ao nobre Senador Gastão Müller.

Dr. Fragelli, contando com a sua colaboração
para que tome providências .... "

O Sr. Gastão Mü1/er- Nobre Senador José Fragelli, a
autoridade das Forças Armadas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica é imensa, não hã dúvida. E a erradicação desse mal só será feita no dia em que se conseguir incluir no combate a essa praga, que está dando no
Pantanal, as Forças Armadas. E na operação tática, a
meu ver, as duas forças principais sãO a Marinha e a Ae-ronáutica~ por causa dos helicópteros e POr ser uma área
de grande força hídrica, e a Marinha foi feita para a água: O Exército é que menos terá influência na reglão.

Então, eu sou assim porta-voz da gente da minha terra. O Senhor Presidente da República, conforme foi
anunciado nos jornais, iria determinar essa ação conjunta de fo-rças na região do Pantanal. A ação realmen~e tem
que ser integrada, não basta, como disse o nobre Senador Gastão Müller, não basta uma patrulha. t precido
haver um concerto de tâticas, digamos assim, de combate aos contrab~mdístas que, hoje já conta com cinqUenta
organizações. Mas é preciso agilizar e, sobretudo, res-

O SR. JOSt: FRAGELLI - Eu quero dizer que,
sobretudo o.apoio, digamos assim, osteilsívo das Forças
Armadas, da_Polici<!- federal aos elementos militares do
Estado, e a outros ~Jementos que o Estado possa mobilizar, s~rá decisivo: O Estado pode criar forças especiais.
Já foi criada em Mato Grosso, certa vez, pelo Interventor Júlio Müller, uma força policial especializada diamada captura, que combateu e eliminou SilVino lacques,
valoroso 'e hábil combatente, que es.capara às forças poli-

Eles me comunicaram o fato e eu fiz um sobrevoo de avião para ver se localizava o acampamento
deles onde passando por cima de um retiro que jâ
devido a isto estava abandonado, constatei que eles
tinham levado a cobertura de duas casas.
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ciais e militares. Quer dizer, com a:s forças próprias do
Estado, mas tendo o apoio como teve do Exército, ele foi
capturado.
Assim, peço ao Senhor Presidente da República que
determine, mas de uma maneira efetiva, uma ação de todas as forças capazes de serem mobilizadas para acabarem com o contrabando, sobretudo, com a insegurança
na região da fronteira sul-matogrossense com a Bolívia
como Paraguai. (Muito Beml Palmas.)

e

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 14, DE 1983
RetificaçãO

Na publicação do Ato, feita no DCN- SeÇão I I - de
. 6-4-83, página 736, 2• coluna, na sua numeração,
Onde se lê:
ATO DA COMISS.~O DIRETORA
-N"' 12, DE 1983
Leia-se:
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N9 14, de 1983

GRUPO BRASIL
Edital
A Presidência do Grupo Brasileiro da -União Intàparlamentar convoca a Sessão Plenária para o próximo dia
dezenove, terça-feira, às dez horas, na Sede do Grupo,
Anexo I do Senado Federal, 29 andar, para exame das
contas do exetcício financeiro de mil nOvecentos e oitenta e dois.

Brasília, 12 de abril de 1983.- Deputado Edison LoDeputado Sebastião Rodrigues J r., sC~
cretário.
bão~ Presidente -

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO

PARLAMENTAR MISTA DE INQUllRITO

(Requerimento n9 78/80-CN)

7' Reunião, realizada em 23 de abril de 1981
Âs dez horas e quarenta minutos do dia vinte e tres de
abril de mil novecentos e oitenta e um, na Sala da Coinís=
são de Legislação Social, Ala Senador Alexandre Costa,
Anexo II do Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento n~'
78f80-CN, destinada a examinar a escalada da ação terrorista no Pais, com a presença dos Senhores Senadores
Franco Montara, Mendes Canale (Presidente), Jutahy
Magalhães, Deputados Erasmo Dias, Raimundo Diniz e
Modesto da Sitveira.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Jorge Kalume, Lázaro Barboz.a, Deputados
halo Conti, Euclides Scalco, Péricles Gonçalves, Ne:)'
Ferreira e Oswaldo Melo.

É dísperisada a leitura da Ata da reunião anterior -que,
logo após, é dada como aprovada.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunica
que, em virtude do não comparecimento do Deputado
halo Conti, o Deputado Erasmo Dias vai funcionar
como Relator.
Continuãrido, o Senhor Presidente dá ciência da expedição dos seguintes ofícios: ao General-de-Exército Gen·
til Marcondes Filho, solicitando informação a respeito
da designação de algum perito, por parte do l~' Exército,
a fim de examinar o atentado ocorrido com a explosão
do carro do Deputado Marcello Cerqueirã.; ao Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, General
Waldir Alves da Costa Muniz, solicitando remessa de
cópias das perícias realizadas em vários atentados no
Rio de Janeiro; e ao Ministro da Justiça Deputado
Ibrahim AbiRAckel, sobre a avocação, pelo Ministério
da Justiça, da apuração do atentado ao jornal Tribuna da
Imprensa.
A ~eguir, solicita ao Senhor Vereador António Carlos
carvalho, depoente da presente sessão, que proceda ao
juramento, antes de prestar o seu depoimento.

Na fase inteipelatória, usam da palavra os Senhores
DeputadoS- Erasmo Dias (como Relator), Modesto da
Silveira, Raimundo Diniz e o Seriador Jutahy Magalhães.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e apro~
vada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação juntamente com o apanhamento taquigrãfico da
presente reunião. ·

ANEXO À ATA DA 7• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO;
CRIADA PELO REQUERIMENTO N• 78(80-CN,
DESTINADA A EXAMINAR A ESCALADA DA
AÇÀO TERRORISTA QUE SE DESENVOLVE
NO PAIS.
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE A UTOR!ZADA PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR MENDES CANALE.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - EstãO
abertos os trabalhos da 7• Reunião da ComissãCJ Parla-
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mentar de Inquérito que examina a escalada do terror no
Brasil.
Em virtude da comunicação do nobre Deputado halo
Conti, -Relator desta CPI, que se encontra acamado, não
podendo comparecer, convocamos- o nobre Deputado

Erasmo Dias para funcionar como Relator ad hoc.
Nos termos do parãgrafo único do Art. 173, vamos
dar início aos nossos trabalhos, solicitando ao depoente,
ilustre Vereador Antônio Carlos Nunes de Carvalho,
para que proceda ao com:prómisso oral.
O SR. ANTONIO CARLOS-. Faço; sob palavra de
honra, a promessa de clizer a verdade do que souber e do
que me for perguntado.
O SR. PRESIDENTE- (Mendf:s Canale)- Antes de
passar a palavra ao ilustre depoente, a Presidência quer
comunícar que expediu Ofícios n9s 15/81, 16/81, e 17/81
respectívamente, ao Srs. Generais-de-Exército Gentil
Marcondes Filho e Waldyr Alves Costa Muniz e ao Ministro da Justiça lbrahim Abi-Ackel, relacionados- com
proposições aprovadas em nossa reunião anterior.
Da mesma forma, queremos comunicãr que a Secretaria de Segurança Pública, pela sua assessoria jurídica no
Estado do Rio de Janeiro, encaminhou a esta Comissão
os laudos de local de escombros e a perícia relacionada
com o atentado ocorrido co_m_o jornal Tribuna da Imprensa, laudos esses que ficam à disposição dos ilustres
membros da nossa Comissão.
Da mesma forma, queremos comunicar que recebemos a visita do Deputado Estadual por São Paulo, Fernando Morais, que nos fez entrega das conclusões da
Comissão Especial de Inquérito da Freguesia do ó. Apenas faço esta comunicação porque recebi a visita do ilustre Deputado, mas não podemos ainda entregareste relatório à Comissão~ S. Ex~ ficou de encamüihá-lo oficialmente, o que não fez ainda -porque ainda não recebemos o Ofício. Assim, o relatório permanece na Presidência, não podendo ser encaminhado ainda à nossa Comissão.
O SR. RA YMUNDO biNiz- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Raymundo Diniz, pira Uma
questão de ordem.

O SR. RAYMUNDO DlNIZ- Sr. Presidente, tenhopara mim que esta Comissão tem importância fund<imental. Sei muito bem que as conclusõeS a que vamos
chegar não serão aquelas que nós gostarfainos, mas
constrange-me profundamente ver este Plenário vazio.
Assim, solicitaria V. Ex~ que encaminhasse aos Líderes
de Partido, uma comunicação solicitando a presença dos
Representantes de todos os partidos, inclusive do meu,
para que este Plenário esteja regurgitante e cheio para
que possamos, afinal, depois de ouvidos todos esses depoimentos, desse esforço enorme, fazer alguma coisa de
positivo.~ este o meu requerimento: que V. Ex.'-, na qualidade de Presidente, reitere, oficie aos Lideres de Partidos, solicitando a pre~ença dos Representantes dos Partidos nesta Coniissão. Se não-puderem vir, que mudem,
que tragam outros, .mas que estejam aqui presentes.
Amanhã eu tambêm não venho - vai-se fazer o quê?
Peço que V. Ex• se empenhe, faça um oficio vigoroso, na
forma educada que V. Ex~ sabe fazer, solicitando_a presença; ou então, acabemos com a Comissão.

a

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -

A Presi-

dência recebe com satisfação a questão de ordem levantada e o apelo que faz e, sem dúvida alguma, vamos tomar providências a respeito. Como V. Ex~ sabe, nós nos
reuníamos às quartas-feiras e, em atenção à solicitação
feita pelo ilustre Senador Murilo Badaró, de_que haveria
dificuldade para a presença à esta Comissão de determinados Senadores, jâ que coincidia a quarta-feira com as
reuniões das Comissões Permanentes desta Casa, mudamos as datas e estamos hoje realizando a primeira reu-

niaO-ein data diferente- p-asSa-mos as nossas reuniões,
de ac_ordo coiri ôeliberã.ção da no"ssa Comissão, para as
quintas-feiras.
O SR. RAYMUNDO DJNJZ - Sr. Presi_de.Dte, é
muito plausível que_um__Deputado membro_da Comissão
não pqss_~ compares;ef. por um fundamento maior. Mas
temos os suplentes. Que as Lideran9as se preocupem em _
consultar o Deputado, já que este não vai, para que convoque o suplente para estar presente à reunião. É o apelo
que faço a V. Ex' no sentido de darmos vida a estaComissão.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Ele encontra, como disse inicialmente, perfeito eCo ·em nosso
espírito. Nós não podemos deixar que uma Comissão
_com _a_ responsabilidade como tem esta - todas as demais têm, mas esta J_em um sentido espe_cial - fique entregue às críticas, como a que li domingo, no Jornal José,
falando sobre as CPis do Congresso Nacional, que não
s~ inclui as Mi_stas, mas mesmo -~quelas que funcionam
na Câmara e no Senado, fazendo crítiCas de que não chegama nada,d_e que não cor:~duzem_a nada. Isto enfraquece ainda mais a nossa instituição, e se nós estamos desejosos de levar avante a missão que o Congresso Nacional
confiou a esta Comissão, temos que cumpri-la. Lamentavelmente tem havido essas falhas, mas esperamos que
exatamente com_~sa proposição que V. Ex' acaba de fazei', vamos de fato procu-iar Oianter entendimentos coill
_as Lideranças das diversas Bancadas no Congresso Nacional para que, assim, não tenhamos de nos socorrer do
Parágrafo único dO noSso Regimento Interno, que per:mite que a Comissão funcione desde que preSente
depoente, apenas com o Presidente e com o Relator, que é
.como estamos iniciando a nossa reunião de hoje. Oxalá
isto não ocorra futUramente.

·um

O SR. RELA T:OR (Erasmo Dias)- Sr. Presiderit~,
"peço a ·palavra, para uma questão de ordem.
--O SR._ PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Erasmo Dias.

O SR. RELATOR (EraSmo Dias)- Sr. Presidente,
deritre os objetivos desta CPI tem sido colocada a questão da elaboração de uma lei anti-terror, que viesse fazer frente à dinâmíCa terrorista como_1,111l_insti-umento legãl ã:o seu combate. Da criação específiCa de- uma lei, ou
mesmo da reformulação da atual Lei de Segurança Nacional, com vista a tal objeti~õ; que seria um dos propO~
SUas desta Comissão, entendemos que merece idêntica
validade a elaboração de uma doutrina mais abrangente,
que definisse espeéiticamente o campo da segurança
Pública e o campo da segurança interna no contexto global da segurança nacional. Estão aàoladas para depor
nesta CPI, desde vítimas da sanha terrorista, outros tantos· que dela participaram ein outros idos, dentro de outros tipo~ até de ideologia e, da mesma forma, integran·
tes da estrutura de seu- cÕmbate, como são o Chefe da
PolíCia-- F~deial e irlúineros- delegados que aqui- vão depor, e mesmo elementos de vârios campos sociais, polítiCos e intelectuais da NaçãO, deseJos-oS Cfe contribuírem
~~-~_9Ue se estabeleça um quadro geral para que se possa. realmente, combater o terrQri_smo.
Dentro ~se contexto. entendemos que sem a definição precisa de Uma doutrina, com a definição, incfusi- ·
ve, -dos órgãos-para e_xercitá-la, temos a certeza de que
por mais que se reformulem leis, o seu cumprimento· dei_xad a _desejar. o que se assiste hojê ~ a iitdefinição de
tais conceitos, como também a indefinição e a inadequa-ção de atribuições,_ cargos e encargos dos órgãos responsáveis, seja do Estado ou da própria União, criandose inúmeras distorções e ineficiências que, em última instância, geram impunidade; não impunidade por conivência ou omissão, ·mas impunidade por inadequação do Sistem~ policial, jl!rídic:o, alicerçado numa legislação distorcída, tudo fruto da falta de uma doutrina global do
problema.
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Para ser mais claro, a nossa Carta Magna defende,
den.tro do eonceito de Segurança Nacional, o que seja
política de segurança nacional, atribuição essa dada ao
C01lse1ho de Segurança Nacional e às Forças Armadas.
NO--art. 89 d.a nOssa Co.nstifuição, no seu inciso VIII,
onde cria a Polida Federal, diz "que cabe à União organizar" e manter 3- Polícia Federal, com a finalidade de
apurar infrações penais contra a segurança nacional, a
ordem poHtica e social". Da mesma forma, o art. 13 da
nossa Carta Magna,§ 49, estabelece que "as Polícias Militares,_ instituídas para manter a ordem pública nos EstadOs, são consideradas forças auxiliares da reserva do
Ex.érciiÜ". O Decreto-lei n9 667, de 2 de julho de 1969, no
seu art. 39, estabelece: "Instituídas para a manutenção da
ordem pública e segurança-interna nos Estados, compete
às Polícias Militares: a) exclusividade no policiamento
ost,ensivo fardado; b) atuar preventivamente nos locais
ánde houver pOssível perturbação da ordem: c) atuar repressivamente em caso de perturbação da ordem, prece~
dendo o emprego das Forças Armadas; d) atendr convocação do Governo Federal em caso de guerra externa ou
para prevenir ou reprimir subversão da ordem vigente".
A Lei n9 6.620, de 17 de dezembro de 1968 - Lei de
Segurança Nacional - , estabelece no seu art. 29, o conceito de segurança nacional: "estado de garantia proporcionada à Nação para a consecussão dos objetívos nacionais. dentro da ofdem -vigente". No art. 39, estabelece
que "a segurança nacional envolve medidas destinadas à
preservação da segurança externa e interna, inclusive a
prevenção e repressão da guerra psicológica e da gu6rra
revolucionária subversiva". Conceitua, no§ J9, o que ê
segurança interna; "~segurança interna, integrada à segurança nacional, corresponde às ameaças ou pressões antagónicas de qualquer origem, forma e natureza que se
J!lap.ifest~m ou produzam efeitos no País". Nos parágrafos subseqUentes,_ 2'~' e )9, defme a conceituação do que é
guerra psicológica e guerra emocionaL O ,art. 15, .da Lei
de Segurança Nacional,- estabelece: "Na aplicação dessa
lei, o juiz ou tribunal deverão inspirar-se em _conceitos
básicos da segurãnça nacional detinidos no artigo anterior". Sr. Presidente e Srs. Congressistas, o que existe de conceituação d_e ~QU!rina e d~ segurança naciQnal, de segurança pública, manutenção da ordem e segurança interna está adstrito a esses dispositivos legais da Constituição, de_ um decreto e de uma lei. Gera isso tudo e, inclusive a própria Lei de Segurança Nacional estatui, que
para aplicação desses dispo~itivos, o juiz ou tribunal devem estar inspirados nos conceitos de segurança nacio·
nal, de segurança interna, de guerra emocional, e guerra
subversiva. Ora, a inspiração em conceitos tão subjetívos
desse tipo, é tão tênue, que pergunto aos Senhores: como
se poderá ter uma lei antiterror ou mesmo modificando a
Lei de Segurança Nacional, quando a própria doutrina
de segurança nacional, de segurança interna, de segurança pública, de guerra revolucionária, de guerras diversas, é tão subjetiva que não resiste a uma análise~ Assírn, perguntamos: o sistema policialju_dicíário estâ inspirado nos conC~itos de Segurança Nacional, Segurança
Pública, Segurança lnterna, dentro do conceito terrorista, em que se geram víiimã-s indefesas desse tipo? E, depois, se quer entregar às barras dos tribunais, esse ou
aquele o indiciado? _Parece--nos que é fundamental.
Enquanto nós não tivermos uma doutrina clara, precisa e concisa do que seja Segurança Nacional, do que seja
Segurança (nterna, do que seja Segurança Pública, com a
_ definição de cargos e encargos ~e órgão espec(fico, seja a
Polícia Fede~al, seja a-dos Estados, nós jamais teremos o
- objetivo final que deve estar não só nesta C PI, como em
toda a sociedade: na apuração desses fatos estúpidos, hediondos, que merecem serem entregues à justiça. Mas o
sistema policial e judiciário não responde à dinâmica da
Segurança Nacional, da Segurança Pública, e da Segurança Interna.
Ficam aqu( as nossas sugestões, as nossas dúvidas,
para que na medida em que formos ouvindo os vários
depoentes, sejam indiciados ou não, ligados direta ou in-
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diretamente à problemática, nós possamos, no final dos
trabalhos de nossa CPI, não só formular uma preterisa
lei antiterror, mas o que nos parece muito mais importante: concitar, inclusive, ao próprio Executivo - e
quando o Ministro da Justiça aqui comparecer, nós tiie~

a capacidade mortífera, ate~tatória, qu~ foram t!_queles
atentados e, muito m"é-Õos, a sua expressão poHtica, o que
aquilo signifiCou em termos dos caminhos que o Brasil, o
povo brasileiro escolheu para recompor uma democracia
estável em nosso PaísL

mos inúmeras perguntaS a fazer- a S. Ex• dentro -desse

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, no dia 27 de_agosto
o Rio de Janeiro e todo o País, foi abalado por um dos
mais graves atentados terroristas_ que jã se conheceu em
épocas recentes, tendo em vista a importância política
das vítimas que foram sacriJTcadas, o momento político
que atraveSsamos e a própria qualidade técnica dos atentados, a sofisticação, o tipo de explosivo, o tipo de atentado, o fato de terem sido feitas cartas-bomba, como foi
.aqui inclusive, já apresentado em outros depoimentos
quando a mim foi dada essa oportunidade. Vimos que
nai}ude momento, o Senhor Presidente da República,
General João Baptista de Figueiredo, fez um compromisso perante a Nação, de que envid3.ria todos os esforÇos do seu Govéiõ.o e -o seu esforço pessoal, para que
a Nação visse definitivamente elucidados e apontados
ao conhecimento público quem seriam responsáveis por
aquele atentado.

contexto --, que a Nação precisa definir o que é Sê:grirança Públíca, o que ê Segurança Nacional, o que ê- Segurança Interna, quem ê responsâvel por isso e por aquilo, porque é na marginalizaç3o dessas resp?nsabilidadeS,
dessas indefinições,--que o crime, seja o próprio crime co-

mum, seja o crime terr-oristã, -grassa, se alimenta, se gCra,
gerando uma dúvida em todos nós outros. Acredito que
sem essa reformulação, nós estaremos sempre pecando
por uma realidade objetiva ao enfrentarmos. FiCam-aqui
as nossas preocupações, Sr. Presidente, e Srs. Congressistas.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- O posicioriamento que V. Ex~ faz, vem de fato ao encontro d~ nossa
primeira Comissão-de Instalãção; quando foi enfciTcã:OO
o problema cm relação à atuação da nossa CPI, em que o
nosso Relator dizia da necessidade que teríamos de fazer
um estudo mais amplO em relação- a uma legislação. Nó~
dissemos, aliás, na oportunidade, que tínhamos, no cOngresso Nacional, uma missão a cumprír dentro do que
estabelece a ConstituiÇão, que- era a apur3.ção- de fatOs, o
que também não" poderia ser diferente, po-is, qUe o nosso
Regimento agasalha em consonância COrri.-O dispoSití vO
maior constituciOnal. Mas absolutamente, a colocação
feita pelo nosso Relator não fería os trabalhos de nossa
Comissão mas, ao Contrário da -coinplementava, jâ que
nós estamos investidos da missão de apurar fatos e, também, de oferecer sugeStõeS -para·qu:e ·pudêssemos chegar
ao final, oferecendo subsídios à formulaçãO de uma legislação nova no tocante eXiitã.mente, como V. Ex~ esclarece bem, posiciona bem, à Segurança Nacional e a Segurança Interna. As notas taquigráficas registraram a sugestão de V. Ex•, a Presidência a aCata perfeitã.merlte e -a
fará constar, para que possamos, no decorrer dos nossos
trabalhos, tê-la como objeto de discussão, poiS, sem dúvida nenhuma, ê uma valiosa colaboração que V. Ex•
empresta à nossa Comissão.
Vamos, então, passar a ouvir o- n()sso -ilustre Vereador
Antônio CarlOs Cãf'-'alho. Concedo a palavra a S. Ex•
O Sr. Antônio Carlos Carvalho- Sr. Presidente, Senador Mendes Canale, Srs. Senadores, Srs. Deputados, Senhoras e Senhores. Para mim, constitui uma honra novamente ter a oportunidade de expor au povo brasileiro,
através do Crongresso NaCiOnal desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérifo, que apura a Escalada Terrorista no País, as suas origens, os seus objetivos, tendo em
vista o fato de termos sido uma das vítimas de um brutal
atentado terrorista que vitimoú o Assessor-chefe do meu
gabinete, que também era meu tio, e- hoje se encontra
num estado lamentável de saúde, profundamente mutilado, cego dos dois olhos, sem um dos braços, sem os dedos de outra mão. Decorridos oito meses, esse senhor
ainda não conseguiu recuperar o mínimo da sua saúde,
ainda não conseguiu se locomover sozinho - são oito
meses de sofrimento, de sua famflia, de seus amigos, e de
certa forma, para todos nós ê também motivQ-de apreensão pois já decorridos oito meses, daquele atentado que
juntamente çom o atentado ~a Ordem _dos Advogados
do Brasil, vitimou Dona Lida Monteiro, Secretária daquele órgão, ainda não terem sido apresentados à Nação
conclusão objetivas a respeito daquele fato.
Sr. Presídente e Srs. Congressistas, é fato que hoje temos indiciados no inquérito que foi instalado naquela
oprtunidadeL Mas é fato também que a Na:ção não acredita que o tal Senhor_Ronalde Watters seja o responsável
por aquela escala~a terrorista.
Não estou eu aqui a dizer que ele é um mero bode expiatório, que ele não tem nenhuma culpa, que não tem
nada a ver. Isso é da responsabilidade das autoridades
policiais e das autoridades judiciais~ -Mas é um fato notório, inegável, que esse homem não representa, sózinho,

Passaram-se oítCI meses e nós est3.!JlOS ainda, de certa
forma, na mesma situação. Âlguns progressos, mas insuficientes~Naquelª oportunidade tivemos depondo, junto
conosco, o Deputado Erasmo Dias, hoje Relator desta
Comissão, Cftie fez um depoimento que do nosso ponto
de vista, foi da maior ím:Portância, mostiando que aqueles atentados - aquele tipo de atentado particularmente
- ,que soiriámos naquele nlomento, era um atentado
que, no Brasil, muitas poucas-pessoas teriam capacidade
de organizar. Creio que foi umi manifestação muito impOrtante a registrida nà então CPI que apuriva as causas da violência.
De fato, acreditamos que os problemas decorrentes da
investigação, de como foi organizado, encontraram inúmeras resistências~
Creio que aquele depoimento que me foi dada a oportu-nidade de fazer aqui ao Senado Federal e ao Congresso Nacional, foi para mim da maior valia, particularmente no momento em que eu vivia uma ameMa de_ ser
transformado em réu naquele inquérito. Sou profundamente grato ao Senado e ao Congresso Nacional por ter
permitido tornar pública uma série de iiregularidades
que vinha ocorrendo no inquérito.
sei, Sr. President~ ~- Srs~ Cong~essistas, que não fora
aquela oportunidade, teria passado por algumas dificuldades. Não que isso pudesse vingar, porque a mentira
tem pernas curtas, como diz o ditado popular, mas porque permitiria que s~ turvasse toda uma idéia que a
Nação poderia ter das causas, das origens e dos objetivos
daqueles atentados, que per;nitiria fortalecer os setorcs
que naquelt! momento, ensandecidos por um caminho
que a sociedade vinha trilhando, pudessem jogar exatamente para fazer com que essa conquista democrática do
povo, com que essa abertura que _se vem processando,
quer queiram alguns, quer não queiram, quer alguns
achem pouco, quer alguns achem demais. De fato, aquelas manobras diversionistas que iniciaram o inquérito,
mostravam o grau de resistência que haveria para que
aqueles atentados fossem elucidados.
O ilustre Presidente da Ordem dos Advogados doBrasil, Dr. Eduardo Fagundes, também em depoimento à
CPI da Violência aqui no Senado Federal, havia mostrado que atentados anteriores tinham encontrado uma resistência muito maior, como foi a apuração do atentado
a:o jurista Dalmo Dallari. E mostrava também, que com
o desenrolar das investigações, que muito mais parecia
uma mera formalidade, o Congresso teve oportunidade
de verificar que já naquela oportunidade, a própria vítima de um seqUestro brutal, o Professor Dalmo Dallari,
também estava sendo transformado em réu, também estava sendo transformado, de vítima, em culpado.
E essas manobras, que certamente representam um
bloqueio às investigações, um bktqueio ao esclarecimen~
to, uma resistência ferrenha de determinados setores creio que chamados bolsões sinceros, mais radicais- se-
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ria, sem dúvida, um grande obstáculo para que a Nação
pUdesse colocar Uin "freio :i esSa nova escalada terrorista,
a essa escalada de novo tipo. Esta CPI da violência- que,
na época, iniciou as investigações, deu um grande passo.
Creio qu~ esta Comissão Parlamentar Mista d~ InquéritO darâ também uma grande contribuição à Nação, para
que se possa criar as condições para que se dê, definitivamente, um basta a esse tipo de escalada.
Creio, Srs. Congressistas, que nada mais incentiva um
terrorista, um elemento delinqUente, um elemento ensandecido, do que sua impunidade, do que a certeza de que
ele pode atingir pessoas, vitimar, agredir a Nação, atentar contra a sua segurança, atentar contra a sua estabilidade, atentar contra os caminhos institucionais e, ao
mesmo tempo, ver que as suas próprias vítimas estão
sendo transformadas em réus. Isso é mais do que impu·
nidade, isso é a própria aceitação do ato de delinqUência.
Não aceitação formal, declarada, mas a aceitação da sua
continuidade por impunidade.
O Senhor Presidente da República fez uma declaração
veemente ao País que, na época, deu certo, deu um certo
alento a toda à Nação e isso foi suficiente, aliada à -grande repercussão- nacional e internacional, ao trauma que
causou à opiniã-o pública brasileira o choque daquelas
mortes, daquelas vítimas, para que se desse um basta
momentâneo à escalada que se iniciou incendiando bancas de revistas, fazendo ameaças telefônicas, com seqüestros, com pequenos atentados, que foi crescendo, crescendo e que fez vítimas. Mas o tempo se passou e, agora,
creio que esses mesmos elementos estão aí novamente se
colocando a nu, à luz do dia, não própriamc:nte à luz do
dia porque um elemento terrorista não age à luz do dia,
porque ele não tem guarida da população, não tem guarida das autoridades e, portanto, não tem respaldo em
nenhum setor para agir à luz do dia. Mas, com bastante
tranqUilidade, com espantosa tranqUilidade, com uma
segurança de meter medo.
O atentado à Tribuna da Imprensa, Sr. Presidente, Srs,
Deputados, nos causou um profundo impacto. Não pelo
poder de destruição daquela bomba, porque inclusive
eles tiveram o cuidado de evitar as vítimas, foi um profundo atentado, mas pela qualidade, pela tranqUittdade,
pela ousadia que aqueles elementos tiveram ao realizãlo~ a menos de 200 metros da Central de Polícia do Rio
de Janeiro; a menos de 200 metros da Delegacia de Ordem Política e Social do Rio de Janeiro; a menos de 200
metros da principal concentração das forças de segurança do Rio de Janeiro. Quinze elementos, se não me
engano, agiram encapuzados, algemaram todos os funciQnários, seqUestraram-nos e levaram-nos até à Praça
XV, instalaram 10 petardos por todo o prédio e mãquinas, detonaram, retiraram-se com a tranqUilidade de que
puderam dispor e nós perguntamos: qual é a segurança
que um cidadão hoje, como nós, vítimas desses atentados, ameaçados constantemente na sua atividade, pode
ter diante de quadro como esse?
Não demorou muito, reiniciaram-se os incêndios às
bancas de jornais no Rio de Janeiro. Em seguida, era a
casa de -um Deputado Federal, de um membro do Congresso Nacional, de um Deputado Oposicionista que
aqui já teve a oportunidade de expor.
Essa situação de fato é que nos preocupa, pois
lembramo-nos dos pafses vizinhos lembramo-nos que,
em épocas recentes, num processo semelhante mas em
escala muito superior, iniciou-se um processo terrorista
na Argentina que, por não ter sido freado, brecado e até
por ter sido incentivado de maneira ostensiva - e hoje
todos nós conhecemos a história daquele processo constitui-se num processo de eliminação física de pessoas
e, pelo menos nesses últimos anos, conhece-se poucas
oportunidades ou poucos países que tiveram uma situação tão parecida com aquele volume de vitimas por
desaparecimentos e mortes por atentados terroristas e seqUestros, como aconteceu em nosso país vizinho, a República da Argentina.
Nós, no Brasil, não temos nenhuma tradição, nem em
-momentos de convulsão social, de que o terrorismo ti~
vesse essa oportunidade. Creio que cabe a todos os ho-
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mens de bem desta sociedade, a todas as instituições de
responsabilidade, aos Partidos políticos, ao Congresso
NacionaL ao Poder Executivo, uo Senhor Presidente da

República, compreender que aos terroristas só há um
tmtamento possível de ser dado: é a sua punição inequívoca e exemplar. Não há outra maneira de se combater
um atentado terrorista, uma organização terrorista, particularmente esta, que conta __com uma sêrie de técnicas,
sofisticações, aparelhamentos e outros qualiftcativos que
lhe permite atingir de maneira violenta, de ~aneira efeti~
va o corpo social, o corpo político e o corpo, de certa
forma, como tem-se dirigido, oposicionista no Brasil.
Creio, Srs .• que no momento em que venh~ à estaCo- missão emitir conceitos, opiniões, idéias, e oferecer, dentro das minhas possibilidades, algUns subsídios, a principal contribuição que eu poderia deixar a esta Comissão
era mostrar quão têm sido insuficientes, ineficiente§ e
improdutivas as investigações que se desenvolveram em
torno do atent::ldo terrorista à Cãmara de Vereadores do
Rio de Janeiro.
Na nossa maneira de entender- não somos especialist<~s em segurança, em investigações, em tratamento de
nenhuma ordem que possa permitir uma elucidação
maior- temos a convicção db que ali, -naqu-eias investigações, as formalidades foram o que prevaleceram acima
das investigações efetivas: a morosidade, o pouco caso
com as pistas, o 'pouco çaso com aquilo que poderia
abrir, de fato, uma hipótese, colocar hipóteses efetivas
para se trabalhar e se investigar. E nós temos como dado, exatamente depois de uma semana de investigação,
que a Polícia Federal, no nosso entender, desprezou as
pistas, desprezou os detalhes, como o próprio depoimento do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil deixou claro. Os peritos da Polfcia Federal, depois de meia
hora de peritagem na sala. desinterditaram a mesma.
Na Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Eduardo
Seabra Fagundes, na qualidade de Presidente, teve- digamos- um momento ?e pr?sença deesp~rito e_n~o permitiu que se desinterditasse a-sãla e. nas semanas que se
seguiram, foi possível inclusive reconstituir o_ tipo de
bomba, os dispositivos, as pilhas, os detonadores, -enfim,
os mecanismos de funcionamento. Já na Câmara dos Vereadores, quando cheguei ao loca[ vindo do hospital
onde fui ver as vítimas, a sala estava sendo varrida- em
menos de 24 horas. Por que esta pressa? Por que a necessidade de se desfazer do local do crime? Por que a necessidade de se varrer os vestigios? Por que haveria necessidade de se desinterditar a sala? E. mais do que isso, mandar que ela fosse varrida, limpa e retiradOs todos e qllãTsquer escombros que ali se encontravam?

O SR. RAIMUNDO DINIZ- V. Ex' rltepermiteum
aparte, neste momento?
O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Pois
nU o.
O SR. RAIMUNDO DINIZ- Quem mandou varrer
a sala: a Câmara de Vereadores ou a Polícia?
O SR. ANTONIO CARLOS CARVÃLHO- A de:
sinterdiçào da sala foi por ordem da Polícia FederaL
Varrer, evidentemente, deve ter sido com a autoriza_ção
da Presidência da Cãmara- crelO que não seria de outra maneira.
O SR. RAIMUNDO DINIZ- Mas parece-me que
houve, também, um erro da direçào da Mesa da Cãmara
dos Vereadores, ao se precipitar em varrer.
O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Sem
dUvida. Acho que na Ordem dos Advogados,_ o Dr.
Eduardo Seabra fagundcs, naquele momento, com_ a
presença de espírito que foi demonstrada,lacrciu a sala-e,
inclusive, permitiu que a perícia se desenvolvesse por
mais de uma semana.
Na Câmara de Vereadores, evidentemente que a- sua
Mesa Diretora cometeu, a: meu ver, tirn ãlo nãõ de irreponsabilidade- porque não se trata disso- mas de fal- ·
ta de preocupação, tendo cm vista. que não havia ncccssi-

dade, inclusive porque não se tratava de um local central. Era um local bastante afastado do centro de circulação da Câmara e que perfeitamente- se V. Ex•s tivessem a oprtunidade de conhecer, veriam que não era local
de circulação e não estava muito exposto, para evitar a
- traum::~tiza<;;ão mã1or ~ pbderia ser perfeitamente isolado onde estava.
De qualquer modo, não era isso que eu queria de~
monstrar, porque seri::lm apenas fatos. Mas, fundamentalmente, no desenrolar das investigações, Sr. Presidente,
Srs. Senadores e Srs. Deputados houve um momento em
que fomos assalt::ldos por uma situação em que estávamos senâo tmnsfOrmados no principal centro de investigações. É por isso que eu sou profundamente grato ao
Congresso, à CPI da violência e ao Senado, porque me
permitiram que aqui tornasse pública aquela situação
· que, de f::~to, foi um freio eficaz, e sabemos que a lndhor
maneira de se corrigir um determinado desvio nas investigações - não numa investigação criminal, maS riesse
tipo de problema - era d::~r conhecimento à Nação de
que esse Lipo de de5vio, nas investigações, estava se processando.
Muito bem. Quarenta e oito horas depois dos atentados, minha residência foi vítima de uma invasão violenta
por parte da Polícia Federal. Violenta, no sentido de que
toda invasão é uma violência, na medida em que_ ela não
foi transcorrida nas formas legais.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. Ex• pode me
infonn::~r se não ]cavaram mandado de autoridade competente, para penetrar em sua residência?
~O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Selevaram, não foi apr-esentado, não tomamos conheçimento. -

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Obrigado.
O SR. ÁNTONIOCARLOSCARVAÚ!O-Já~ela
com minúcias e não é caso de fazê-lo novamente mas,
naqUele m0n1entõ; -lriclLisiVe, eõ-Contrava-me na Câmara
- d~Yere"ãdore5 d-o ~lP-de- Janeiro e umã delegação de au~
~Ori_ciades polici~i~·__ iOenti~cad_as com_o ~a _Poltcia Federa!. for~m à Càmam-6uSCar_o_ meu-endereço e diziam que
era p<.~rã a -proteCãO -_-e eU me enCõn-trãva n-a Câmã.ra.
Se houvesse um interesse normal de proteção, de verificaç~o- Ou- mesmO de investigação, que foSse, por que eu
não estava sendo comunicado, naquele momento? Por
que· a mim não foi -tYfli·-esenfiãO; entâo, o mandado de
busca e apreensão? Ora, porque na verdade tratava-.sede
uma coisa duvidosa: ou de legalidade duvidosa ou de in--(éfCSSe dÚ~·1dÕS~~ No -dia-~~guinte o meu gabinete parla-:-ment-.1-r é qúe é invadidO-também pelas autoridade policiJl_is, que também_não apresentaram um mandado de
busca e apreensão.

tel

O SR,_ RAIMUNDO DINIZ- E V. Ex• não pediu a
apresentação do mandado?
. __ O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Eu nào
me encontrava Já no momento. E foi apreendida uma
máquina de escrever, sem que houvesse sido deixado o
aUto da a-preCnsào. Foram feitas provas mecanográficas
cni todas as máquinas de escrever do meu gabinete, nas
-quais, as provas mecanográficas constavam dos supostos
destinatários e remetentes dos petardos: uma das provas,
-dirigida ao Dr. Eduardo Seabra Fagundes, com endereço da Ordem dos Advogados do Brasil; uma outra prova, nlCU pi'Oprio endeieço na Câmara Municipal do Rio
de Janeiro e, uma outra, dirigida ao General Glauco de
Carvalho, Presid~nte da SUNAB e, remetente, o Depufãâo RainlundÕ de Oliveira, com o endereço da Ass-embléia Legislativa, que _de fato foi do petardo que não
explodiu. Os funcionários pres-entes eni meu gabinete,
naquele momento, foram obrigados a rubricar que aquelas provas mecanog_.rá_ficas de fato tinham sido recolhidas
naquelas máquinas. E foi apreendida uma daquelas máquínas, sem o devido auto de apreensão.
rmediatamente, comunicamos à Presidência da Câmara Municipal, solicitando providências para a devolução

da máquina, na medida em que sua apreensão tinha sido
totalmente irregular explicações a respeito do que se tratava e um esclarecimento a respeito da invasão da minha
residência- por que tinha sido feito daquela maneira.
Só para V. Ex•s terem uma idéia, todas as luzes do
edifício foram cortadas- já eram seis e meia da tardetodas as colunas, pilastras e corredores ocupados militarmente, com pessoas portando metralhadoras, a porta
já estava praticamente sendo arrombada e a vizinhança
todaj<i estava em polvorosa. A sorte é que chegou um ir~
mão da minha esposa, que tinha a chave do apartamento
e que, só depois de revisté).do, permitiu a entrada dos Srs.
policiais. A Polícia Federal assumuiu que de fato foi de suares~
ponsabilidade a ida à minha residência e ao meu gabinete, mas jamais explicou o porquê da apreensão da m~q
quina e o porquê da ida daquela maneira ã minha residência, se no momento em que eles foram buscar o endereÇo, eu me enC-ontrava na Câmara dos Vereadores e não
fui comunicado do fato e, também~ pelo fato de não te·
rem sido apresentados, em nenhuma das oportunidades,
os autos de apreensão e busca.
Muito bem. Nessa época, a Presidência da- Cãmara
soube extra-oficialmente que haviam sido emitidos alguns mandados através do Dr. Elmo Sussequind, Juiz de
Direito da 2' Auditoria do Exército, solicitando a busca
de_um tal advogado Antônio Carlos Carvalho, nos quais
era dito que se tratava do seu escritório de advocacia e
também de sua residência.
Até hoje, não sabel!lOS se IofConcedido, mas nos consta, inclusive~ segundo a informação que temos obtido, e
que a Mesa da Câmara também conseguiu obter, que_ ti·
nham- sido negados.
Mas vejam os Srs.: não foi solicitado auto de invasão
no meu gabinete parlamentar, dentro do recinto da Câ~
mara. Não sou advogado, sou engenheiro, mas sei que
há uma lei~ da qual não conheço precisamente o número,
o nome, nem de quando é, que_diz que para se dar busca
na fes1dênc!a ou escrítório de um adVOgado, tem que sér
com um mandado do juiz- não pode ser um mandado
policial.
Procuramos o delegado. responsável pelo inquérito e
perguntamos se não
trataVa de uma legalização .de
uma invasão, tendo em vista que, provavelmente, o Juiz
Auditor negaria a invasão do gabinete parlamentar e que
não haveria necessidade de ter sldo feito daquela manei·
ra. Negou o fato, disse que não sabia, achava que de fato
efã um escritório de advocacia, e essa foi a resposta que
obtivemos, uma resposta muito satisfatória.
Creio, Srs., que isso tudo _só ~em uma importância efetiva pura mostrar o que estava se passando. Naquela
oportunidilde, vim a Brasília, _um ou dois dias depois e,
chegando aqui, um Deputado amigo meu, do Partido do
-Governo, me havia dito que em visita ao Palácio do Pfanalto, falava-se abertamente nos corredores, que ep seria
o autor dos atentados, mas que faltavam provas.
Essa situação, de fato, levou-me a procurar os Presi- dentes dos diversos P::~rtidos e Lideranças, quando me
foi possível expor o fato. Na época, relatamos aos Deputados Nelson M.archezan, António Mariz, Freitas
Nobre, Ulyss~ Gu_imarã_es, Alceu Collares e a alguns
ouirOs -DePutados e Senadores. Colocamos a nossa
apreensão diante dO desenrolar dos fatos porque haviam
declarações, naquela época, do Minístro da Marinha, dizendo que já conhecia o responsável pelos atentados e
que apenas faltava provar.
Os Srs. Senadores, na época, fizeram uma convocação
de emergência; nesse dia, inclusive- por isso sou muito
grato - era quando iria depõr o Deputado Federal
Erasmo Dias, na mesma Comissão, mas me foi aberta
essa oportunidade e, de fato, esses fatos foram relatados
ao Senado_, através da CPL Houve muitos pronunciamentos e, a partir daí, eriJo que houve, inclusive, uma
melhor relação entre nós e a Polícia Federal.
De fato, foram efeitos eficazes, porque a CPl, inclusive, enviou telegramas ao Ministro da Justiça, ao Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, ao Sr. Governador
do Estado e ao Senhor Presidente da República e, se não
me engano, ao Delegado ou Diretor-Geral da Polícia Fe-
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dera!, ou alguma autoridade da PoHcia Federal- agru:_a _
não me ocorre precisamente qual teria sido, e, de fato,
tendo sido uma manifestação oficial, de um órgão oficial
da mais alta Casa Legislativã do País, houve uma c_orreção nos rumos das investigações_. Pelo menos, esses ti·
pos de problemas foram corrigidos e não mais se manifestaram.
Entretanto, tivemos tima série de problemas. N'aquele
momento, a gente estava procurando as autoridades re.sponsâveis, O Delegado responsável, mostrando uma série
de ocorrências, umà série de ameaças de que estávamos
sendo vítimas, pessoas nos seguindo, minha mulher sendo ameaçada, ameaças veladas a todos os meus familiares. Na semana seguinte, tive novamente opOrtunidade
de voltar ao Senado e n::fatei as ameaÇ?S insistentes e in~
quietantes à minha pessoa e à minha família. Novaf1?.en~
te, nesse dia, estava depondo o Deputado Federa[ Erasmo Dias e foi umã segunda oportunidade que tive de,
neste Congresso, através do Senado Federal, obter, também, um respaldo para a minha tranqüiHdade pessoal e
para a minha própria segurança.
De fato, foram momentos dífícers, -ma-s tssõ-ludo nos
levou a pensar. Serâ possível que, com esse tipo de dificuldade, com esse tipo de ocorrência, esses terroristas,
esses elementos estejam recel;lendo a pressão ne_cessária
para que eles recuem dos seus objetivos'? Será que não"_se~ ria necessário que houvesse uma punição exemplar? Será
que não seria nec~sfirio que a Nação visse aponta_das as
responsabilidades concretas por aqueles atentados?
Creio que, de fato, Srs., essa era uma necessidade e, hoje,
está fiCando claro. Naquele momento, a repercussão
política foi muito negativa; ao contrário-de frear opt'õcesso de democratiz~ção no Pafs, ela mostrou ao povo
brasileiro que era preciso avançar no estabelecimento de
normas efetivas de convivênCia- democrática; que se se
extinguisse, definitivaine'nte, aqueles setores que ainda
viviam entre um1f democracia e uma ditadura, resistindo
a uma democracia e sabendo que não vivia_ mais no
período de arbitrariedades totais. ~as essa transição era
exatamente o que incomodava esses setores, não era outra coisa senão, talvez, excesso de compromissos com o
passado recente, doloroso, e temores. Mas apenas isso
não é sUticienfe pani"ques-etores se lancem desm~ida
mente em atentados, en:t ações, de modo a frustrar um
caminho que a Nação está escolhendo.
Certamente, creio que aquele primeiro momento em
que se deu um freio a essa situaçãõ levou, de fato, ·a que
nós encontrássemos ai, para apresenttar à _Nação, uma fi~
gura inexpressiva ·-do ponto de' vista polítiCo, do ponto de
vista mesmo da_s~a capacidade pessoal, de ser o _re_sponsável por aqueles atentados. Ora, quem é terrJ?rÍsta de fa'to,_sabe que aquela foi uma maneira de desviar a atenção
de cima da_carga política, -emocional e real que a Nação
estava fazendo em cima da sua existência, enquantõ estrutura terrorista, propriamente dita: que ela aqui não_ se
organizasse, que aqui nao se criássem aquelas velhas organiz:Jções que matam na Guatemalã, que matam riil Argentina, que matam em uma série de (ugares, unicamente
sob seu próprio jUizo.
Era importante que aquilo continuasse, mas creio que
se arrefeceu em face do próprio fato. de_-::se apresentar
uma pessoa como responsável por aquilo tudo e de altas
autoridades se apressarem em dizer que ~c_reditavaoo que
ele agia sozinho, Mas com que objetivo'? Não. era p__ecesSário. Isso Cra um pfóblCma da polídã, era um problema
da justiça, e sabemos que era i_mpossível que uma pessoa
so:rinha tivesse aquela atuação toda. QQ_alquer criança
pode perceber que era impossível que aquilo fosse feito
por uma pessoa, isoladamente, que haviam objetivos
políticos; eram -claros os objetivos políticos daqueles
atentados. Com-o..se p_oderia, então, aGreditar que aquilo
fosse vingar? Mas. do ponto de vista dos terroristas, significoU estimulo; nada mais estimula u.ma: ação -~-e!in
qüente, como jâ falei, do que a sua própria impuniâãde.
E quando _isso é orais grave, quando não só ele está impune, mas ainda se lança suspeição sobre outros setores,
particularmente, sobre suas vítimas, ele mais é _estimulado à sua existência e à volta a C$Ses atentat;i~s terroristas.

Não vou gizer aqui, porque seria uma leviandade; não
acr.edito que o Gov"<rno_ tenha interes~e. porque eu sei
que não o tem. !VIas creio que seria neçessâria umã ação
muito mais enéi'gica. E bastou um período de siléncio, e
bastou_ um período em qui a opinião p-ública fói, de certa
form~, ob_dgada
engolir uma- pílula dourada desses
prétensos responsáveis pelo conjunto de at~.ntados~para
que _es_ses atentados se reproduzissem. E creio qu_e os
fltel]_t.adps que se seguiram estão aí exatarnente_ porque se
fez silê~cio sobre eles ao nível daquele qÚe pode colocar
efetivamente um freio nos atentados terroriStas_: E._o Oovcrno e é ~ próprio General João Baptista Fegueiredo,
na sua _gualida~e de President~ da República.

a

Nós, parlamentares, sejam como eu, Vereadores, sejam como os Srs., Deputados e Senadores, podemos fazer muito- e temos até feito_,- mas não temos o poder
de executar, de mandar, de fazer e de efetivamente-en~
- quadrar quem tem que ser enquadrado, de apurar o que
tem que .ser apurado e de apontar para a Naçào os nomes dos responsáveis. porque nós não temos o poder de
policia e não temos o poder de execular. Mas nós estamos fazendo um grande trabalho. E, particularmente, estas duas CPis- es_ta muitO mais precisamente em cim~
da e.scalad_a.terrorista - está dando uma grande contribuiç~o. Porque se não fora neste momento, esta CP!,
creio qu.e __ess-es-atentados teriam tid~ uma repercussão
menor ainda ao nível da feação goverriamental, do que
tiveram os anteriores.

e

-Queria lembrar aos Srs. que os atentados começaram
conY Thêêridios a _bancas de revistas. E qual foi a reação
·das autotidades policiais'? Tratar comO um caso de rotina, tratar como se fosse um mero incêndio de uma flores-ta- que se incendeia porque as folhas estão secas. Mas não
se Üalava de atentados políticos em um crescendo impressionante, em uma in(imidação à Õpinião pública,
atin-gindo o elo mais fraco: aqUele jornaleiro que não tem
nada a ver com aquilo que ele está vendendo.

____ ii eS-sa atua<;:à~, d~ certa -rorffia displi-cente, ein_ re!a<;:ão
- à .de~\l.i:tcj_a_ firme, nl~smo -qllé nãO se .conseguiss~e apur_ar,
mas ·que se jogasse todO Oempenho. Nós sàbemos que
no Rio de Janeiro -isso nós conhecemos muito bemmuitos daque_l~ incênci<:)S em bancas de revístas, que são
_ inc.êndios Criminosos t:odOs eles e assumidos, muitas ye~~- Por telefone, mas anónimos e outras coisas m.ais,
nem em todas as vezes constatou-se que se tivessem abertos os iOquéritos fo"rmais. t exatamente'isso que nós pensamos que dev~da ser feito, e _acho que esta Comis~ão
P<trlamentar de lnquêrito, na sua atuação firme em cttna
do at~~tado à Tribuna da Imprensa , na sua atuação firme em cima do atentado terrorista à casa do Deputado
Múcdo Cerqueira, em cima de uma presença constante,
tem ãumentado a possibilidade de uma resposta do povo
brasileiro e, de certa forma, uma pressão em cima de que
o Governo lance uma· ação mais ~ficaz~ ~e barr.ar os terroristas.
Nào gostaria de dizer que seria fácil apurarmos esSes
atentados, porque não tenho a menor idéia de se isso seria: nictl Õ-u- nã-o. Mas tenho a certeza .de l.!ma coisa: -nós
não estamos fazendo todo o empenho que é possível e
crelo que, de certa forma, em muitos lugares se fez co_rpo
mOle e, em outrós, se opôs resistência i:fetivà à àpuráção
dos fatos. Não do conjunto das autoridades, nlas de ,seiores -irfiPbrtallteS ainda dentro- do pfóprio aparelho de
iiwestigã-Çâo, porque nas inYestigaçõ_es há moi--osj_dade. E
os iõqt.iérlfoS concluídos ou engavetad~s são de f~to uma
_forma cie resistência ao andamento da.s investigações.
Para concluir, vou dizer-o seguinte":~n.ós estamOs vivendo, na minha opinião, no Brasil de hoje, um momento
muito deli_cado_ da .r~liQ_a_çie nacional. O Brasil, como
nós todos estamos ~e~do, está pas-sando po.r uma Séfia
crise nO plano económico; no plano inS:tituciQtlaL. d_efi~
nições profundas estão a se processar; no plano eleitoral,
coisas de importância estão a se definir; na política so~cial. o_ probfema do desemprego, o problema da recessão. Portanto, atravessamos momentos muito graves e
PrOpícios para açào terrorista, particularmente àqueles
que .!J.Chaf!l que o caminho nãq está lhes sat!~f~endo:
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Creio que este momento, portanto, é um momento de
- reulidade d~;:liCada, em que é necessária uma ação enérgica, firme- e madura; o povõ bra:;ileiro necessitaria ouvir
das autoridades e, de certa forma, _de todos os setores,
um pronunciamento mais incisivo a respeito desses atentados.
Antigamente, eram as bancas de revistas, depois foram os órgão de imprensa, agora, já sào diretamente _os
purlumentares. ~ no futuro? Nós não sabemos. Isso depende da açào que possamos hoje desenvolver, daquilo
.que hoje nõs possamos denunciar, daquilo que hoje nós
possamos impedir, que seja realizado.
Cteio_que nessa situação nós ainda encontramos, por
parti-dUS-aUtoridades, pronunciamentos que a meu ver
não são contribuições eficazes, Uma autoridade, uma
alta autoridade da República, que vai aos jornais e diz
que é -muito dificil apurar atentados terroristas, que é
quase impossível quer dizer o quê? Declara-se incompetcntl.!. Será? Dedara-se sem condições. Mas o que for que
signifique, isso causa um certo estímulo. Diz o seguinte:
""Nào tenho capacidade de impedir o que esses elementos
estão fazendo. Não tenho condiç-ões de impedir o avanço
-dos atentados terroristas." Isso é o que se passa, isso é
que rcyiefcute·, ís.so é que dá intranqílilidad_e e é isso que
dá ins-egura-nça. Uma autoridade- uma alta autoridade, um Ministro de Est<Jdo não pode se dar _ao luxo de vir
- a público para justificar à Nação, dizendo que é ••porque
é muito difícil, porque nôs não temos condições de punir
um <.ltentado". Nem que não se diga dessa maneira, mas
passar essa idéia à opinião pública, causa uma insegurança muito grande, causa um estímulo.
E~ta CPI, fato, pelas exposições aqui feitas, que já
conScegui acompanhar, e mesmo pelo que ví hoje, mesmo
nas questões de ordem como foram apresentadas pelo
Deputado Raimundo Diniz e pelo Deputado Erasmo
Dias, está disposta a chegar a uma conclusão;~ ela não se
sente incapaz de chegar a uma conclusão- e muito mais
umtt aut.oridade do Governo - muito mais uma autoridade policial. Ela tem que, exatam~nte, criar essas condições para que o povo possa se sentir seguro, para qUe o
povo possa se apoiar nesse movimento para banir definitivamente esses mêtcid9s da face do nosso planeta! definitivamente esses métodos da fronteira do nosso Pais. t
inaceitável que num momento como este, de crise política, de ameaça de desemprego, de convulsões sociais localizadas, de problemas localizados, de momentos efetivamente de participação de um e de outro setor -:-:_nós estaJllQS aqui a cqnst-ruir_ caminhos democráticos e esses setores estão querendo construir caffiinhos ditatoriais- esta
é que é a realidade- é um momento muito propício. E
uma autoridade de Governo, uma autoridade policial e
uma autoridade parlamentar não se pode dar ao luxo de
dizer que não nos sentimos com forças de barrar esses
elementos, que são os verdadeiros abutres da democracia,

Nós temos força e muito mais força do que a que eles
têm- isoladamente; elementos que atuam na calada da
· noite, elementos encapuçados, elementos recalcitrantes,
-.elementos revanchistas, elementos que temem o povo,
dementas que temem a democracia, que temem o progresso para o _qual o Pais está marchando. Nós tem_os
côndiçOes de· barrar. E o silên,cio é um verdadeiro_ estínfLilO ·a-·esses elementos, porque são meia dúzia, são _elementos isolados. são elementos inadaptados à realidade,
- brasileira são elementos que, sem dúvida nenhuma, hoje
conspiram aberta ou veladamente, mas que conspiram
contra os caminhos democráticos que nós estamos esco- lheil-dO.
~ta é uma realidade concreta e eu queria pedir licença
ao Deputado Erasmo Dias, para lembrar um palavra de
S~ Ex\ em um dos depoimentos que assisti aqui, em que
lh.e foi perguntado se S. Ex~ achava se isso era atentado
da extrema direita ou da extrema esquerda. Creio que S.
Ex~ falou que na avaliaçào- se me permite o nobre De~
putado - • dele prôprio, os insatisfeitos com_a marcha
que o Pais está tomando são elementos ensandecidos,
são elementos inadaptados, são elementos insatisfeitos e,
portaoto, são elementos que estão se deslocando da rea-
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!idade política e social que o País está atravessando, elementos que hoje representam setores de ultradíreita dentro do nosso País, elementos que representam os setores
que anteriormente estiveram excessivamente comprometidos com atendados a dignidade humana e que, eles pró_prios, não acreditam na sua capacidade de- se readaptarem à sociedade. Esses sctores resistem de toda a maneira, pois temem que o povo brasileiro, ao colocar o trilho
da democracia efetiva e eficazmente, cOmo nós, inclusive, temos convicção de que vai acontecer, de que está
acontecendo, esses setores acham que, de fato, isso seria
o total descaminho para o País; acreditam que o caminho é a ditadura, a tortura, a violência, o regime fechado, a lei do arbítrio e da vontade pess-Oal.
Esses setores, evidentemente, no momento não têm
passagem, sàu setores minoritários, são resquícios mas
são setores que estão dispostos a uma ação violenta. É
por isso que creio que o papel daqueles que, sejam do
Poder Legislativo, sejam do Poder Executivo, sejam trabalhadores, sejam estudantes, Sejam donas-de-casa, sejam quaisquer pessoas que tenham um mínimo de compromisso com a honestidade, com a dignidade, com are-tirada do Pais do grau de dificuldade em que nos encontramos, sabem que esse caminho só poderá levar o País a
momentos de profunda tensão social, de profunda convulsão social, e isso, hoje, não é suficiente para responder às necessid<ldes de solução da crise económica, política e social. Ao contrário, o que i10s necessitamos é, definitivamente, estabelecer as normas- -democráticas nas
quais este País vai trilhar o caminho do futuro, da sua independência, o caminho que todos nós esperamos.
Creio que esta CP!, de fatO,Tem uma grande contribuição para dar; creio que barrar o terrorismo e segurar
esses setores é unicamente possível no momento em que
se aponte à Nação os nomes dos responsáveis, e não ape-nas se dê conselho atrás dos panos, dentro dos bastido-.
res, para que eles parem com isso, porque esse caminho
não vai levar a lugar algum; têm que ser punidos e a isso,
efetivamente, a Nação ainda não assistiU. A Nação não
<!credita naquele bode espiatório que se encontrou, porque ele pode ser culpado, talvez ele tenha muita culpa no
cartório, mas na medida em que foi apresentado como o
autor dos atentados terroristas, ele funcionou como uma
arma que d~ um tiro pela culatra, funcionou ao con~
trário. funcionou como um estímulo e não foi suficiente.
Hoje estamos exatamente assistindo à volta desses Srs.
enquanto o Sr. Ronald Watters continua na cadeia,
Portanto, está _demonstrado que ele não era o autor,
não se tratava de um elemento esquizofrénico, isolado,
agindo no Pais de Norte a Sul, mas se trata de uma ques~
tão política decisiva; essa é que tem que ser enfrentada, e
ela só o poderá ser, mostrando a firmeza daqueles que
têm responsabilidade na condução do País, particularmente o General Figueiredo, de quem esperamos uma
palavra firme e não mais apenas, como encontramos até
agora, aquela palavra erri Uberlândia que, depois, não
teve uma continuidade, não teve uma ação eficaz, por~
que não viu punidos os responsáveis que tanta dor causaram, com a morte e o sofrimento de uma família e de
um cidadçào que, até hoje, não temos a certeza se ele se
recuperará para o convívio da vida social.
Esta é a contribuição que gostaria de deixar. Quero
agradecer ao Sr. Presidente e aos Srs. Congressistas, essa
oportunidade. Espero ter contribuído, na maneira que
me foi possfvel, para os objetivos desta Comissão. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concluído
o depoimento do nobre Vereador António Carlos Carvalho, passa~se ao período destinado a perguntas.
Concedo a palavra ao nobre Relator, Deputado Erasmo Dias.
O SR. RELATOR (Erasmo DiãS) -OSr. Presidente,
Srs. Congressistas, nobre Vereador Antônio Carlos Carvalho. A nossa posição_ até aqui, de Relator - deveria
ser quase que de promotor, de advogado de defesa, de
acusação, não sabemos nem a nossa posição, - jã que
fomos citados tantas vezes nominalmente pelo nobre depoente, haja vista que a CPI da Violência, em épocas
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passadas, teve o nosso depoimento conjunto - meu e
dele - época em que, por motivos outros, quiseram
também me tornar indiciado de alguma coisa, quando
tenho sido só vítima disso tudo. Já tenho, em relação ao
depoimento do nobre VereaQor, certo grau de convicção
firmado, mas na minha posição de Relator sou obrigado
a levantar certos pontos que me parecem dignos . de
atenção e que podem merecer uma análise futura dentro
do contexto geral de levar a bom termo o trabalho da
CPI, no sentido de procurar colaborar no esclarecimento
desses atentados estúpidos que, quaisquer que sejam, só
podem merecer a nossa repulsa; jamais poderá ter o nosso beneplácito, qualquer argumento ou qualquer tipo de
convicção objctiva ou subjetiva. Ninguém, em sã consciência, pode compactuar com esse tipo de terrorismo,
seja ele de esquerda ou de direita, tirando vidas de ino~
centes e pagando um preço tão caro, no anonimato estú~
pido dos covardes.
Somos inteiramente contra tudo isso mas gostariam os
de fazer um questionamento ao nosso nobre depoente:
Vereador Antônio Carlos, tenho a plena convicção de
qUe alguns aspectos apontados por V. Ex~ quanto a ação
da polícia são realmente mais por ineficiência, ela é ineficiente, embora não por culpa dela própria. Tive oportunidade de, levantando uma questão de ordem no inicio
da sessão, ressaltar alguns pontos. A estrutura legal que
apoia a ação da Polícia Estadual, da Federal, da Militar,
da Civil, é extremamente distorcida, sem objetivos sem
atribuições precisas, gerando essa marginalização da
atuação das po[íc_iª~' onde a impunidade normalm_ente
-sai como denominador comum.
Não acredito que possa haver um plano mirabolante
dos órgãos de_ segurança, seja da Polícia Federal, ou da
Estadual, da mesma forma como houve um plano mira~
boiante trágico, dan_tesco contra a OAB, contra a Câmara Municipal, contra a SUNAB do Rio de Janeiro; foi
um plano muito bem feito, por mais de uma pessoa, isso
é notório, é verdade sabida, ninguém pode acreditar que
aquele plano possa ter sido feito por uma pessoa só isso é o óbvio ululante. Houve um plano muito bem feito, premeditado, em que não se media a conseqüência de
tirar vidas de inocentes como a da secretária do OAB,
_como a do Sr. seu tio, quer dizer, um atentado estúpido,
---ante-humano, sarcástico, cruel, enfi'!l, cpm outros objetivos quillilicativOS que. no momen-to, eu não os tenho
para exprimir. Mas, também, não acredito que tenha ha---vido um plano mirabolante da polícia, com a segunda in~
tenção de tirar vestigios da Câmara Municipal e, com isso, não colaborar com a açào da Polícia Federal.JNào, a
nossa polícia ê useira a veseira nisso; ela não está prepa~
rada nem para levantar o local do ciime de um simples
roubo ou furto qualificado de menor tamanho, quanto
mais de um atentado terrorista desse tipo posso, lhe garantir. É ineficiéncia mesmo, por culpa, inclusive, da es~
trutura, porque dá encargos algumas vezes à Polícia Fe-deral, outras tantas vezes à Polícia Civil, outras tantas
vezes à Polícia Militar quando, no fim, o que se quer é
colher subsídios para se entregar à Justiça, a quem cabe
decidir, quem o seja indicado e quem nào o seja~
Vejam os Srs. Congressistas e o nobre depoente, que
nos depoimentos da CPI temos quase_ nos limitado aqui,
no meu e,{tender, a certas discuss~es inócuas, quase
como se fôssemos investigadores, peritos e legistas discu~
tindo coisas que são deficiências da polícia, porque se
falta a doutrina ou alguma coisa mais bem preparada
para enfretar o crime comum, quanto mais um crime
ideológico, um crime terrorista desse tipo.
Da mesma forma, a invasão à residência do nobre Ve~
reador- eu acompanhei isto e, inclusive, tomei até ã li~
berdade de procurar conhecer mais detalhes, - não_ é
b:L!ri1Ce, é- rilá intenção, má coordenação, é um mau con~
_ dicionamento do problema; mas lhe garanto que não
houve plano nenhum premeditado da polícia querer acobertar. Logicamente, V. Ex• mesmo disse que teria selevantado que não podia ter sido autor do atentado.
Bom, ouvi isso e~ conhecendo algumas passagens do
seu p3ssado, alguém chegou a levantar - na polícia cm
que fui, eu até questionei: "Mas, espere aí, houve um
atentado à OAB, houve à SUNAB; de modo que no
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computo geral dos atentados, V. Ex• estaria absolvido,
porque houve um atentado especificamente contra a sua
pessoa, um atentado contra a Câmara Municipal, um
atentado que atingiu inclusive pessoas inocentes; jamais
poderia, pelo simples fato de a sua ideologia ter sido essa
ou_ aquela em qualquer oportunid"Jde, se justificar ou Ie·
vantar dúvidas de quem quer que seja quant,_o à sua auto~
ria. Esse é um posicionamento mal feito de uma polícia
mal instruida, mal conduzida por ineficiência da própria
sistemática da apuração deste caso.
De modo que para mim é quase irrelevante, se bem
que deva ter causado espécie a V. Ex.', e concordo com
isto. Mas, sinceramente, resumindo o meu primeiro ponto: acho que o importante da ação da polícia, não ê que
ela tenha desejo de acobertar alguém em um crime premeditado, de policiamento de órgão incapaz de apurar,
quando a sua capacidade vem a ser a_ de levar à justiça,
aqueles que tenham praticado qualquer tipo de delito.
Não, não vejo zelo na polícia, Vejo mesmo é ineficiência
e, ao lado da ineficiência- concordo com V. Ex~, e qui
vai a nossa colaboração, - o que existe é uma falta de
confiabilidade.
Em outra épocas, nós que vivemos 1966 a 1968, tive-mos oportunidade de enfrentar os atentados terroristas.
Eu, que participei direta e indiretamente de mUitas dessas ações, daquele estado de espírito de alma que se enfrentava diante dos assaltos, daquelas mortes, aquela angústia em que nós vivíamos. Acredito que V. Ex• esteja
vivendo hoje em dia, com um fato mais positivo. Não é,
digamos, no porã.o de uma delegacia de polícia, no porão
de um quartel que nós estamos planejando a operação
agora para desmanchar um aparelho que tenha ttSsaltado, a título de fazer expropriação, ou tenha matado, a
título de fazer justiça, porque terrorismo nós conhecemos daquela época, um terrorismo tão ou mais sãdico do
que esse que nós temos hoje em dia e que merece também
o nosso repúdio.
De modo que é um aprimoramento do nosso regime,
na maior Casa do povo, no Parlamento Nacional, estarmos discutindo problema desse tipo. V. Ex• pode ter certeza de que o próprio Governo deve estar interessado.
EU: não sentei nenhuma vez, com autoridade do Governo, para pautar ou para normatizar a nossa conduta
aqui, de como deveríamos conduzi~ la, em absoluto. Mas
tenho certeza absoluta d_e que as autoridades_do Governo não podem pactuar e compactuar com esse estado de
coisas. Não acredito que haja policiamento; se existem
bolsões internos ou radicais de extrema esquerda que
chegaram a infernizar a vida desta Nação, através da
Aliança Nacional, de BPR, de ME-8(?) e outros grupeiros estúpidos terroristas, talvéz haja grupos de direita.
Sou tendente a acreditar nisso: meia dúzia de fanáticos
que precisam ser apontados à Nação. Mas para tudo isso, tenho a impressão de que não é compromisso formal
que eu tenha tido com alguém no passado, pois o Governo não compactua com isso e nem eu, como elemento
dele, compactuaria com alguém que possa ter, no seu
compromisso, se excedido; quem se excede no seu compromisso, que pague pelos seus erros -jamais a N açào
deverá pagar por is_so.
Da mesma forma-, acredito na ineficiência predisposta
da polícia em querer acorbertar, acredito na ineficiência
genérica, acredito em alguns excessos, mas quem faça excessos que_pague p-or- eles, e aCredito que haja uma falta
de cOJ1fiabiHdade no regime.
Quero aproveitar esta oportunidade, inclusive, e submeter à apreciação deste plenário, com anuência do Sr.
Presidente, de que nós temos uma proposta de solução a
esse estado de coisas em que se põe em dúvida o próprio
Governo_, os seus órgãos de segurança, gera essa suspeição que é extremamente desagradável, gera inconfia~
bilidade, gera descrédito, gera desconfiança, corrói o
princípiO de autoridade. Tenho uma proposta a fazer:
naturalmente que o grau de segurança interna, o grau de
segurança nacional, o grau de risco que possa estar so-
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frendo ante os atentados terroristas, parte de uma apreciação de quem de direito; mas vou faZer ·a minha apreciação dentro do contexto de Deputado que sou, preocupado com esse estado de coisas.
A solução para isso tudo é entregar às Forças Armadas a responsabilidade pelo esclarecimento desses atentados terroristas. E vou me explicar: essa tentativa jã foi
feita em outras épocas, nos idos de 1968 a 1972. Não é
que as Forças Armadas vão participãr fisicã.mente dos
atentados terroristas - não é isso; riaturalmente que se
se fizesse um esCalonamento mais largo, desde a época
dos anos 70 e 71, com a violência urbana, com a violência rural, tomando feição até de guerrilhas urbanas e
guerrilhas rurais, uma ação mais de força, com a partiCipação do Exército. Isso sempre será exigido, mas numa
fase a posteriori. Esse -escalonamento terroiista passa por
uma série de fases. Temos a impressão de que estamos
numa primeira fase já um tallto ou quanto aguda, entrando numa segunda, e é preciso uma resposta. E aresposta para nós outros está na função do combate ao terrorismo pelas Forças Armadas, particularmente nessa
primeira fase em que elas coordenariam tOdos os órgãos
de segurança, dando homogeneidade, racionalidade, eficiên-cia e continuidade ao processo. O que falta no combate ao terrorismo, hoje em dia, gerando essa descrença
toda,- é uma falta de comando único, ~ uma falta de homogeneidade, de racionalidade, de método. A médio ou
a longo prazo, estamos propondo e vamos propor a
criação de uma doutrina de segurança nacional, segurança interna, com a definição precisa dessa doutrina, de
cargos dos órgãos responsáveis desta Nação - poderemos contribuir- nissO. Mas, a prazo imediato, é um
problema mais sé-rio, é Uri'ia resposta maís iffiediata, enquanto essa doutrlria não existe, nOs temos v-ários órgãos: Polícia Federal, Porícia Militar, Polícia Civil_, cada
uma atuando de modo descompassado, distorcido, sem
campo de atuação preciso.
Veja-se, por exemplo o que tem acontecido com alguns desses atentados terroristas: uma hora é avoçado
pela Polícia Estadual, oputra hora é avocado pela Policia
Fed_eral; isso só pode gerar descontinuidade, isso s6 Pode
gerar uma irracionalidade na processualística que exige,
ao longo do tempo e do e5paço, uma metodologia própria para enfrentai. As Forças Armadas poderiam muito
bem entrar numa primeira Tase-:..... elas sabem muito bem
como se faz isso ~-umiiTaSe-de coordenção de operações
e de informações --informação neste campo é iffiPortante, ninguém pode operar sem estar informado e se
não houver um comando único que centralize as informações; Aliás, a razão do grande sucesso no combate ao
terrorismo de esquerda em 68 a 72, foram jUstamente as
centrais -de informações dos DOI- CODls terem perto
de si todas aquelas informações_ necessárias e-precisas,
transformando-as em infofmes de informações a curto
prazo, centralizando todas elas, raciOnalizando a análiSe,
a difusão, a busca de informes e operações e paSsando a
operação sempre aos -órgãos policiais.
Cãda pofícia õperava: nós tfnhamos a Polícia F'ederal,
a Polícia Militar, a Polícia Civil. O que falta é um co~
mando único para essas polícias porque não exiSte dou~
trina, e nós não podemos esperar a doutrina e; enquanto
isso, perdendo viâas Preciosas, gerando descrédito no regime, gerando a desconfiança no Governo:...._ o Governo
sempre está em sítuação quãse que de réu ...
De modo que eu, praticamente, Vereador António
Carlos Carvalho, faço essas observações e concordo com
V. Ex~ de que haja algum bolsão interno mcüs.radical;
concordo com V. Ex~ de_ que possa haver resistência na
apuração, mas não concordo com V. Ex'- se é que a
minha dedução é válida- de haja um plano premeditado do Go\'erno em querer encampar, ou querer pactuar
com esse_estado de coisas, porque o grande prejudicado
nisso tudo realmente é o Governo. E está na hora r~al
'mente de ele mostrar que quer enfrentar issoL
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A proposta nossa vem de encontro, no meu entender,
a esse propósito; se o Exército teve sucesso em outras épocas no combate ao terrorismo acho que neste momento ele poderia ser chamado. E o Governo daria uma demonstração, em alto e bom som, de que envolvendo a
instituição Forças Armadas, das mais puras que existem
na nacionalidade incapaz de tomar qualquer faccionis~
mo premeditado dlsso ou daquilo, fiéis que-são aos propósitos do nosso Presidente, isso seria Um grande catalizador das forças distorcidas, um tanto ou qüanto inoperantes da nossa Polícia, muito menos por culpa dela, mas
por culpa da estrutura, da doutrina que leva à essa impunidade. E o Governo estaria dando uma demonstração
- a sugestão será nossa- de que ele está realmente com
o bom propósito de levar a apuração aos seus devidos
termos para que a Nação readquira, ilo seu Governo, a
confiabilidade o crédito e a confiança- que ele merece.

O SR. ANTONJOCARLOSCARVALHO-Sr. Deputado Federal Erasmo Dias, eu não cometeria, de nenhuma maneira, a leviandade de dizer que existe um plano ou interesse do Governo em alimentar, em proporcionar, em incentivar esses atentados.
O que procurei demonstrar à esta Comissão Parlamentar Mista de Inqué-rito foi que a impunidade efetivamente funciona como estimulo e quaisquer deslizes, fruto de resistência de pessoas isoladas dentro do aparelho
Policial, Ou de pessoas de alguma responsabilidade que,
por suas declarações, possam passar a imagem de uma
certa incapacidade de apurar e punir com eficácia esse
tipo de atentado, funciona como estímulo. De fato, na
cabeça desses elementos, funciona como funcionaria na
cabeça de qualquer delinqüente, significando que estou à
vontade para continuar nos meus a tos desde que haja interesse político- creio que há um interesse-político desses Setores. Portanto, funciona de fato com estímulo.
N~sse sentido é que propus e que levantei essa hipótese
de que a única salda que nós teríamos de barrar definitivamente esse processo era apontar o nome e as pessoas
que tiveram Y:.esponsabilldade direta nesses atentados.
Não se trata de querer julgar o regime; eu não faria esta
proposta e não creio qUe seria esta umã solução que
teríamos a apresentar. No caso do terrorismo, punir os
terroristas; no caso do terrorismo, uma açãO -e-fic-az da
arte da polícia, mas fundamentalmente da parte daqueles
que por um pronunciamento e por uma ação firme, representasse de fato um basta, um retrocesso, uma açào
determinada de impedir quaisquer v~leidades na cabeça,
na idéia e na aspiração desses setores na_continuidade da
sua ação, mostrando que ela, ao invés de proporcionar
um avanço nas suas aspirações e nos seus objetivos, significaria um retrocesso ao qual responderíamos com
uma ação eficaz, exatamente para garantir os caminhos
que o País está escolhendo.
Então, seria mais neste sentido e menos no de mostrar,
porque eu inclusive não acredito nessa hipótese realmente, não apenas por inconveniência, mas porque não acreditO-qUe-exista ação coordenada partindo de órgãos do
Governo ou de órgãos de Polícia, no caso da polícia responsável pelu apuração, que foi a Polícia Federal. Não
se trata disso, mas apenas mostrar que essa impunidade,
_que essa apuração morosa, que essas_ resistênCias que
existem, funcionam como Ull} poderoso elemento de impulso à essas ações. Elas demoram, elas retrocedem, mas
no fundamental, elas têm tido uma certa continuidade.
Embora eu creia que o pronunciamento do General João
Figueiredo, como representante máximo do GOverno,
como Presidente da República que é, já mostrou que é
capaz, apenas por aquele passo inicial, de colocar termo,
de colocar um primeiro" freio e, se nós avançarmos até a
apuração_definitiva, mostrar à Nação que, de fato, não
existe mais esse espaço dentro de nós, creio que nós teríamos enterrado definitivamente essa possibilidade, essa
continuidade e, de fato, quaisquer ascendências mesmo
de elementos isolados, porque o terrorismo não se dá só
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com as forças organizadas que se preparam para realizar
os atentados mas, às vezes, estimulam elementos isolados que por sua condição e convicção próprias, também
possam realizar esse tipo de atentado contra seus inimigos políticos ev-entuãis e até contra seus inimigos pesso.ais.
]. "ri"e5te -sentido que fiz a minha colocação e creio que
seria mais precisamente desta maneira; se foi pensada de
uma outra maneira, foi de fato involuntária, não foi esta
a minha intenção, e nem creio que tenha sido nesse sentido a minha fala aqui neste Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Modesto da Silveira.
O SR: MODESTO DA SILVEIRA-Sr. Presidente e
Srs. Congressistas, gostaria de cumprimentar inicialmente o nobre Vereador Antônio Carlos, Pela Objetividade e
serenidade com que expôs os fatos e fêz, a final, as suas
apreciações.
Gostaria de saber do nobre depoente quais foram as
polícias que atuaram na investigação do caso da Câmara
dos Vereadores, ~f!l_relação à bomba ao seu gabinete.

O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Pelo
que eu saiba, unicamente a Polícia Federal. Talvez a peritagem tenha sido feita por outros órgãos estaduais, mas
a responsabilidade da apuração em nenhum momento,
pelo que me consta, passou pelos órgãos da Polícia Estadual.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Essa polícia ou
polícias que atuaram na investigaÇão;--prestaram informações â_direção do Legislativo Municipal a respeíto das
_investigações feitas'?

O SR. ~ANTONIO CARLOS CARVALHO- Não
que eu tenha conhecimento.
O .SR. MODESTO DA SILVEIRA-Gostaria de saber se o seu _gabinete, além naturalmente da chave que
está em seu poder ou em poder dos seus auxiliares, se a
Casn. também tem chave que dê acesso à limpeza e os serviços normais da Casa, isto é, se além do seu gabinete, a
própria Câmara de Vereadores tem uma chave que poderia utilizar fora do expediente normal'?

O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Sr~.~ Deputado Modesto da Silveira, eu gostaria de abrir um par_ênteses, porque se esta pergunta existe, talvez haja ne~essidade de um esclarecimento curto mas muito importante.
No nosso caso do atentado, não há nenhuma suspeita
de que a bomba tenha sido colocada por pessoas. Nós,
hoje, temos uma convicção- nós e também a PolíciaO SR. MODESTO DA SILVEIRA- Pessoas que seriam vinculadas à Casa'? ...

O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Hoje
há_.uma convicção por todos os órgãos responsáveis, pelas pessoas, pela direção da Cáma"ra, pela Polícia Feder:_al_, pelas autoridades diretamente responsáveis pelo inquérito, de que foi uma carta-bomba. Já temos conhecimento, exposto diretamente inclusive pelo Delegado responsável pelo inquérito, de como foi o processo. Era um
envólucro especial, um embrulho especial e a sua trajetória foi. de certa forma muito bem determinada, na medida em que não se tratava de uma correspondência normal. Todos sabem quando ela chegou, quem pegou, ~s
pessoas responsáveis rotineiramente pelo transporte até
o gabinete, rotineiramente também, quem abria a minha
correspondência, era meu tio, que fazia a seleção. Não
há dúvidas a esse respeito.
O SR. RAIMUNDO DINIZ- Então, chegou peio
Correio.
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O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Che- ~
gou pelo Correio.
Nós indentificamos com perfeição, porque foi ·um
embrulho- mais parecido com um embrulho do que
com um envelope- muito especial, e todos se lembram
de ter portado: um quando recebeu, outro quando levou
até o gabiente, outro quando pegou, quando entregou,
quando abriu, porque era um formato especial, um papel
especial, um envólucro todo especial. Não há nenhuma
dóvida a esse respeito no inquérito: tiãta-se de fato de
uma correspondência que chegou à portaria, pelo Correio. Não temos convicção se foi alguém do COrreio que·
entregou, mas havia, inclusive carimbo e selo.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Nós conheoemos esses fatos. A pergunta se vincula a outro aspecto do
seu próprio depoimento. Eu gostaria, ainda assim de sa·
ber se corno em todas as grandes Casas e Ministérios, hâ
um serviço administrativo que tenha acesso aos gabinetes mesmo fora da hora de expediente do parlamentar; se
lá também é como aqui, por exemplo?

O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO -A verdade é que na Câmara a única-Chave que eXiStge é:COntrolada diretamente pela portaria. Aos funcíonârios,
nem mesmo parlamentar, é dado o direito de portar, ern
seu poder próprio; uma cópía de chave; é vetado esse direito. Você chega na portaria, requisita a chave número
tal e assina num livro; qualquer funcionârfo pode pegar,
outro pode devolver, contanto que conste a assinatura
no livro. Do mesmo modo a limpeza, os ógãos que faZem
manutenção, do mesmo modo a limpeza, do ~esmo
modo os órgão_s que fazem m.iiriutenção, de fato, mas
creio que isso só teve uma importância no inícío porque
não estava muito claro, inclusive, qual teria sido a trajetória; havia uma desconfiança de que teria sido montado
dentro do gabinete, posto põr--a!Suém que teve algum
tempo de montar- a idéia inicial era de que era acoplado ou à gaveta ou ao telefone, por que eram as duas atividades que o meu tio, Sr.josé Ribamar, fez quando chegou: abrir a sua gaveta, tirar os remédios rotineiros que
ele tomava naquele horário e pegãi o telefone. Não
sabíamos se tinha explodido na hora em que pegou o telefone, ou não. Foi só dejjois que éle prestou o depoi~
mento nós recompomos bem e concluímos que foi poste~
riormente. Ele tomou os remédios- aliás, era uma série
de remédios, ele era cardíaco be~ metódico-, em seg\ii;-da deu um telefonema, e houve a explosão. O problema
foi o telefone ter partido e nós, então, ficamos na dúvida,
antes de ouvir o depoimento dele, que demorou, se-era
acoplado ao telefone, se disparou quando ele desligou o
telefone. Mas, o fato é que não ele abriu com uma espâ~
tula o envólucro, e ele disparou nesse momento, tanto
que esse foi o braço que ele perdeu, e exatamente esses
três dedos. Assim, a esse respeito não resta nenhuma dú~
vida mais, até mesmo aquela questão da chave passou a
não ter nenhuma importância:
O SR. MODESTO DA SfLVEIRA- A pergunta se
vincula a uma das apreciaçõeS feitas p-or V. Ex'- que,
aliâs, nós constatamos nesse histórico todo, o seguinte
fato: se por qualquer azar, seja por facilidade de chave
ou por acesso às pessoas responsáveis pelas 'chaves, se,
por azar de V. Ex~. os terroristas tivessem obtido ascesso
ao seu gabinete anteriormente, provavelmente V. Ex• estivesse na cadeia neste momento e, isto, provavelmente,
com grandes dificuldades de provar o contrário. Bastava
que os terroristas tivessem tido o acesso facilitado e ba~
tessem os envelopes na sua mãquina e, então, V. Ex•,
inocentemente, poderia estar na cadeia.
O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Pois não. Ouço
o aparte de V. Ex•

O~SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Esse
fÕfo nosso temor. Quando houve a apreensão da mâqui~
na- que foi, de fato, uma das coisas que, para nós, teve
uma importância muito grande o depoimento, aqui, no
Senado - era registrar qual foi a máquina apreendida e
em que circunstâncias, porque, vejam bem V. Ex•s: uma
boa -argúcia para me incriminar, seria o suficiente que ai~
guém tivesse tido acesso à máquina e, de fato, datilografasse. Não era fácil, reconheço, porque, como falei, a ú~
nica chave disponível era a da Segurança, Isso já foi uma
cerfa tranqUilidade, mas nós tính_amos um evento que
nos_ preocupou e muito! na véspera, porque também relatei à CPI que precedeu a esta CPI do Terror, o seguinte:
na véspera, exatamente- e nesse dia eu estava lá no ga~
binete, que não era o meu gabinete parlamentar, mas o
da Comissão da qual eu era o Presidente, mas eu despachav<:~ mais na Comissão, inclusive era para lá que iam as
minhas correspondências, etc. -nós tínhamos recebido
a vísíta de quatro técnicos da Facit -era um fato inco~
mum, e eles fizeram muitas provas, inclusive nessa máquina.

Nós achamos incomum, quatro técnicos no mesmo
dia, e o meu sobressalto era se de fato eram técnicos da
Fadt, porque poderia muito bem não ter sido - é um
fato que ninguém dá muita importância, eles vão lâ, começam a bater à máquina, desmontam-na, fazem uma
série de coisas- e aquele é um fato ao qual ninguém dá
muita atenção. De fato, foram quatro e fomos tomados
de sobressalto - sobre se não se tratava de elementos
que colocaram roupas de Técnicos da Facit e Chegaram
lá para datilografar alguma coisa.Isto, de fato, foi motivo de grande preocupaçã.o.
À Fíi.Crt; iâlltcl a Polícia-federal como a Câmara Municipal, enviamos oficio e solicitamos um levan_tamento
muito rigorosO deSsas pessoas q~e teriam ido lá. E, de fato, a Facit confirmou que eram seus funcionários, o que,
também, nos trouxe uma certa tranqUilidade. Disse, ainda, que havia um engano porque não é comum- eles dividem as alas, porque são váríos técnicos que vão num
determinado dia, num determinado período, fazer a manutenção do _conjunto e, às vezes, esse fato ocorre e nós,
em_ geral, nunca reparamos porque também nunca tivemos a existência de uma situação dessas, anteriormente.
Então, epossível até que, em outras oportunidades, já tenha ocorrido esse fato e nós não tenhamos notado. Mas,
naquele dia, pareceu-nos muito estranho, tendo em vista
o desenrolar dos acontecimentos de que pudesse estar
sendo colocada em suspeiçã~ aquela máquina, Porque de
fato era uma mâquina fora de uso, e ter sido ela tão ins~
pecionada por quatro pessoas. E se essas pessoas não
fossem técnicos da Facit? Era a única maneira de entrarein no gabinete, tendo em vista que, de outro !llOdo, teriam que burlar a vigilância ou entrar pelo teta- havia
acesso pelo teta - mas vimos que era muito difícil chegar lá, sem que houvesse alguma percepção por parte da
Segurãnça. O úilico modo que alguém poderia ter, de da~
tilogrª-f:u_algo naquela mâquína, seria através de pessoas
disfarçadas em técnicos. Mas, de fato, a Facit aprésentOu
- os nOmes das pessoas, os horários e até as assinaturas,
como tendo visto a máquina. Eles vêem a máquina e a
rubricam, e isso foi, tafnbém, uma coisa que demorouum pouCo fias que, fogo em seguida, nós recebemos a
comunicaçijo_. entregamos_ às autoridades policiais responsáveis pelo inquérito, o que, de fato, foi, digamos,
um .. apagador" dessa hipótese, não havia essa hipótese.
Quanto a ter sido armado, isto dai é a reconstituição
do trajeto d9 petardo, que já tinha sido feita a partir do
depoimento da vítima; assim que ele recobrou a cons~
ciência, foi uma das primeíras coisas que se procurou obter como informação. Então, de fato, essas hipóteses deixaram de ter importância.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não tenho dúvida de que em nenhum momento, mesmo quando V.
Ex• e tOdo o seu Partido se preocupava com essa hipóte~
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se, a nossa preocupação era no sentido de que algum desses terroristas tivesse tfdO acesso ao seu gabinete de algum modo - isto não seria a primeira e nem a última
vez em que algum ·~bode expia~ório", isto é, em q~e a
vítima ~ convertidit erri réu.
Eu próprio já fui vítima n1uitas vezes dessas coisas e,
numa das vez~, os terroristas que invadiram o meu es~
critório- não sei onde obtiveram a chave, mas como a
portaria do prédio tinha a chave do meu escritório, não
pude saber se aquele responsãvel pela chave era um policial, ou teria compactuado porque foi naquele período
de terror oficial ou oficioso, então, não soube jamais se
ele foi aterrorizado e obrigado a ceder a chave, ou se ele
próprio era da polícia ou o que era. A verdade é que fizeram algumas vezes, mas em uma das vezes aconteceu is~
so: invadiram, arrebentaram o meu escritório e fiquei te~
meroso de que tivessem enxertado no meu gabinete, material que pudesse me corriprometer para, em seguida, fazerem uma busca, uma apreensão, certamente tão ilegal
quanto essas que foram feitas na sua casa e no seu gabinete. Mas, esses fatos têm sido reiteradamente presenciados por nós e, aliás, é isso que agora vincula algumas
apreciações que estão sendo feitas, aqui, reiteradamente,
nas nossas sessões.
Na verdade, estou convencido que o Governo não estâ
praticando esses atos, mas estou convencido, contrariamente ao nobre Deputado Erasmo Dias, de que ele estâ
compactuando com esses fatos. E não digo isto de maneira vazia. Ê impossível estas mesmas leis que, reconheço. são verdadeiro ~·uxo" legislatório; a conceituaç5o, nisso eu conccirOo com o nobre Deputado Erasmo Dias- é um "lixo" legislatório. Mas, esse "lixo" legislatório e esse aparelho policial militar, foi incapaz de
apurar todo o terrorismo que quis. Agora, não é que ela
seja incompetente - é competente; ela tem uma estrutura até cumulativa, o que facilita a apuração, e com ordem hierárquica. A Polfcia Federal tem precedência mas,
cumulativamente, as polícias podem operar, o que au~
menta, até pela concorrência, a perspectiva de apuração
- e nunca se apurou nada.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permite V. Ex•
um aparte?

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Com todo o
prazer, ouço o aparte de V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nobre Deputado, V. Ex• faz uma ·afirmativa ai que não é, realmente,
muito concreta dentro da realidade. V. Ex• fala que o
Governo é compactuante porque, s_e quisesse, teria apurado os fatos, como apurou todos os fatos de terrorismo
no passado.
O SR. MODESTO DA SILV_EIRA- Os que quis.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Os que quis? V.
Ex' diz bem: os que quis. Então, fico preocupado, por~
que quando o meu pai era Ministro, também explodiu
uma bomba lá em casa, que destruiu uma parte da casa;
minha mãe _estava dentro de casa, e nunca a polícia con~
seguiu descobrir os terroristas._ Agora, fico preocupado,
achando que o Governo não quis descobrir quem foi que
provou o terror na casa de um Sr. Ministro de Estado.
Agora estou realmente preocupado com esta declaração
de V. Ex~

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Lamento não
saber do que aconteceu na casa do Ministro, pai de V.
Ex•, e nem em que época se deu o fato.
O SR. JUTAHY MAGALH.i\.ES- Isso se deu em
1966, na casa de Juracy Magalhães, que era Ministro das
Relações Exteriores. A nossa residência era na Rua San
Roman, 381.
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O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Na verâade, ..
não conheço também os interesses que envolviam o então Ministro Juracy Magalhães, para ter uma bomba em
sua casa; não conheço os envolvimentos de nível político
ou pessoaL De qualquer modo, quando coloquei uma
afirmativa aparentemente generalizante e absoluta, todos nós sabemos que hã de ser entendida da forma mais
inteligente possível. 1:: claro que toda regra tem exceção,
mas o que quero afirmar, se isso aí é uma exceção, nem
confirmar a seguinte regra: é de que não tanto em 1966,
mas logo depois e até enquanto o Governo quis, sempi-e
que se apontou um possível acusado como sendo um homem de esquerda, um democrata ou um liberal, sempre
sistematicamente, todos foram apurados. E sempre que
hã uma suspeita de que o ato possa ter sido praticado
pela direita ou por terroristas fascistas ou coisa parecidã.
sistematicamente não o é. O caso peSSoafdo-Minístro Juracy Magalhães, eu des_conheço; não me lembro desse
fato na época. A verdade é que ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Realmente, esses
fatos sempre passam desapercebidos.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -A mim passou
despercebido, sim. Não me lembro que a imprensa tenha
.focalizado. Mas, seguramente, se envolvesse algum terrorista de esquerda, com uma outra motivação, certamente teria sido apurado também; até essa ex.ceção veio
confirmar a regra que eu acabo de afirmar. E. muito sistemático. Não conheço os motivos políticos ou pessoais
que teriam envolvido o então Ministro JU.racy Maga;.
lhães. E. homem que milita na vida pública brasileira hâ
tantos anos, foi interventor aqui e ali, MiniStro quando
quis, etc., eu não sei qual interesse político oU pessoal estaria envolvido. Desconheço o fato. Mas esse fato isoladamente, confirmaaregra que eu afirmo e reafirmo com
fatos concretos, constantes já dos autos, isto ê, nós podemos enumerar todos os terroristas contra os quais se encontravam indiciamento da esquerda, e sistematicamente foram todos descobertos. E, em contrapartída, ouvimos o Dr. Seabra Fagundes aqui, apontando 90. Pior do
que isso, pior do que esses fatos que são encontrados, tenho outros, ...
O SR. RELATOR (Erasmo Dias)- Permite V. Ex•
um aparte?

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Pois não.
O SR. RELATOR (Erasmo Dias)- V. Ex• não está
colocando o problema como ele realmente é. E avoco
aqui um testemunho, e desafio que venham me provar o
contrário - renuncio ao mandato hoje. Os atentados
terroristas da esquerda começaram nos idos de 1966, até
1970. Para usar aqui um jargão- não sei se a ética do
Congresso permite, --nós apâ.nhamos como boi ladrão.
Só a partir de 1969/70 quando, realmente, através da estrutura do DOI-CODI, conseguimos dar uniformidade
ao problema de informações e operaçOeS, é qrie conseguimos realmente, em questão de três anos, Iíquidar com
o terrorismo. E não foiam 90 atentados, não; se formos
arrolar os atentados, pelo menos em São Paulo, de que
sou testemunha, de 1966 a 1973 vão a algumas dezenas e
algumas centenas.
De modo que quero deixar claro o seguinte: nós, durante três ou quatro anos em São Paulo- e eu sou peça
participante ativa,- não tivemos condições de enfrentar
o terrorismo de todo tipõ: atentados à bancas, atentados
à jornais, atentados à bancos, come_çando com explosões, começando atê com atentados a carros de policiais
- quantos carros de policiais se incendiaram naquela época. Hoje, é certo, estado se estourando carros de Deputados, o problema é sério, da mesma forma; quantos
atentados não houve a vários elementos pertencentes à
alta segurança, E eu, aqui, vou arrolar algumas dezenas

deles: atentados contra o O Estado de S. Paulo, não com
os requintes de perversidade como o contra a Tribuna da
Imprensa. mas houve, do qual até eu fui acusado, diga-se
de passagem.
Levamos três a quatro anos sem uma técnica específica para enfrentar o terrorismo, naquela época. Foi somente quando o Exército assumiu, através da sua ação
controlada, conttnua, uniforme, esquematiZando, dando
metodologia àquilo tudo, unificando as ações da Polícia
Federal, das Polícias Militar e Civil, porque ~nclusive há
um erro clássico de pensar que o Exército, quando nas
suas operações, participava de ações de rebentar aparelhos. 95% das ações, inclusive de combate ao terrorismo,
de assaltos a bancos, de aparelhos comunistas em São
Paulo, eram feitas pela Polícia Federal, pela Polícia Estadual, seja ela civil ou militar. O Exé~cito coordenava; ~~z _
por outra ele participava em algumas ações, com oficiais
do Exército, coordenando, supervisionando e dirigindo.
Mas a ação mesmo era das poÚcias. Tanto é que o DOICODI tinha um corpo integrado com a Policia Militar,
Polícia Civil e até alguns elementos da Polícia Federal e,
vez por outra, tinha elementos do próprio Exército reforçando aquelas tomadas de operações e informações.
De modo que eu quero deixar claro. Talvez seja o momento de dar um basta nisso aí. Está, realmente, na hora
de esclarecer isso tudo. Talvez por ineficiência, por fatores outros, não acredito que o Governo com_pactue com
isso em absoluto. O fato de alguém estar ligado ao Governo não implica em o Governo ser responsável. Da
mesma forma, ninguém iria compactuar com a Rússia,
porque os comunistas do Brasil andaram fazendo terrorismo aqui; seria uma atitude muito canhestra.
Acho que não está no momento de achar que o Governo está computando, mas vai aí a nossa proposta: é hora
de o Governo dizer tanto quanto vem, ou tanto quanto
vai. Ele que use os mesmos métodos; in~lusive jâ alguém
disse há pouCos dias aqui, qt.ie mesmo que o Exército
participasse, seria sob a nossa fiscalização. Porque não?
Estamos aqui para fiscalizar. O próprio Deputado Marcelo Cerqueira disse que qualquer solução no sentido de
acabar com o terrorismo contaria com o beneplácito das
Oposições. Eu concito as nobres Oposições a cerrarem,
-pelo menos,_é_a minha opinião, como Deputado situacionista - vamos colocar ao Governo que Se Exército
foi eficiente e combateu em outras épocas, que seja eficiente agora também. E vamos deixar de pruridos, de alguns posicionamentos de alguns colegas n~ssos do Exército, de que o Exército não foi feito para isso. Não, acho
que foi feito para isso, se a segurança interna está em risco.
Permito-me, inclusive, nobre Deputado, dizer que o
Decreto-lei 667, quando dá atribuição à Polícia Militar,
estatui perfeitamente, no Art. 3?,Jetras, a, b, c e d, a intervenção do Exército, paulatinamehte, à medida em que
a Polícia Militar vai deixando de ter capacidade para enfr~tar a sjtuação. Se o problema é esse, se o Governo está
cheque, se a impunidade gera suspeição no próprio
Governo, a ponto de um Deputado como V, Ex• julgar
qü.é o Governo compactua com isso, está aí uma grande
oportunidade de o Governo mostrar que não está compactuando. Acho que quem tenha sã consCiência, neste
País, há de entender que as Forças Armadas são o último
repositório da- tranquilidade e da segurança desta Nação.
Porque no dia que nas Forças Armadas, esta Nação não
tiver confiança, então é melhor fechar para balanço este
País; não acredito que alguém tenha desconfiança das
Forças Armadas.

em

Mas, eu apelo, está aí uma proposta honesta: vamos
dar às Forças Armadas - ela saberá como fazer na
oportunidade, se hoje só com informações, se amanhã
com informações e operações, hoje só coordenando as
polícias; amanhã, talvez, coadjuvando com oulfOS tipos
de açào; nós sabemos perfeitamente como· fazer isso. Eu
sei párque já integrei isso iudo, e sei perfeüamerite comose faz. De modo que está aqui a nossa proposta, e a minha obscrva~ão final, nobre Deputado: pode ter certeza.
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se não se esclareceu até hoje em dia,acredito que seja
mais por ineficiência do próprio organismo policial do
que por o Governo compactuar com isso. O grande ~éu
disso tudo é realmente o Governo.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Muito obrigado pelo aparte, mas continuo dizendo o seguinte: esclarecendo o que afirmei, eu não afirmei que houve apenas 90
cas-os. Sei que houve centenas de atos de terrorismo. 90
casos são apenas os apontados pelo Dr. Seabra Fagundes como tendo sido levantados pela OAB do Rio de Janeiro. Portanto, realmente sei que foí muito mais. Quanto à época cronológica desse terrorismo, é lógico que
houve casos isolados não a partir de 1966, mas vê casos
isolados de algum maluco ou de algum grupo desesperado por qualquer circunstância - houve.
Agora, que o terrorismo realmente ascendeu neste
País, com base muito em cima do Al-5 e, realmente, foi
a partir de 1968, que houve uma repetição muito sistemática, geralmente apontada, acusada a esquerda, e são
estes que eu me lembro bem e, como S. Ex•, o Sr. Deputado Erasmo Dias, também acompanhei isso, não como
policial, mas como advogado, do outro lado da questão,
isto é, tentando defender vítimas do terrár, do terror oficioso e às vezes até ofiCial. E por isto mesmo, atê vítima
dele de cambulhada. Uma das vítimas do terror oficiOSO
e oficial, eu próprio fui seqUestrado por militares e policiaiS civis seus subordinados, e fiquei dentro de- um quarM
te! militar, terroristicamerite seqüestrado, e várias outras
tentativas.
Então, testemunho sou também dessa história dos últimos 17 anos de terror, que nunca houve na História do
Brasil no passado, a não ser como casos isolados e desesperados de uma minoria, ou de um grupo, ou de uma
pessoa. Não se trata disso. Na verdade, sei que todos nós
temos a mesma preocupação, que é acabar com o terrorismo. O que acontece é que realmente estamos dando
um enfoque político, porque o enfoque político pareceme absolutamente necessário, nesta altura, inclusive,
quando a essas promessas reiteradas das autoridades
"Vamos apurar com maior rigor, etc", nós ficamos "carecas" de ouvir isso, há muitos anos. O que acontece é
. que isso sempre foi atendido quando se trata de apontar
um homem tido por oposicionista ou reViiicfi.Ista ao "G~
vemo; sempre se apurou. Isso é muito sintomático daí
mesmo, mas tem mais sintomas, e aí é que a coisa se torna mais grave.
Ainda aqui, quando ouvimos o nobre depoente Seabra
Fagundes, ele dizia para esta CPI que se quiser enfrentar
ou apurar; oi.i da realmente pode ser fechada com dignidade, ou, então, compactuar com o -mesmo processo,
isto é, quando aqui ele afirmou que altas autoridades da
República disseram: "este setor policial submetido ao
crivo de investigações, não; isto nunca." E é o que dizem
sempre e é o que fazem sempre.
É evidente que a polícia não vai acusar a si mesma;
nem ao eventual militar. Não é a instituição, que tem um
caráter permanente, respeitável: nós não podemos prescindir da instituição militar nem policial, mas o que nós
precisamos é de uma outra efetiva entidade policial ou
militar. Aquele, ou aqueles elementos que traem pelas
costas a sua própria instituição, não podem continuar a
receber guarida de autoridades. Nós vimos aí- estamos
vendo todos os dias - dizerem: •~a minha polícia não,
.
investiga".
Vou mais fundo: aqui mesmo nesta CP!, e fui um dos
designados a ir ao Rio de Janeiro, ver o que estâ acontecendo em relação a outros atos terroristas - no caso
mais concreto, o jornalista Hélio Fernandes e, em seguida, uma gráfica do Sr. Dimas que será ouvido aqui no
dia 30, parece-me. Pois bem, passei na gráfica do Sr.
Hélio Fernandes para ver o estrago e, em 5 minutos de
cÕnversa com alguns dos poucos operários ciue lâ se encontravam, eu próprio, que não sou policial, não sou técnico, sempre fui advogado, tenho alguma base tecnicística, colllo advogado que quer apurar as coisas_dentro da
lei, e não dessa forma que apuram aí, quando querem.
Pois bem! Em 5 minutos, encontrei uma pista e todos.
eles. haviam sido ouvidas no PDS, a Polícia Federal este-
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ve presente., também, e não teve ·mírüma preocupação, nenhum deles foi inquirido sobre isto, isto é, eu perguntei a que horas se deu o atentado. Responderam-me que
entre quatro e quatro e trinta. Perguntei-lhes: "Mas nes-

se horário, não sai n1nguém nem entt:a ninguéin deste
jornal"? Eles disseram-me que é exatamente a hora em
que entram, em que vêm dezenas e deuinas de jornaleiros
a pé, quase que a cavalo até, de carro, de bicicleta, de tudo. Ao perguntar quais chegaram naquele momento, e
eles responderam que nenhum havia chegado.
É evidente que tiveram- que fechar as esqUinas, e
fecharam-nas junto de uma delegacia policial, do mesmo
modo que tem outras entidades importantes por alí. Mas
esse veio não foi bus.cado pela polida,- foi preciso que
numa coincidência, quando eu estava na própria polícfa,
conversando lá com DGIE- essas siglas não importam
muito, pois quase sempre hã um comando por trás, e a
gente sabe de onde vem. O DEJwCODI continua uma en·
tidade tão legal como qualquer outra - , mas esse veio
não foi perguntado, f Ji preciso que eu cobrasse do delegado responsável pelo inquérito, que examinasse esse
veio: se não chegou ninguém, ê evidente que ou as esqUiw
nas foram fechadas e todo o policiamento local, inclusive
da Secreta~ia· de Segurança, que fica a uma esquina,
compactuaram com isto, ou não querem investigar o
veio correto. Se é assim, a Nação tem todo o direito de
suspeitar e apontar para esse nmo, para o comoctuo.
Por que se apura sistematicamente um lado, e nunca
do outro lado? Porque não se pode esconder, agora, um
bode espiatório,- foi preciso pegar um maluco para esw
conder o resto? Por isso a Nação hoje pensa, infinita e
majoritariamente, no sentido de que se sabe muito bem,
qualquer militar, pode perguntar a um amigo da rua e ele
dirá: ..Você sabe de onde vem, não precisa apurar, todo
mundo sabe". Então, há umà suspeição justificada por
estes fatos reiterados.
E a coisa vai assim sempre. Por isso eu estava afirmanw

rança interna e externa e, daí, a existência de DOisCOOis- garantia da segurança interna no País- e aí,
essa lei genérica, lixo de lei, mas _que dá a possibitidade
iilstítUciOi'ml Pa"ra que se apure até com excesso de zelo,
no sentido de cumular os poderes, mas não impedir a
apuração e ao contrário, estimular ã apuração, até pela
emulação dOs vários órgãos. Então, na verdade1 as
Forças Armadas podem, se quiserem, como puderam
quando quiseram, apurar estes fatos.
Mas eu lhes pergunto, sobretudo os Srs. Representan_tes do.Governo que pertencem às Forças Armadas, que
têm intimidade- e só na intimidade a gente pode saber
alguma coisa a mais neste Pais - honestamente, se os
Srs. Comandantes do Exército, os Srs. Ministros das
Forças Armadas, aceitariam uma investigação clara, efetiva, no meio daqueles organismos que, pela experiência,
pelo tecnicismo, pela suspeita e até pela prática de atos
parecidos com·~t~ no passado, poderiam submetê-los ao
crivo de uma investigação, não de uma investigação interna, porque ninguém vai acusar a si mesmo- a solidaried.lj.de de classe, a solidariedade de corpo é uma coisa
muito grave, muito sêria e, daí, talvez, o defeito institu- cional do nOSso sistema ...

-0 SRt_ RELATOR (Erasmo Dias) --Permita-me,
nobre Deputado? (Assentimento do__orador.) ~Ou nós
confiamos nas Forças Armadas, ou não confiamos.
Acho que o problema é de confiança. Se a instituição é
responsável e tem um grau de confiabilidade ante asociedade, o problema é delegar a ela...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Eu não conclui
o meu raciocínio, que é dize! o seguinte: é evidente...

0: SR. RELf:ToR_(_~~a~mo Dias)- V. Ex• está levantando suspeição de que elementos pertencentes às
próprias Forças Armadas poderiam ...

do que acho que esta CPI tem dois destinos furidamenw

tais: ou ela, com toda a dignidade, Sr. Presidente, me merece respeito e confiança; sei que indivfduatmente cada
um de nós está preocupado e quer a~:mrar isto, não importa as posições ou partidos a que pertençam, a verdade
que estamos interessados. Ocori-e que, daqui a pouco,
quando nós chamarmos aqui, ou quafldó ·vier aqui o Ministro responsável por esta área e nós disserlnos; Temos
indício de que a sua polícia, como disse o próprio Deputado Erasmo Dias, de que são muito_ pou~os os que podem praticar estes atos, são muíto poucoS nesie País; o
nobre Deputado foi Secretário de Segurança PLl.blica de
São Paulo, ou seja, do Estado mais pujante em tecnicismo, disse que há muito poucos que poderiam praticar
uma ação dessas. Pois bem, por que não se abrir investlw
gação, també:m, neste rumo, se ê que nós q!J~:r~mos limpar a polícia e dar a da a respeitabilidade que ela tem
que ter? Mas é impossível; o Dr. Seabra Fagundes esclareceu isso, ouvindo- de_ autoridades do majs alto nfvel
neste País. Ou enfrentamos esta situação e dàqui a pou~o
iremos ter esta CPI fechada, caindo cada um de nós com
a nossa respeitabilidade de que não vamcis abrir mão e,
então, V. Exts, que são homens que pertencem ao Partido do Governo, terãO que obedecer a-uma ordem, senão
tiverem moral, mas como terão moral~ por certo nào poderão obedecê-la e vão ter que dar cobertura a uma CPI
que quer ajudar a apurar os fatos, ou então, não vamos
fazer nada disso e vamos ajudar a compactuar e ajudar a
esconder uma realidade que está aí e que a Nação repele,
que ajuda a isolar cada vez mais este Governo em termos
___ __ _
_____ _
políticos.
Quanto a intervenção do Exército, não há dúvida nenhuma, ~ institucionalízada
lei, ê instituciorializada a
partir da própria constituiçãO:
..Art. 91.
As Forças Armadas, essenciais à
consecução da política de segurança nacional,
destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos po-'
deres constituídos da lei e da orden1~;;

e

em

Em cima disso, hâ várias leis dizendo que as Forças
Armadas realmente podem entrar na garantia da segu-

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Pode ser. Eu
não afirmo que é, digo que é PosSível que sejam, e nós
não podemos abrir mão de um veio de possibilidade. Esw
tou levantando as hipóteses como investigadores que sorri os da CPI, e em um veio de in\'estigação, não se pode
-abrir em nenhuma hipótese, e é não abrindo mão de nenhuma das hipóteses_ que eu digo: que seja da Polícia, do
Exército, da Marinha, de onde for,_ Ç preciso que eles
abram pf:rspectiva de se mostrar que as suas Forças
Armadas, ou determinados elementos que têm também
uma história passada de violênçia e de terrorismo, que
Séji:t~nl-sõ.bmetidos ao crivo e que me digam, aqui ou em
quãTqUerpa~te, não entre si mesmos, fazendo inquéritos
quesabernoscomo se reaJizam, mas que se submetam ao
veio de~ alg~ên; insuspeito -:- sabemos muito bem que a
quase totalidade das Forças Armadas e da Polícia é de
bem e de respeito -:-• e que esses homens insuspeitos passem a exigif qUe .eS~es cidadã_os l.~~s digam: "Dêem-me
Seus âlióíS de tal dia e de tal hor~" .2 faO 15
Na verdade, será muJto difícil que alguém competente
âéiXe dt! atianhai um e, apanhando um, apanharemos os
que quisermos depois do desdobramento das investig~ç~es. Mas esse tipo de investigação não se faz, porque,
evidentemente, não se quer; não vamos dizer que um Ministro ou um Chefe qualquer da Polícia seja incapaz de
perceber essas coisa$ - ~ nó.s percebemos como estão
aridando as investigações. Na verdade assumimos aresponsabilidade históricã de querer apurar e ajudar as autoridades que querem realmente sanar as suas insti- ~Ui_ções e limpar o País d~ ~~rorismo de uma vez por todas---: sou contra Qu-alquer fofma de terrorismo, .não estamos discutindO esta questão- ou, ~ntão, i:r:~mos apen::as_;!jui:laf- a compactuar. -Claro que eu sei que- a ineficiência da Polícia ê um fato, mas -a lneficiência voluntária, dolosa, é outro fato que
tambem pode estar acontecendo; não estou afirmando
que eatá, estou afírmando que pode estar, e há indícios
disso e a Nação suspeita disso. Estive conv_ersando com
Um il~stre milit~r da m3.is alta patente desta CPl, que me
disse: Realmente, todos os meus amigos dizem: "Fulano,

a
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você .sabe perfeitamente onde está issO, eStá lá com seus
amigos." Por que a Nação pensa assim? Porque é justo,
todo mundo pensa assim e já sabe somar, dois e dois são
quatro, apesar de não saber escovar os dentes, por não
ter escova, mas sabe somar dois e dois. Há setores inacessíveis à urna investigação séria. Esta a questão que se
coloca basicamente.
O Sr.
-Gostaria de deixar duas coisas mais ou
menos claras: conheço o Juiz da Justiça Militar, Elmo
Sussekind. Poderia pairar uma dúvida de que ele estaria
compactuando com a apuração legal. Sei que é homem
de extraordinária respeitabilidade, homem sério, Juiz
Auditor Militar, des-de 1964, e tenho certeza de que ele
não tem compactuado com 'nenhuma forma de investigação ilegal, só para tranqUilidade do ilustre depoente e
da própria Comissão. Um outro reparo. Também um
outro reparo: o Sr. Deputado Erasmo Dias afirmou que
conhecendo~ passado do depoente, também compreendeu a razão pela qual poderia haver pairado alguma suspeita contra o próprio depÕente, de ser convertido de
vítima em réu. Quero dizer que conheço também o nobre
Vereador Antônio Carlos Carvalho, já hã muito tempo,
e sei que ê um homem absolutamente contrário à esse
tipo de método, ação e, portanto, aquela suspeita original de tentar convertê-lo de vítima em rêu, é apenas um
veso de quem poderia estar atê tentando esconder os verdadeiros culpados. A não ser isto que afirmo, é preciso
que se esclareça.
Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer o seguinte: a
proposta do nobre Deputado naturalmente será feita ao
fma], quando chegarmos às conclusões, talvez um pouco
precipitadas, mas todos nós estamos percebendo os a;bjetivos finais, que seriam não sô fazermos propostas de
_uma legislação, como de criação de instituições, ou reforçar instituições ou, quem sabe, estaria até dentro da
proposta de Exército nas ruas, ou coisa parecida. Talvez,_
ao final, até cheguemos a esse tipo de Conclusão.
Mas estou absolutamente convencido que hã lei que,
embora: lixo, dá instrumentos para ísso, até de forma
muito subjetiva e com conceitos brutais, que qualquer
jurista internacional quando lê a nossa legislação de segurança e de arbítrio, acha que estamos brincando de
ridículo, porque realmente é uma legislação ridícula, lixo
perante a doutrina Universal do Direito Penal. Mas esse
lixo permite um arbítrio fantástico, e é coni ele que se
apurou e é com ele que se pode também apurar, se se quiser.
Não quero dizer que não se deva corrigir isso. Sim, eu
concordo, mas é preciso ver de que forma e para que fim.
Quanto a reforçar a Polícia, ela será reforçada limpando
o seu meio dos maus policiais~ dos terroristas, enfim, dos
ho~ens envo1viçlos com a corrupção e com a subv.ersão.
Eu qUe não sei nada neste País, até eu sei que e-les existem
e não são poucos. Pois bem, ou assumimos esta CPI,
Como espero que estejamos assumindo como um CPI
que pretende ajudar em todos os planos a acabar com o
terrorismo, ou então ela deve ser fechada de maneira
pouco honrosa para todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Raimundo Diniz.
O SR. RAIMUNDO DINIZ- Sr. Presidente, nobre
Vereador Antônio Carlos, começo por lamenter, meu
caro Vereador, que V. Ex' não ~a dono déjornal, não
presida uma entidade de repercussão nacional, porque se
assim fosse, isto estaria cheio, a imprensa estaria toda
aqui. Vejo ali um jovem que penso ser jornalista, porque
está ~crevendo, um único, porque os outros jâ foram
embora. Veja V. Ex ~!o, -se não fora o vibrante, o correto, o
inteligente Deputado Modesto da Silveira aqui presente,
quem está dando número à esta Comissão é o Partido do
Governo, que ê o mais interessado na apuração dos faw
tos; pelo menos, os homens que aqui estão, estão interessados nisso.
Não faço isso, Deputado Modesto da Silveira, como
uma crítica, mas recebo ta_nia crítica por ser do Governo
. e não comparecer aqui ou acolá num processo político,
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que cabe a observação, e peço a V. Ex~ que convoque
seus camaradas, seus companheiros, para que cornpaK
rcçam, porque hoje, nesta Comissão, a grande falha foi

da Oposição. Esta é uma realidad.e inconteste, brilhantemente s;;1lva, repito, pela presença desse Deputado combativo e um excelente advogado- quero até, en passam,
dizer que se precisar um dia de um advogado, V. Ex• está
contratado.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Espero que V.
Ex• não venha a precisar de meus serviços. E se V. Ex•
me permite, quero dizer que compreendo a revolta de V.
Ex•, agradeço a generosidade de suas palavras, mas quero justificar o meU; Partido ...
O SR. RAIMUNDO DINIZ - Não é generOsidade.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- De qualquer
maneira eu as recebo corno generosidade. Mas quero dizer que o meu Partido que, em geral, é o Partido mais
presente, dentro da proporcionalidade do próprio Congresso, estamos aqui quase que em maioria, apesar de
haver um só; V. Ex' é de um Partido que dispõe de uma·
proporção em cada Comissão ...
OSR. RAIMUNDO DINJZ- Nós temos6 e V. Ex•,
4.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Temos 3 e, dos
3, um está aqui.
O SR. RAIMUNDO DINIZ processo ...

Eu consigo todo o

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Estou guardando a proporção entre o Partído de V. Ex~ e o meu: o meu
Partido tem 100, o de V. Ex~ tem mais de 200, inas quero
esclarecer o seguinte: o meu Líder chamou-me- para informar em prim"eiro lUglif; o" oUtro DeputadO-, Euclides
Scalco, está em missão no exterior- está justificadO; o
outro, que é o Senador Franco Montoro, esteve aqui
todo o tempo, confiou em mim e me "illforinou qUe ...
O SR. RAIMUNDO DINIZ - Claro, olhoLL Pira
trás, viu que a imprensa já havia ido embora, e saiu. Esta
é que é a verdade,

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Por outro lado,
quero dizer a V. Ex• que eu próprio estou em falha hoje,
porque como as Oposições são aqui muito poUco aquinhoadas, às vezes somos obrigados a nos desdobrar; eu
próprio estou em falta em outra CPI; porque cumulativamente marcaram duas; por exemplo, estou na CPI do
PatrimóniO- HiStórico e não pude iT, Só -ful"para ínformar
que não poderia lá estar e que mandassem outro Deputado, porque eu deveria estar nesta CPI. Nós estamoS com
esse problema. A Liderança sabe, informou-me e agradeço a V. Ex•, pois de qualquer maneira é uma preocupação muito justa, apenãs- a crítica não foi ·valida·.O SR. RAIMUNDO D INlZ -Agra-deço o aparte e o
levarei à devida consideração. Mas, a que não se diga, o
que se diz pelos corrredores, que o PDS está querendo
esvaziar esta Comissão.
O SR: PRESIDENTE (Menâes Ciinale)- Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Antônio Carlos.
O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Em
primeiro lugar,- queria agradecer as palaVras geittis do
Deputado Raimundo D'iniz, e gostaria -de diZei que teM
nho plena consciência, inclusive porque naquele primeiro momento em que fui honrado, destinguído com o
convite na CP] da ViolênCia, de fato foi o momentO deciM
sivo da minha segurança,-da minha vida, da inlilha- trarlqUilidade e sou, como jâ falei, profundamente grato por
aquela oportunidade.
O SR. RAIMUNDO DINIZ- (Inaudível.) Para justi- ----ficar wma ComissãO -- --
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O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- De la·
to, essa oPortunidade teve uma eficácía ímediata; foi
uma atuação dessa Comissão, não pela minha pessoa,
mas pela capacidade que ela demonstrou que, de fato,
existe umâ utilidade na CPI e, que ela, de fato, pode
atuar.

-foi expressão que V. Ex' usou. Não toda a estrutura,
mas setores. Quais -são esses setores?

Eu gostaria de, neste momento, dizer exatamente que
tenho consciência de que o que estou falando aqui a V,
Ex•s são coisas de que V. Ex•s têm conhecimento. Entretanto, é c-omo V. Ex• propriamente falou: hoje, no Brasil,
há uma voz clamando e exigindo uma ação eficaz, uma
ação efetiVa, que é a CPI Mista do Ter~or que hoje existe, falando, comparecendO, procurandO dar a rePerCussão devida, procurando não permitir -que caia O assunto
no esquecimento, que entende que esse assunto, no Brasil, não são ãguas passadas, e que esta CPI, pelo fato de
existir, jâ tem uma iiriportância política enorme. Tenho a
certeza, a convicção de que de fato o Partido do Gover·
no, como os diversos Partido, têm interesse na atuação.
Não creio que sobre isso paire dúvida nenhuma dentro
do Congresso ou fora dele. Mas uma verdade que é imM
portante que se diga- é essa oportunidS:de que pediria a
V. Ex•- J que o Deputado Modesto da Silveira falou e
de fato meditei sobre isso~Todas as pessoas che"gam para
mim e dizem assim: "Como é que ê~ o que houve, já apurou"? É uma pergunta de aproximação que aS pessOas
fazem. Eu respondo: "Continua assim"; "Como é que
está o seu tio, tal e tal?" E. no final das contas, as pessoas
dizem: "Mas, nunca vai ser apurado". Há uma descrença muito grande, generalizada, que de fato é um
problema preocupante, Por que a generalização dessa
descrença? Acho que aqui, os vários oradores citaram
esse problema: um certo descrédito. O pessoal diz: "'Já se
sabe"; outros, talvez já se saiba, mas nunca Vai se poder
apurar". As pessoas acreditam que, de fato, são forças
enormes que precisam ser mobilizadas, confiança, para
que se dê, de fato, um bom termo a essa situaçãO. ESsa
descrença é decisiva, para que isso tei-tha um paradeiro,
porque se essa descrença existe no povo, nós pÚguntamos: como é que ela funciOna na cabeça dos-delinqüentes: na cabeça dos terroristas? Funciona que, de fato, "eles
não vão ser -punídos ou, pelo menos, decisivamente punidos, como seria o caso que nós todos pretendemos. Creio.
que é uma verdade e que esta C PI, incorporando bem is-so, tein uma fu-nção de mostrar ao povo que existe uma
possibilidade, que nós não somos impotentes e que nós
vamos, de fatO~- dar o paradeiro definitivo a essa si-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -1:: exatamente-o
que não precisa - ; eu queria uma pista ...

tu~ção.

Acredito que esta CPI numa situação como esta como
no mo-mento, em que não esteja superlotada de assistência, de jornalistas, e mesmo com presença pequena de
parlamentares, cumpre uma função muito importante,
cumpre mesmo, porque esta daqui é uma chalná qUe às
vezeii está aCesa com poucas pessoas, mas ncis ri:iomentos
em que for necessário, ela também vai ter sua devida repercussão -:- e já eStá tendO. Ela é uma certa e"sperança
que nós tQdo_s alimçnJamos, é_por ísso que-eu-novamente
me sinto honrado e agradecido por haver tido essa oportunidade de comparecer,
O SR~PRESlp~_NTE (Mendes Canãie)- Com a pã.lavra o- nObre senador Jutahy Magalhães.
O SR:- JUTAHY-_ MAGALHÃES - Sr. P!esldenie,
_ vereidor-AntôniÕ Carlos, ilustre depoente: Nosso c-ompanheiro acaba de dizer que esses depoimentos que temos tido aqui, na CPI, poUco têm trazidõ de riovidade
para a apuração. Mas, acredito Que V. Ext, Vereador
Antônio Carlos, tenha hoje uma grande oportunidade,
porque fez no seu depoimento, na parte que eu pude ouvir, duas afirmações e, se não tiver apenas o carâter genérico que infelizmente é o que nós mais ouviinOs --são
sempre afirmações de carâter genérico: .. isso Pode ter SiM
do, pode ter acontecido, pode ser viável etc. "Mas nunca
ninguém faz uma a fil-mação Conúeta :- ~ V. ÉX' teve a
-possibilidade, agora, de esclarecer, fazendo duas afirmações concretas. V. Ex' disse que exiStem setores das
áreas incói'póradoras que estão fazendO -"cOrp·o mole"

O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Ilustre
S_enador J utahy Magalhães, creio que a. minha referência
não se referia a nomes, mas ...

O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Veja
bem, V. Ex• ...
O SR. JU:TAHY MAGALHÃES- Apenas uma pista. V, Ex' fez uma afirmação que existem setores que estão fazendo "corpo mole". Então, agora, eu pergunto:
qual são esses __setores?
O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Quis
me referir a alguns fatos e não a pessoas.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não estou mere-ferindo _a pessoas, mas a setores. Quais são os setores queestão fazendo "corpo mole"?
O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- No caso_,. quis me referir exatamente às investigações que tiveram, a mel,! __ ver, uma notoriedade de dificuldade em
avançar, que eram muito mais concretas, que foí o caso
do professor Oalmo Dallari, onde depois de uma série de
telefonemas anOnimas, foi levantada uma série de suspeitas sobre pessoas ou setores envolvidos no atentado,
ligados àquele incidente desagradável da Freguesia do 6.
Essas investigações de fato foram consideradas encerraÕi;i_S, enquanto esse processo havia sido denunciado, no
'caso particularmente, ... (Crnzam-se apartes.)
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- (Inaudível) V. Ex•
fez referência a que existem setores fazendo - até coloquei aqui entre aspas- "corpo mole"- foi a expressão
que V. Ex~ aplicou no caso -, mas nós- ficaremos, então
no caso genérico. Não existem setores identificáv6ís.
Fez, também uma outra observação muito séria, muito grave, que também pode ser apontada. V. Ex~ disse.
"o Governo já deveria ter indicado os culpados". Então,
para V. Ex', o Governo já conhece os culpados. É uma
afirmação. Para se indicar, tem que conhecer ...
O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO_- Veja
bem, V. Ex~: creio que esta ê uma questão decisiva nas
investigações.
O SRT JUTAHY MAGALHÃES- Que é deciSíVo
descobrir o culpadO, concordo, mas se V, Ex~ declara
que o COverrlo "já deveria ter indicado o culpado", ...
O SR. ANTONIO CARLOS CARVALHO- Não
me refiro•ã uma questão de tempo, mas a uma questão
de andamento das irivestigações. Acho que elas, de fato,
poderiam ter andado muito mais;·eJas tem sido rri.orcisiis,
incipientes ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se V. Ex• recorw
rer.ã taquigrafia Vai verificar que a sua afirmatiVa é ''cfúejá de-veria estar". Mas, fica genérico. (Cruzamwse apartes. I
O nosso grande problema é este: nós estamos sempre
aqui com divagações de c-asos genéricos, com afirmações
genéricas,
Mas também há uma terceira afirmação que, pelo menos, esta poderia ser utilizada. Aí já não seria de V. Ex•
mas, como disse o nobre deputado Raimundo Diriiz, o
ilustre e grande advogado, Deputado Modesto da Silveira, disse que f~i esColhido uni maluco para representar o
culpado desses atos terroristas. Então, ele, a priori, jâ
absorveu esse Sr. WaJters, quer dízer, o inquérito não é
mais necessário, pois já está dito que um maluco foi escolhido como bode expiatório, e que não tem culpa nenhuma, ~eria esta, uma afirmação pelo-ffienos Ó.til nesta
CP!, Ôu Seria mais" Um caso genérico'?
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O SR. ANTÓNIO CARLOS CARVALHO- Creio
que a afirmação é útil, pois é necessário que a gente conl~
preenda que mesmo ele sendo culpado, não é o único e
nem, talvez, o principal culpado.
O SR. JUTAHY MAGAUiÃES- (Fora dO miCrofone.) Já disse várias vezes que não é caso de um só. Lá
na Itália, prende-se um chefe e, no dia seguinte, mata-se
alguém; não se estã agindo sozinhõ, mas foi preso um
chefe de grande importância daquela Brigada. Então,

não é o caso de se dizer que foi escolhido um maluco
para representar aqueles terroristas porque, na realidade, não é.
Estou fazendo essas divagações, pois gostaria de ouvir
uma afirmativa concreta, para nós termos, então, aquela
pista. Estava provocando, de V. Ex', essa afirmativa
concreta; infelizmente, nós ficaremos no caso genérico,
não poderemos responsabilizar ninguém, como também
não podemos- como V. Ex• mesmo, várias vezes decla·rou- considerar que o Governo está compactuando. V.
Exf declarou que não considera que o Governo esteja
compactuando.

O SR. ANTÓNIO CARLOS CARVALHO- No plano pessoal, não tenho convicção de que o Governo esteja
decidido de que é possível fazer uma devassa nesses setores, sem que isso traga conlplicãções políticas muito
grandes. É uma dúvida que, se me acontece, é possível
que ocorra ao Governo. Entretanto, ilão fiz essa afirmação, creio é um problema político da maior importância.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não estou· dizendo que V. Ex• tenha feito essa afirmação~ estou dizendo
que V. Ex' não fez a afirmação de que o Governo estivesse compactuando. Então, comõ V. Ex•, também não
considero que haja compactuação do Governo com esSes
atos terroristas, e acho que o maior interessado na apuração desses fatos deve ser o próprio Governo.- É uma
declaração que já ouvi de mÜitas pessoas importantes e
acredito piamente que o maíor iiúeressado na apuração_
seja o próprio'- Governo. Agora, as medidis propostas
pelo ilustre Relator são medidas que vão ser examinadas
e várias outras proposições têm sido apresentadas pela
imprensa, muitas co-mbatidas pelos componentes da
Oposição, mas que existem, por exemplo, em outros países onde o terrorismo também estã.
Quanto a V. Ex• dizer que uma autoridade declarou·
que era difícil descobrir o culpado, realmente, ser dificil
nào significa set impoSSível-descObrir, mas que é difícil,
nós todos_ reconhecemos que é difícil; não -é fácil, pois se
fosse fácil já estaria sido descoberto hâ muito tempo,
mas isso nenhuma demonstração de impunidade de uma
autoridade que, talvez, num momento- porque depende da indagação que foi feita, colno a mesma foi feita, ter
dito que "é dificil descobrir o culpado". Mas, com isso,
ele não quer dizer que o Goverffõ não esteja procUrando
o culpado e que seja impossível encontrá-lo. Há uma diferença entre esses dois pontos.

O SR. ANTÓNIO CARLOS CARVALHO- Vimos~
aqui que, de fato, há uma certa crença na população de'
que quando a pessoa diz: ''não vai ser apurado", não é
um problema de desinteresse pessoal; há uma certa
crença de que vai se mexer em coisa muito importante ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Essa versão é importante: "não vai ser apurado". A declaração não é essa
de que nào vai ser apurado - há uma dificuldade em
descobrir o fato ...
O SR. ANTÓNIO CARLOS CARVALHO -E essa
dificuldade é fundamentalmente política.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Isso foi dito, inclusive, por uma pessoa que ningúem pode acusar de
político militante no País~ o Sr. Núncio Apostólico deu
uma declaração neste sentido _da dificuldade que existe
em países como a Itália e outros, em descobrir.:se os culpados de atas terroristas; que leva um determinado nú-

~

mero de anos ·até se Chegar à certas conclusões. Isso não
Pode ser considerado como dito por um elemento que es-_
teja contra a apuração dos fatos, é uma declaração que
ele fez também provocado por alguma pergunta que lhe
fizeram no momento. Nos jornais, às vezes, saem resposlas_. mas não saem __as perguntas e, muitas vezes, é fo!çoso
que se saiba porque a pessoa diz aquilo, que foi "inquirido
de uma determinada forma.
O SR. ANTÓNIO CARLOS CARVALHO- Creio
que o certo espírito descrente que pred-Offiinou em ter.mos de pessoas, de opinião, etc., tem muito uma idéia,
-não de desinteresse pessoal do Presidente da República,
do Ministro de Estado, ou de qualquer autoridade policial, mas de que hã uma base real, creio, de que a apuração disso iria mexer em coisas muito importantes do
ponto de vista da transformação pela qual passa o País.
Na verdade, nós sabemos -e é possível que uma investigação nos setores descontentes possa levar a se ter que
redefinir uma série de alianças, a ter que entrar em uma
série de questões políticas muito importantes e que o
processo de transição lento que o País está atravessando,
vai ter que enfrentar. Isso, de uma certa forma, é uma
questão polítiCa, não é uma questão policial, nem investigatória; ê muito iriais essa dificuldade do ponto de vista
da composição de forças do Governo, do regíme, de certa forma da sociedade, que ela, quando a investigação no
caso que tem um conteúdo puramente político, ela introduz na cabeça das pessoas. Em que vai se mexer, quando
essas investigações avançam? Não no sentido do desinteresse pessoal, nem no sentido da incompetência de uma
autoridade policial-qualquer.
O SR. RELÃ TOR (Erasmos Dias) - Acho que essa
colocação de V. Ex• em achar que ao esclarecer qualquer
problema ligi:ldo a terrorismo, vai tocar em alguma coisa, vai mexer em certo regime, está na cabeça da Oposição só.
O SR, ANTÓNIO CARLOS CARVALHO- Não
falei nos alicerces do regime, não me referi a isso,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES mação, mas deixa no ar.

Não faz afir-

O SR. RELATOR (Erasmo Dias)- Há poucos meses, um próprio Deputado da Oposição não chegou a dizer que haviam três generais fazendo uma "Operação
Cristal", mancomunados numa mesa, a entabular atas
de terrorisfno? Só na cabeça da Oposição podem existir
idéias desse tipo.
O SR. JUTAHY ~MAGALHÃES- Hoje, nos jornais, já tem até a CIA.
O SR. RELATOR (Erasmo Dias)- Exato. Como ontem, assistf o nobre Deputado Saraiva, na Tribuna da
· Cãmafa, alegar que por fontes que ele não pode dizer
quais sejam- ê a velha história: "por fontes que ele não
pode dizer quais sejam"; aliás, isso é muito costumeiro
também, nesse campo do terrorismo, de sempre alguém
apontar alguma coisa, não apontar alguma coisa que
não interessa a ele, sempre para deixar a velha dúvida.
Aliás, os jornais de hoje também exploram o problema
de um Deputado com mulher de outro Senador, uma babosefni. cjue não devéria nem estar no jortlal, quer dizer,
um assunto deselegante que não serve à coisa nenhuma,
mas úmPre deix:im um velho disse-que-disse para deixar
a honrã àe alguém ou a honra do reiíme em jogo. EsSas
coisas não servem à nada. É preciso ter realmente coisa
maiS sêría, indíCioS ·maiS- positivos, porque generalizar,
bem disse o Senador Jutahy Magalhães, não serve à nínguém. E, às vezes, até. desserve até os bons propósitos de
querer esclarecer essas coisas, quando se coloca esse_posicionamento pOlítico um tanto ou quanto esdrúxulo, e
apontar que se for apurar, vai mexer em alguém, que vai
chegar em algum lugar.
Posso lhe garantir nobre Vereador naquilo em que eu
possa ser um Deputado da Situação, que o Governo não
tem receio algum de apurar coisa alguma, por que não
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vai mexer na raiz de coisa nenhuma. Se alguém está patrocinando esses atentados estúpidos, que inclusive,
como bem disse V. Ex• ainda há pouco, deixou o seu tio
no estado ~m que está, ninguéiJl. pode compactuar com
atos desse tipo, tenha a ideologia que tiver, sirva a que
propósito servir. Os bons propósitos, que nós no Governo, temos de esclarecer isso,. não podem ser colocados
em dúvida, e como se quer apontar de que podia haver
receio de se chegar à alguns órgãos do regime que poderiam tremer, não vão tremer coisa nenhuma. A Oposição
precisa entender que o Govefno é o maior interessado
em esclarecer isso tudo, porque ele ê o grande réu dessa
coi~a toda.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES apenas para encerrar.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - O nobre
Vereador estava com a palavra, o nobre Senador pediu
um aparte e S. Ex• o concedeu, mas a palavra está com
ele.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não, a palavra
estava comigo, S. Ex' está me aparteando.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Francamente, foram de tal forma as pedidos, que eu achei que o
nobre vereador estava respondendo as perguntas. A impressão que a Presidência teve é que ele respondia exatamente a V. Ex•.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não há nenhum
problema, apenas quando ele encerrar o aparte, quero
encerrar a minha participação.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Pois não.
Então, nobre Vereador, V. Ex• estâ aparteando o
nobre Senador Jutahy Magalhães. Foram tantos os
apartes que nós achamos que a palavra estava com o depoente que respondia --ao Senador Jutahy Magalhães,
quando era apenas um aparte concedido pelo nobre Se-nador.
O SR. ANTóNIO CARLOS CARVALHO - Eu
também, que no momento não pretendo e nem gostaria
que esse fosse o meu objetivo, porque não contribuiria,
de vir aqui para lançar dúvidas.
Ora, nós estainos aqui, em uma CPI, para apurar e,
portanto, o objetivo de uma apuração útil é conhecer a
responsabilidade de quem e por que; na verdade, é isso
que a Nação quer. Não acho que o Governo não tenha
interesse e, também. não acho que ele não tenha dificuldades. Acho que as dificuldades existem, em muitas formas, de pequena monta de médio porte, mas elas existem, concretamente elas são expressas na dificuldade de'
como investigar, é difícil investigar- elas são variãveis.
Não se trata aqui de não saber, mas de fato de mostrar
necessidade que o O overno tem de acelerar esse processo
e de entender que nós, aqui - e de certa forma o povo
também - necessita urgentemente de uma segurança. E
essa segurança significa a capacidade que o Governo terâ
de apontar a responsabilidade. Essa é uma necessidade,
esse processo não-pode findar como ele começou, simplesmente como se não tivesse ocorrido. Ele vai ter que
re$ultar em alguma coisl;l.. E essa ê exatamente a recuperação da desconfiança, do descrédito, que pode estar disseminando por aí afora, Açho que a dificuldade é exalamente essa;_ nós queremos que o Governo apure e não ficar minando, ficar lançando dúvidas, ficar lançando des-·
crédito. Esta é uma exigência da Nação e nós, como Representantes da Nação, seja numa Câmara de Vereadores como eu, seja na mais alta Casa do Parlamento,
como esta CPI aqui representa, exatamente com esses
objetivos. E, portanto, nosso objetivo não poderia ter
sido outro e a nossa intervenção aqui, pelo menos intencionalmente é essa, e reafirmo que de fato nós estamos
um pouco desiludidos com o andamento, com as conclusões que temos tido até agora. Um pouco desiludidos e,
essa desilusão, se passa por nós, ela perpassa também
pela opinião pública.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃ6S- Confesso que jã
tinha ouvido o depoimento do Vereador Antônio Carlos
na CPI da Víolência; também faço parte daquela CPI e,
portanto já conhecia na prática todo esse assunto. Gostaria de dizer que, pelo visto; infelizmente nós ficamos
muitos nos cãSoS getiêi'(cos. E isso me faz lembrar, apenas aproveitando uma deixa do_Deputado Erasmo Dias,
de um Vereador nosso em Salvador, que tinha o hábito
de dizer, quando queria razer algum mal ao adversârlo:
"Vou dizer alguma coisa dele, ele tem culpa disso'', E ao
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ser perguntado se aquela pessoa tinha culpa daquilo que
ele ia acusâ-lo, ele respondia: "Não, eu boto a tromba e,
até ele provar que não é elefante, ele vai levar muito tempo ainda.- O citso é este: medo a respeito de que vai se
atingír fulano, vai se atingir sicrano, todo mundo tem
medo, ninguém quer apurar, quando na realidade, todos
nós em conjunto estamos buscando a apuração dos fatos.
Corria na CPI da Violência, pude dizer que o que nós
gostaríamos hojç: ~de termos o direito de ir e de vir que a
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Constituição nos permite. Mas a violência, infelizmente,
tem sido tão grande, que muitas vezes temos receio de
sair à noite sozinhos, porque não sabemos se chegaremos
de volta em casa.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Não hã
mais membros da Comissão inscritos, agradecendo a
presença do nosso ilustre Vereador Antonio Carlos de
Carvalho encerramos a sessão.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
CAPITAL FEDERAL

ANO XXXVIII - N• 030

QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL 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• 79, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
elevar em CrS 1.046.450.500,00 (um bUhio, quarenta
e seis milhões, quatrocentos e cinqiiênta mil e quinhentos cruzeiros), o montante de BUa dívida consoUdada.

Art. 1'i' t o Governo do Estado de Pef1!ambuco, nos
termos do art. 2'i' da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar cm CrS
1.046.450.500,00 (um bilhão, quarenta e seis milhões,
quatrocentos e cinqüenta 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 de Apoio ao Desenvolvimento Social --FAS,
destinado à construção, reforma, ampliação e aquisição
de equipamentos de unidades de saúde da rede básica e
de apoio daquele Estado, obedeçidas as condições admitidas pelo Banco Central dO Brasil no respeCtivo proces-

SENADO FEDERAL

so.

-SUMÁRIO
l-ATA DA 34• SESSÃO, EM
13 DE ABRIL DE 1983

tendo em vista a tramitação no Senado do Projeto de Lei do Senado

cias desairosas, divulgadas na 1mprensa, ao ex-Governador.

Aif.- 2~' Esta Resolução entra em vi8or na data de
sua pub1icação.
Senado Federal, 11 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

n' 192/82.
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n'
45/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre
abono de permanência em serviço.
- Projeto de Lei do Senado n9
46/83, de autoria do Sr. Senador
Fernando Henrique Cardoso, que
assegura a representação dos inte~
ressados na administração da Pre-vidência Social.

1.2.2- Requerimentos
- N9 543/83, de autoria do Sr.
Senador Álvaro Dias, solicitando
·i'nformações ao Podet Executivo,

- N• 544/83, de autoria do Sr.
Senador Jutahy Magalhães, solicitando autorização do Senado Federal para participar da comitiva
que acompanhará o Senhor Presidente da República em sua viagem
aos Estados Unidos Mexicanos.

1.2.3 - Comunicação da Lide-

rança do PMDB na Câmara dos De-putados

SENADOR FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, como
Lfder - Consenso da classe politica paulista em torno do restabelecimento da eleição direta Para Prefeito e Vice-Prefeito das capitais dos
Estados.

SENADOR

MURILO

BADARO- Homenagem de pesar
pelo falecimento de Paulo Pinheiro
Chagas.

- De substituição de membro

em comissão mista.

1.2.5- R~uerlmento

N~' 545/83, de autoria do Sr. Senador Murilo Badaró e outros Srs.
SENADOR RAIMUNDO Senadores, solicita,ndo homeM.PARENTE- Gestão dO Si.- José-- Sens dC- pesar pelo falecimento- do
Lindoso à frente do Executivo ex~ Deputado Feder_al Paulo Pinheiamazonense a propósito de referên~ ro Chagas. Aprovado.

1.2.4- Disa~rsos do Expediente·

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• 80, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Alagolnhas,
Estado da Sabia, a contratar operaçio de crédito no
valor de Cr$ .362.967.320,00 (trueotos e sessenta e
dois milhões, ooveamtos e sessenta e sete mil, trezentos e vinte ~eiros).
Art. 1' ~a Prefeitura Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, nos termos do art. 211 da Resolução n' 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor de CrS
362.967.320,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e vinte cruzeiros),
correspondentes a.547.000 UPCs, considêrado o valor
nominal da UPC de Cr$ 663.,56 (seiscentos e sessenta e
três cruzeiros e cinqUenta e seis centavos), vigente em dezembro/80, junto a'o Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A .• este na qualidade de agente finaDcei-
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1.2.6- Apreciação de matérias
, - R.edação final do Projeto de
Resolução n"' 11/83. Aprovada, nos
termos do Requerimento n~'
546/83. Ã promulgação.
-Requerimento n~' 531/83,lido
na sessão anterior. Aprovado.
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1.4- APRECIAÇÃO DE MATERIA

2.2.2 - Comunicação da Presidência

-Requerimento n9 544/83, lido
no Expediente. Aprovado, após parecer oral proferido pelo Sr. Lourival Baptista.

Prazo para oferecimento de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara n" 7/83.

!.5 - DISCURSOS APÚS A
ORDEM DO DIA

1.2.7- Comunicação da Presidência
-Convocação de _sessão ex-

traordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos,-com Ordem
do Dia que designa.

1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n~>
6/83, (n"' 75/83, -na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei
n"' 5.682, de 21 de julho de 1971Lei Orgânica doS Partídos Políti-

DINAR TE
SENADOR
MARIZ- Considerações sobre a
cainpanha Política áesenVOlvida no
ano passado tio Estado do _Rio
Grande do Norte. Mudanças ocorridas no quadro político nacionaL
SENADOR ALMIR PINTOApelo ao Senhor Presidente daRepública em favor de providências
que determinem a reconstrução do
ramal ferroviãrio que liga o M unicípio de Marangilape a Fortaleza, no Estado do Cearã.
--S-ENADOR
NELSON
CARNEIRO- XVI Congresso
Mundial da Sociedade Internacional de Cirurgia Cardiovascular a
realizar-se na cidade do Rio de J aneiro de 18 a 23 de setembro próxi-

cos, e dã outras providências, (em
regime- de urgência). Aprovado,
após usar da palavra o Sr. Humberto Lucena. À sanção.
- Projeto de Resolução n'
mo.
62/82, que autoriza a Prefeitura
SENADOR
GASTA-O
Municipal de Caxambu (MG) a
elevar, em Cr$ 123.939.000,00~- o M/JLLER - Telex enviado pelo
montante de sua dívida consolida- Presidente em exercício e pelo se:
da,_ Aprovado. A Comissão de Re- cretário da Associação dos Produ~
tores Rura_i$ do Médio Ar_aguaia,
dação.
-Projeto de Resolução n" -ao Diretor de Crédito Rural e I~
79/82, que autoriza a Prefeitura dustrial do Banco Central, a respeiMunicipal de Rio Claro (SP) a con- to da aplicação dos recursos do
tratar operação de empréstimo ex- FOCAL na correção da fertilidade
terno no valor de até US$ do solo no Estado de Mato Grosso.
10,000,000.00, destinadã à implantação de obras prioritárias naquele
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORmunicípio. Aprovado. Â Coinissão DEM DO DIA DA PRÚXJMA
de Redação.
SESSÃO. ENCERRAMJ;NTO.
-Projeto de Resolução n"
131/82, que autoriza a Prefeitura
2- ATA DA 35• SESSA.O, EM
Municipal de Ilhéus (BA) a elevar
em CrS 218.094.000,00, o inontânte- 13 DE ABRIL DE 1983
de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã ComiSsão de RedaçãO.
2.1- ABERTURA
-Requerimentos n"s 388 a 399,
de 1983, de desarquivamento das
2.2- EXPEDIENTE
proposições qUe mencionam. Aprovados.
-Projeto de Resolução n"
2.2.1-0fício do Sr:~ ]9~
139/81, que autõriza a Prefeitura Secretário da Çâmara dos D_~puta
Municipal de São Paulo (SP) a ele- dos
var, em Cr$ 615.170.500,00, o montante de sua dívida consolidada.
Encaminhando à revisão do Se-Aprovado. Â Comissão de - Re-nado autógrafo do se~uinte projedação.
to:
- PrOjeto_ de Lei da- Câiriã.ra n"
-Projeto de Resolução n"'
13/82, que autoiiza- a Prefeítlirã 7j83 (n9 -80-Ã/83, na CaSa de-oriMunicipal de São Paulo (SP) a ele- gem), que altera a compOSição e a
organizaçãO- íiiteiria -dOs Tribunais
var, em Cr$ 493.771.000,00, o montante de sua dívida consolidada.
Regionais do Trabalho que menAprovado. Ã Comissão _de Re-- ciona, cda cargos, e dã outras proVidências.
dação.

ro do Banco Nacional da Habitação- B'NH, destinada
à implantação do Programa CURA, naquele M-unicíPio,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.

2.2.3 - Requerimentos
N<1s 547 a 559/83, de
menta de proposições.

desatquiva~

- 2.3 -ORDEM DO DIAPareceJ da Comissão de Re-lações Extefi.Ores, sobre a Mensa~
gem n9 ti8f83 (n" 118/83, na ori~
gem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor General-de--Exército Alacyr
Frederico Werner,;.Jpara exercer a
fu~ção de Embaixador qo Brasil
junto à Repóblica do Iraque. Apreciado em sessão secreta.
2.4 - Designação da Ordem do
Dia da próxima Sessão. Encerramento.

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR.
- - Do Sr. Aloysio Chaves, proferidos na sessão de 12-4-83.
-Do Sr. Humberto Lucena,
proferido na sessão de 12-4-83.
4 - INSTITUTO DE PREVIDitNCJA DOS CONGRESSISTAS- Atas de reuniões do Conselho
DeliberatiVO
-Ata de ReuniãO. da Assemble. ia Geral Ordinária
_,Resolução n" 6/83
-Regimento Interno do IPC
- Parecer do Conselho Delibe~
rativo
- Balancete Patrimonial encerrado em 31-l-83
-Demonstração da conta "Re-ceita e Despesa" do mês de janeiro
de 1983.
-- S-ATADE COMISSÃO
6- MESA DIRETORA
7-L!DERES E VJCELIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidentç.

Abril de 1983

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 81, DE 1983
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 americanos) destinada ao Programa de Obras
Viárias e Ligações Trancais daquele Estado.
Art. 1" ~o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de USS
110,000,000:00 (cento e dez milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal,
junto a grupo finariciador a ser ii:ldicado sOb a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do
Brasil, a ser utilizada no Pmgrama de Obras Viãrias e Ligações Trancais daquele 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 item II do art. ('1 do Decreto n"
74.1_57, 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 n9 7.507, de 5 de junho de 1981,
autorizadora da operação.
Art. 3" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1983,- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇA.O N• 82, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, 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.
Art. i" ~a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, 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 divida
consolidada em Cr$ 945.617.624,10 (novecentos e quarenta e cinco niilhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros e dez centavos), correspondentes a 1.077.185 UPC. considerado o-valor da UPC de
Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta
e seis centavos), vigente em abril/81, a fim de que possa
contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande
do Sul, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinados à urbanização de 3 (três) núcleos de favelas localizadas em próprios municipais, implantação de 3.700 (três mil e sete-centos) lotes urbanizados cm áreas livres localizadas em
diferentes partes da zona urbana, execução das obras de
infra-estrutura e construção de equipamentos comunitários necessârios, naquele Município, obedecidas as
· condições àdmitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente.

Abril 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• 83, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do
Piauí, Estado do Piauí, a cootratar operação de cré-dito no valor de Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seis-centos e dezenove mil cruzeiros).

Art. 19 É a Prefeitura MuniCiPal de Rio Grande do
Piauí, Estado do Piauí, nos termos do ari-. 2"' da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove
mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinada à construção
e equipamento de escolas rurais, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Ceiitral
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Seilado Federal, 12 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Co~ii.Stituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 84, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pato, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito po valor de CrS 9.691.100,00 (nove milhões, seis--centos e noventa e hum mil e cem cruzeiros).
Art. 19 :t: a Prefeitura MLiniCíPãfde Patu, Estado do
Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 9.691.100,00 (nove mHhões, seiscentas e noventa
e um mil e cem cruzeiros), junto à Caixa :Econômica Federal, mediante a utilização _de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à'
construção de um Centro de Abastecimento, 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, 12 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal ap1vvou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição,-Ceu, Nilo êoeüiõ,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 85, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bnriti Alegre,
Estado de Goiás, a contratilr oPeritçãÓ de crédito no
valor de Cr$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e
noventa e dois mil cruzeiros).
Art. 1' .t: a Prefeitura Municipal· de Buriti Alegre,
.Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori-
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zada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
10.692..oõ0,00-(dez milhõeS, seiscentos e noventa e dois
mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção
de iuias, meios-fios e lavanderia pública, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1983~- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42,lnciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presid~nte, promulgo_ a seguinte

RESOLUÇÃO N• .86, DE 1983
_-Aidoriiil-i Prefeitura MuPitlpal de Golatubat Estado de Goiás, a elevar em CrS 13.487.800,00 (treze
milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e oltocento!l
cruzeir_os) o montante de sua dívida consolidada.
, Art. J9 ~a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Estado.. de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n' 93, de
11 de outubro de 1976, do Senádo Federal, autorizada a
--'élcvai- em Cr$ 13.487.800,00 (treze milhões, quatfocentos
e oit~o__ta e sete mi1 e oitocentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor jup.to à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
c~nstrução de meios-fios, sarjetas, galerias pluviais, mercado, sanitário lavanderia públiCa e aquisição de equipamento para limpeza urbana, naquele Município, obe-decidas 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, 12 de abril de 1983. - NÜo Coelho,
Presidente.

e

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• ffl, DE 1983
Autoriza. o Governo do Estado de Pernambuco a
elevar em CrS 18.714.000,00 (deiolto milhões, setecentos e quatorze mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
-~rt. 19 S o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 29 da ;Resolução n' 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS
18.714.000,00 (dezoitO milhÕes, setecentos e quatorze mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fun
de que possa co~tratar 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 aquisição de unidades móveis
para qualificação profissional, 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, 12 de abril de 1983. - NOo Coelho,
Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI~ da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 88, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Amarante do
Maranhão, Estado do Maranhão, a contra~r opeiáÇio de crédito no valor de CrS 17.438.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e Oito mil cru~
zeiros).

-Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Amarante do
Maranhão, Estado do Maranhão, nos termos do art. 29
da Resolução no;> 93, de 11 de outubro de 1976, dO Senado
Federal, autorizada a contratar oper,ação de crédito no
valor de Cr$ 17.438.000,00 ( dezessete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil Cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de um centro de abastecimento e implantação de galerias pluviais, 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,
Senado Federal, 12 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, jnciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 89, DE 1!i83
Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a elevar em CrS 782.884.600,00 (setecentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e
quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em Cr$ 782.884.600,00 (setecentos e oitenta e dois
rililhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim
que possa contratar empréstimos no valor global acima
mencionado junto à Caixa Econômica Federal, mediante
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinados ao reequipamento
de 9 (nove) unidades de saúde, à execução de obras e
aquisição de equipamentos para limpeza urbana; e à
construção e equipam-ento de unidades escolares, 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, 12 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 90, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araçatuba,
Estado de São Paulo, a elevar em CrS 743.634.000,00
(Setecentos e quarenta e três milhões, seiscentos e
trinta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dfvltbll
consolidada.
Art. 19 _É a Prefeitura Municipal de Araçatuba,
Estado de São Paulo, nos termos do .art. 29 da Resolução

0958

Quinta-feira 14

n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida copsQlidada
em CrS 743.634.000,00 (setecentos c quarenta e três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPC, consíderado o valor nominal

da UPC de CrS 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e
nove cruzeiros e iríntã -e nove centavos), Vigente em outubro /81, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor junto à Caixa Econ!l_míca do Estado de

São_Paulo S.A., esta na qualidade a agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura Urbana e comunitâria
-Programa CURA, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelq Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 91, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grand_e 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.

Art. 19 1:: o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões., cento e
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 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 ampliação do Programa de Assistência ao Idoso, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Cent.ral do Brasil no respectivo
processo.
Art. 29 Esta Resolúção entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

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

RESOLUÇÃO N• 9l, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado da Balda a elevar
em Cr5 1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e um milhões, cinqüenta e cinco mil, duzentos e
sessenta e dois cruzeiros e oito centavos) o montante
de sua divida consolidada.
Art. 19 É o Governo do Estado da Bahia, 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$ 1.241.055.262,08 (um bi·
'lhão, duzentos e quarenta e um milhões, cinqüenta e cin·
co mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiros e o_ito centavos), correspondentes a 1.413.728 UPC, considerado o
valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentqs e- setenta e sete cruzeiros_ e oitenta e seis centavos), vigente em abril/SI. a fim de que possa contratar operação de crédito de igual valor junto ao Banco do Nordeste do Brasil
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinada à complementação -dos seguintes projetas: Rodovia JlhéusUna-Canavieiras; Terminal de Cargas e Central de Fre-
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tes da Região- Metropolitana de Salvador; Universidade
de Feira de Santana; Universidade do Sudoeste da
Bahia, em Vitória da Conquista; infra-estrutura iridustrial em diversos distritos daquele Estado, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente.

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

Abril de 1983

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

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

RESOLUÇÃO N• 95, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar
em CrS 1.702.223.000,00 (um- bilhio, setecentos e
- - dois milhões, duzentos e vinte e tris mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

RESOLUÇÃO N• 93, D.E 1983
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 cinco mil e cem
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 19 E o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cri
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, a fim de que possa con·
tratar empréstimos no valor global acima mencionado,
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS~ destinados à construção e equipamento do
Centro de Reeducação_ de Menores do Sexo Feminino,
no Município de Igarassu (PE), construção de escolas de
19 e29 graus e de um Centro de Educação Especia~ e implantação de Centros de Estudos Supletivos em municípios daquele Estado, obedecidas as condiçõeS admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução -entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de abdl de_ 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Art. I 9 Ê o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
1.702.223.000,00 (um bilhão, setecentos e dois milhões,
duzentos e vinte e três nln 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
implantação de sistemas simplificados de abastecimento
d'âgua em municípios daquele Estado, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.

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

RESOLUÇÃO N• 96, 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• 94, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em CrS
433.415.922,39 (quatrocentos e trinta e três milhões,
quatrocentos e quinze mil, novecentos e vinte e dois
cruzeiros e trinta e nove centavos) o montante de sua
dívida consolidada.
Art. )9 É a Prefeitura Municipal de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da Reso·
lução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua divida conso_lidadª- e~~ Cr$ 433.415.922,39 (quatrocentos e trinta e
três milhões, quatrocentos e qujnze mil, novecentos e
vjnte e dpis cruzeiros e trinta e nove; centavos), correspondentes a 349.701 UPC, considerado o valor nominal
da UPC de Cri 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e
nOVe cruzeir()S e trinta e nove Centavos), Vigente em ·no·
vembro/81, a fim de que possa contratar um e~prêstimo
de igual valor junto à Caixa Económica Estadual do Rio
Grànde do Sul, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinadO ã pro·
mover a execução integrada de obras referentes aos pro·
jetos de sistema viârio, esgotos pluviais, iluminação
pública, recreação e lazer e comunicação, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a contratar operação de empréstimo externo no
valor de DM 10.900.000,00 (dez milhões e novecentos
mil marcoS alemies), destinados a financiar o Projeto
de Proteção Contra as Cheias do Vale do Rio dos Sinos, naquele Estado.

Art. 19 É o Governo .do Estado do Rio Grande do
Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de DM
10.900.000,00 (dez milhões e novecentos mil marcos alemães), junto a grupo financiador a ser indicado sob a
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, a ser utilizado no financiamento do Projeto de
Proteção Contra as Cheias do Vale do Rio dos Sinos, na~
quele Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprovad.os pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições credit~cias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen~
trai do Brasil, nos termos do item II do art. 19 do Decreto n974.157, de 6 de junho de-1974, obeqecidas as dem~ís
exigências dos órgãos encarregados da execução da política ecOnômico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
'o disposto na Lei Estadual n9 7 .498, de 25 de maio de
1981, ··autorizadora da operação.
Art. 3<i Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente.
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ArL 29 Entrar.á esta lei em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
- Justificação

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42. inciso VI, da ConstituiÇão, Cu; N íiOCof:Iho,
Presidente, promulgo a seguinte

e

(')RESOLUÇÃO N• 45, í>E 1983--

Como se sabe, quando o s~gurado completa 30 anos
de serviço pode requerer sua aposentadoria ao INPS
com 80% do chamado salário-de~benefido ou pleitear o
abono de permanência em serviço, nos termos do item I
do§ 4Q do art. 10 da Lei ao;> 5.890, de 8 de junho de 1973, a
saber:

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta,
Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$
60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1~>

~ a Prefeitura M unicipai de Pedra Preta,

Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2"' da Resolução n~> 93, de II de outubro de 1976, do SenadO F~dt>

..§ 4Q _ T()do o segurado que, com direito ao gozo
da aposentadoria de que trata este artigo, optar pelo
prosseguimento no emprego ou na atívidade farâjus
a um _abono mensal, que não se incorporará à aposentadoria ou pensão, calculado da seguinte forma:
I - 25% do salãrio-de-6eiteffcio para o segurado
que-cOnúu 35 ou mais anos de atividade;
II - 20% do salârio-de-benefíCio p_ara o segurado que tiver entre 30 e 3"5 arios de atlvidade."

ral, autorizada a elevar c;m Cr$ 60.000.000,00 (sesseiltamilhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consoli-

dada, a fim de que possa ~~::mtrajar um empréstim_o de
igual valor junto à C.ãixa EConómica Federal, mediante a
utilização de recursos do Fundo de ~paio ao DesenvolvimentO Social- FAS; destiriado à construção de galerias pluviais, guias, sarjetas e de u~a Unidade escolar no
distrito de Nova Araçatuba, 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, 2S de março de !983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Sobre contagem de tempo de serviço a Lei n9 6.887, de
10 de dezembro de 1980, 'acrescentou ao art. 99 da Lei no;>
-5.890, de 1973, o seguinte dispositivo:

(*)·Republicada por haver saído com incorreção no DCN Seção II - de 29-3-83, à pâgillã-667.

ATIVIDADES

Ata da 34' Sessão,
em 13 de abril de 1983

A CONVERTER

1~ Sessão Legislativa Ordinária,
da 47~ Legislatura

de 15 anos
de20anos
de25 anos
de 30 anOs

Quinta-feira 14 _ 0259

"§ 49 O tempo de serviço exercido alternadamente em atividades comuns e em atividades que.,
na Vigência desta lei, sejam ou venham a ser consideradas penosas, insalubres ou perigosas, serâ somado, após a respectiva conversão segundo critérios
.de equivalência a serem fixados pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, para efeito de aposentadoria de qualquer espécie."
Por sua vez, o Regulamento dos Beneficias da Previdência So.cial, após as modificações que lhe foram introduzidas pelo Decreto n9 83.374, de 8 de julho de 1982,
determinou:
"Art. 60,
§ 29 Quando o segurado tiver trabalhado em
duas ou mais atividad~ penosas, insalubres ou peri~
gosas, sem completar em qualquer delas o prazo
mínimo que lhe corresponda para fazer jus à apo..
sentadoria especial, ou quando tiver exercido alternadamente essas atividades e atividades comuns, os
respectivos períodos serão somados, aplicada a Tabela de Conversão seguinte:

MULTIPLICADORES

para JS

para20

para2S

para30

1,00
0,75
0,60
0,50

1,33
1,00
0,80
0,67

1,67
1,25
1,00
0,83

2,00
1,50
1,20
1,00

Presidência dos Srs. Nilo Coelho
e M oacyr Dalla
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:-- - ..
Jorge Kalume - Raimundo Parente - Claudionor
Roriz - Gaivão Modesto - Aloys~o Chaves - João
Castelo - José Sarney - Helvídio N~nes - ~osé Lins
- Virgílio TáVora- Dlnarte M"ariz- Humberto Lucena - Nilo Coelho - Guilherme Palmeira - Albano
Franco - Lourival Baptista -Passos Pôrto- Lomanto Júnior- Luiz Viana--- JosÇ Ignâcio- Moacyr Dalla
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro -Itamar Franco . . ;. . Murilo Badaró - Alfredo Campos - Amaral
Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes - Henrique Santíllo ~ Mauro B_orges - Gastão
Mifller - José Fragelii - MarcelO Miran~a - -~alda
nha Derzi- Affofiso C-amargo- Erleas Faria- -~~ison
Barreto - Carfos Chiarelli - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
J9-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 45, DE 1983
Dispõe sobre abono de permanência em· serviço.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Acrescente-se ao artigo 9"' da Lei n'~5.890, de
8 de junho de 1973, o seguinte:
"§ lO. O abono de permanência em serviço será
também devido quando o tempo para aposentadoria tiver resultado da aplicação do disposto no§ 4t/'

. ____ Desse mod'!, estabeleceu-se novo critério para contageiii de tempo para aposentadoria de qualquer espécie.
consoante prescreve textualmente a parte final do§ 49 da
Lei nQ 5.890ode 1973, a par dos já existentes, isto é:
~--a) o tempo, contado d~ data a data, desde o inicio até
o-desligamento, de- atividade abrangida pela previdência
·sociaí urbana;
b o período de exercício de atividade abrangida pela
previdência _social urbana ainda que, anterior à sua _instituição; -_ -- --· ,
_
c) o púío~o_pe _conir_iQui_çã_o em dobro;
d) o período em Que a· segurado ~teve recebendo be-

nefícios por:_iricapacidacie_entre períodos de atividade;
_e)_ o_ tempo de serviç_o militar;
..L(Õ.. per_íoQo __ em _que a segurada esteve recebendo
salário-maternidade; além de outros.
Assim sendo, feif8. a contagem, em qualquer das hipó~
teses do tempo considerado de serviço, se perfizer 30
anos já adquife o Segurado direito de se aposentar, ainda
qUe;--nÍl maioria dos casos, com oitenta por cento do
salãrio--de-bene_flcio. Ora, desde o momento em que o segurado passa a ter 30 anos de atividade a legislação lhe assegura (item II do § 4'1 do art. 10 da Lei n9 5.890, de
1973), se preferir permariecer trabalhando, o direito ao
ab_ono dC perlnanência em serviço de ÍO%.
lilexplicavelmente, entretanto, tal direito vem sendo
negado pelo INPS como se verifica do texto da seguinte
cifcUfar -de 12 de agosto de 1982, nl' 46/82 do Secretário
Regional de Benefícios do INPS de São Paulo~
4

"Para conhecimento e aplicação transcrevo
Telex-Circular 601005.0/65, de 11-8-82:
Aditamento Circular 601005.0/62 de 20-6-82, esclareço -conversão tempo de serviço deverâ ser féita

em função 111tíma atividade exercida. que definirá
também espécie aposeti'iadoria, isto é, se temp~ de

serviço ou especial. Referida conversão não se aplica pedidos abonos permanência em serviço. Luiz
Alberto Ramos Machado. Secretário de Beneficias.
R~cardo Sampaio, Secretário Regional de Benefícios."
Trata-se de restrição evidentemente inadmissível por
não estãr previ~t_a na legislação.
O presente projeto, portanto, torna explícito que o
abono de permanência em serviço serã devido mesmo
quando o tempo para aposentadoria tiver resultado da
aplicação da regra contida_ no § 49 do artigo I' da Lei n"
5.890, de;1973, para eliminar a equívoca interpretação da
legiSlação vigente que vem .ocorrendo em prejuízo dos segurados do lNPS.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983._--Nelson Carneiro,

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI

N~>

5.890 -

de 8 de junho de 1973

Altera a legislação de previdência social e dá outras providências.
Art. 9\' A aposentadoria especial será concedida ao
segurado que, contando no mínimo 5 (cinco) anos de
contríOuição, tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20
(vinte) ou25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a
ativ~dade profissional, em serviços que, para esse efeito,
forem considerados penosos, insalubres ou perigosos,
por decreto do Poder Executivo.
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§ 1' A aposentadoria especial consistirá nurila reilda
mensal calculada na forma do§ 1' do artigo 6'~', desta lei,
aplicando-se-lhe ainda o disposlo no § 3', do artígo 1O.
§ 2' Reger-se-á pela respectiva legislação especial a
aposentadoria dos aeronautas e a dos jornalistas profissionais.
Art. 10. A aposentadoria por tempo de serviço será
concedida aos trinta anos de serviço:
I - até a importânCia correspondente a 10 (dez) vezes
o maior salário miníma vigente no País, em valor igual a:
a) 80% (oitenta por cento} do salário-de-beneficio, :io
segurado do sexo masculino;
h) 100% (Cem- por -cento) do salário-de-benefício, ãosegurpdo do sexo femínino;
II - sobre a parcela correspondente ao valor excedente ao do item anterior aplicar-se-á o coeficiente previsto
no item II do artigo 59 desta lei;
III- o valor da renda mensal do beneficio será a
soma das parcelas calculadas na forma dos itens anteriores e não poderâ exceder ao limite prev-isto no itetri Ill do
artigo 59, desta lei.
T
§ 19 Para o segurado do sexo masculino que continuar em atividãáe iPós 30 {trinta) anos de serviço, ovalor da aposentadoria, referido no item I, serâ. acrescido
de 4% (quatro por centO do salário-de-benefíCio para
cada novo ano completo de atividade abrangida pela
previdência social, até o mâximo de 100% (cem por cento) desse salário aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço.
§ 21' O tempo de ,atividade serâ comprovado na forma disposta em regulamento.
§ 39 A aposentadoria por tempo de serviço será devi-

r

da;

I - a partir da data do desligamento do emprego ou
da cessação da atividade, quando requerida atê 180 (cento e oitenta) dias ãpóS o desligamento;
II - a partir da data da entrada do requerimento,
quando solicitada após decorrido o prazo estipulado no
item anteríor.
§ 49 Todo segurado que, com direito ao gozo d3:
aposentadoria de que trata este artigo, optar pelo prosseguimento no emprego ou na atividade farâjus a um abono mensal, que não se incorporará à aposentadoria ou
pensão, calculado da seguinte forma:
I - 25% (vinte e cinco por cento) dO salârio-debenelicio para o- segurado que contar 35 (trinta e cinco)
ou mais anos de atividade;
II- 20% (vinte- por CCrilo)" do salário-de-beneficio
Para o segurado que tiver entre 10 (trinta) e 35 (trinta e
cinco) anos de ativídade.
§ 59 O abono de permanência será deyido a contar
da data do requerimento, e não variará de acordo com a
evolução do_ salârio do segurado, fazendo~se o reajustamento na forma dos demais benefícios de prestação continuada.

PROJETO DE LEI DO SENADO No 46, DE 1983

Assegura a representatão dos interessados na
ministração da Previdência Social.

§ 89 Não se admitirã, para cômputo de tempo de serviço, prova exclusivamente testemunhal. As justifiCações
judiciais ou admiO.ist_fativas_, pa~i s~rtirem ef~to. deverão partir de um inicio raZoável de prova material.

ad~

O Congresso Nacional deCreta:
Art. 19 Serão dirigidos por Conselhos Administrati~
vos (CA) as seguintes autarquias: INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), INAMPS (Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social) e lAPAS
.(Instituto_ de AdminiStr~ção Financeira da Previdênci~ e
Assist_~_;ci~ Social).
-- - Art. 29 Cada Conselho Administrativo (CA) serã integrado por um representante do Governo, que o presi~
dirá, um representante dos empresários e um representante dos trabalhadores.
§ 1"' Os Pr.esidentes _dos Cons~lhos Administrativos
ocuparão os cargos criados pelo art. 28 da Lei n9 6.439,
de I"' de setembro de 1977.
§ ·z9 Os representantes classistas nos Conselhos Ad~
ministrativos serão eleitos pelas entidades sindicais das
respectivas categorias profissionais económicas e por
elas remunerados., na forma que se dispuser em regula~
mento e cumprirão mandato de quatro anos.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
t
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

e

Justificação

O pfeSente projeto adota as linhas básicas de proposição anteriort11Jfte formulada pelo então Senador
Franco Montoro e que não concluiu sua tramitação nesta Casa do Congresso Nacional.
Referimo~nos ao Projeto de Lei do Senado n9 240, de
1980_, çje validade indiscutível, o que justifica, plenamente, seja a questão objeto de nova iniciativa:.
A Organização InternaciOnal do Trabalho desde 1952
adotou convenção sobre a matéria, assinalando:
" ... as instituições d_e s_eguro social devem ser adminístrad-ªs sob a Sup~-viSão dos poderes públicos,
segundo o princípio da gestão autárquica, assegurada a participação na administração dos próprios interess~~os,_ "trabalhadoreS, seus destinatârios ou be~eficiários, e da representação dos outros interessados também, do Estado e dos patrões, cujo interesse
no serviço é evidente.''
Ratificou, des-Se modo, a~nÜga reiviridlcação- dos trabalhadores formulada no Congresso Internacional Socialista, reunidO em Amsterdã, em 1904, que prOclamou:
~•os trabalhadores devem exigir cft.ie as instituições de seguro social sejam confiadas à administração dos próprios segurados, e qUe se concedam
as mesmas vantagens a todos os trabalhadores do
País e aos estrangeiros que nele residam."

§ 69 O tempo de atividade correspondente a qual*
quer das categorias de segurado previstas no ar!. 59, da
Lei nY 3.8"07, de 26 de agosto de 1960, serã computado
para os fins deste artigo.

§ 1'~ Além das demais condições deste artigo, a con·
cessão da aposentadoria por tempo de serviço dependerá
da realização, pelo segurado, de no mínimo 60 (sesSenta)
contribuições mensais.

Vale, por outro lado, ressaltar que o seguro social nasr;:ç.u na Alemanha de Bismarck com a lei do seguro obrigatório de enfermidades, promulgada pelo Chanceler
germânico e lembrar que em 1919, a própria COnstituição da República de Weimar prescrevia em se_u artigo
161:

§ 99 Serã conlPutado o tempo intercalado em que o
segurado esteve em guzo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e em que haja contribuíóo na forma
do artigo 99, da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960.

- "O Reich criará amplo sistema de seguros para
poder, com o concurso dos interessados, atender à
cOilseCV3Ção da sa-d-di!-é Cfa -capacidade (ie-trab~llio-,
à proteção da meternidade e à previsão çias conseqüências econÓmicas da velhiCe, da enfermidad-~ e
das vicíssliudes da vida.''

(Às Cointssães de Constituição e Justiça, de Legis/açao SOCial e de Finanças.)

Por isso mesmo, destacoU Gonzales Posada (OS SEGUROS SOCIAIS, pág. 89), a Constituição a1emã mar-

\
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cãVa-, em nítldos traços, a orientação a ser seguida na
política de seguros sociais:
af competência federal;
b) seguro contra todos os riscOSí
c) predomínio das prestações preventivas;
d) intervenção dos segurados na administração dos
seguros.
-~·Entre nós, a partir da Lei Eloy Chaves, de 1923, as primeiras instituições previdenciârias que eram as Caixas de
Aposentado-rias e Pensões, contavam, na sua administração, com a participação dos empregados e empregadores. Com a criação dos grandes Institutos (dos Comer·ciários, Industriários, Bancários, etc.) durante algum
tempo seus dirigentes eram exclusivamente designados
pelo Presidente da República, mas com o advento da Lei
Orgânica da Previdência Social (Lei n9 3.807, de 26 de
a8osto de 19-60), restabeleceu-se a participação dos empresários e dos trabalhadores na gestão previdinciária,
nestes termos:
4

'Art. 101. As instituições de previdência social
serão dirig"idas por um Conselho Administrativo
(CA), sob a fiscalização direta- de um- Conselho Fiscal (CF).
Art. 103. O Coilselho Administrativo (CA) dOs
Institutos de Aposentadoria e Pensões será constituído de, respectivamente, três e seis membros na
forma do § 311 deste artigo, e com mandato de 4
anos, sendo os representantes do Governo nomea~
dos pelo Presidente da República, os representantes
dos_ segurados e os representantes das empresas eleitos pelos sindicatos daS respectivas' categorias pro~ssi~:mais ~-econômiC~_s e, na falta destes, por assoCiaÇõeS-de dacsse deVidamente reiistradas e vinculadas às instituíções."
_ O êxito Ja J!ledida foi recon~ecido por Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira (A PREVIDENCIA SOCIAL E
SUA NOVA LEI ORGÂNICA) grande técnico em assuntos previdenciários, ex~titular da reSpectiva pasta c
p_r:esentemente Secretá.rio _de Previdência Social do Ministério da Previdência Assistência Social, quando disse:

e

.. Das reformas trazidas à organização da previdência ~cial, pela Lei Orgânicá" uma das mais "importantes e características foi a volta ao sistema de
órgãos colegiados em todos os escalões.
Dizemos' volta porque, ao contrário do que a
muitos parece, a forma colegiada não apresenta nenhuma novidade para a nossa previdência social.
Foi assim que surgiram as primeiras Caixas de-Aposentadoria e Pensões em 1923, e assim se mantiveram, rigorosamente, até o ano de 1941", corrcluindo: "O que ocorreu, portanto, foi "apenas o regresso
às fontes que, parece, nunca deveriam ter sido abandonadas."
No ato reconhecidamente discricionário, isto é, coffi
fundamento no art. 30 do Ato Institucional n~ 2, de27 de
outubro de 1965, o chefe, então, do Poder Executivo,
baixou o Decreto-lei n9 72, de 21 de novembro de 1966,
unificando, no INPS, os vários Institutos de Aposentadoria e Pensões então existentes, mas eliminando, injustíticàdâ. ·e inexpliCàveTmente a participação dos inte!essa. dos na gestão da previdência social que urgc:;.:sem dúvida
alguma, ser plenamente restabelecida, principalmente
porque a...melhor fase administratíva experimentada pela
Previdên~ia .Social foi aquela em que era dirigida por
Con-selhos c~m a participação do Governo, dos empre~
sárioS. e- dos tr~alhadores.
S.ala das_ Sessões,. 13 de abril de 1983. - Fernando
Heiirique- Cardoso.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão solicitadas as informações requeridas.
Sob;e a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
11'-Secretário.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 6.439, DE I' DE SETEMBRO DE 1977
Institui o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. e dâ outras prÕvidências.

E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 544, DE 1983

Art. 28. Ficam criados os cargos de Presidente do
INAMPS, código DAS~l01.5, e de Presidente do lAPAS, no código DAS-101.5.

'·

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil, ·de LegiSlação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- OS projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes..

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
}9-Secretârio.

t

-

lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 543, DE 1983

Requeiro à Mesa, na forma da-letra "b", item I, do
art. 39 do Regimento Interno do Senado Federai e tendo
em vista a tramitação do Projeto de Lei do Senado n"
192, de 1982, sejam solicitadas ao Poder Executivo Federal as seguintes informações:
a) se a Caixa Econõmicâ Federal coniProu, de julho
do ano passado a fevereiro deste ano, o ouro ao mercado
interno a preços superiores em oitenta por cento à co~
tações internacionais;
b) se tais oPerações consumifam cerca dC setenta e
cinco bilhões de cruzeiros;
c) se nas operações de compra do ouro considerou-se
o valor do dólar a setecentos e cinqUenta cruzeiros,
quando estava cotado, no câmbio oficial, a cinqUenta
por cento menos;
d) porque o preço do ouro quase quadruplicou nesse
período de oito meses.
iustjficaçdo
A denúncia dos fatos que embasam o presente requeri~
menta feita pelo JOriial FOíhQ de S. Paulo, repercutiu nacionalmente, provocando as mais diversas especulações.
O ex-Governador Abreu Sodré disse:

":B um grande absurdo que a Caixa tenha considerado o valor do dólar no mercado paralelo, para
fazer suas operações, o que significa que o Governa
reconhece, então, um mercado Cóndenado."
:Acrescentou Sua Senhoria que o lucro obtido pelos
vendedores "é proporcional ao tamanho do escândalo
envolvendo a operação onde se gastaram recursos que a
esta hora deveriam estar sendo investidos em micro e em
pequenas empresas agrfcolas, que são quem produz alimentos para o povo cansado de abusos".
Antes que o exame da regularidade da operação, necessário apurar se não houve Prejuízo âo TeSouro Nacional, com esse envolvimento da CaiXá Econômica em negócio altamente especulativo, que concentra os mais espertos traficantes e os mais hábeis e expeditos intermediários do mercado internacional.
Tanto não se tratava de operação conveniente que, segundo aquele jornal, quando suspeitou dos problemas
atinentes àquela concorrência, ..a Caixa. suspendeu suas
compras".
Mas o fato de tê--la suspenso não satisfaz à curiosidade
de todos os brasileiros, interessados em Saber como andam os negócios públícos.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1981. - Á/l'aro Dias.

Tendo sido convidado a participar da comitiva que
acompariharfO Seilhoi Presidente dã. RePública em sua
viagem aos Estados Unidos Mexicanos, solicito que me
seja concedida autorização para desempenhar essa missão, nos terrrtóS dos arts. 36, § 29, da Constituição, e 44
do Regimento Interno.
S-ala das Sessões, 13 de abril de 1983.- Jutahy Magalhães
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo
.com o art. 44, § 4" do Regimento Interno, o requerimento será remetido à p:mtissão de ~elações Exteriores, devendo ser submetido à deliberação do Plenário após a
Ordem_ do Dia,_em vjrtude do que se acha previsto no
art. 1&8_ ~
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 11'-Secretário.

E lida o -seguinte

Oficio

n'~

Senhor
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Brasília, 13 de abril de 1983.

Presi~ente:

TenhO a horira de solicitar a Vossa Excelência a substituição da Deputada Júnia Marise, na Comissão Mista
encarregada do estudo e parecer sobre a Proposta de
Emenda à Cosntituição n~ 63, -que rest~belece a eleição
direta para Prefeito e Vice-Prefeito das Capitais dOsEs·
tados, pelo Deputado Mário Ffota.
- ~
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce~
lência protestos de estima e consideração. - Freitas
Nobre~ Líder do PMDB.
~O SR. PRESIDENTE (Moacyr Í>aÜa) :_ Será feita a
-substituição solicitada.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Raimundo
Parente, por cessão do nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. RAIMUNDO PAR-ENTE (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nosso País VlVe,_ nestes tempos, p ~j_us_tamento de
sCUS quadfos polític~s. face à posse- dos Governadores
eleitos no dia 15 de novembro, cumprindo·se, assim,
mais uma das etapas do Projeto Político do Presidente
João Figueiredo.
O apelo para a trégua politica, proposta por Sua Exce~
Iência, significa para nós do PDS o compromisso de assegurar a execução de todo o processo, exercitando com
lealdade o entendimento e a conciliação, mas também a
vigilância dos interesses dos nossos companheiros, com
vistas à continuidade da luta pelo crescimento da legenda pedessista.
Esse o comportamento que nos propusemos para a
põlítica do Amazonas, onde, como Presidente do DiretórÍo-Rigioilal ienlOs _a respo!];sabilidade de defender a
aiieiniaÇão e os correligionârios injustiçados, prossCguindo, com denodo, o trabalho para ç:nfrentarmos, no
futuro, novas pugnas eleitorais.
O nOsso Partido sOfreu revezes no Amazonas; mas, se
perdemos o Governo e o Senado, fizemos 4 em 8 deputa·
dos federais, I I em 24 deputados estaduais e- ganhamos
em 59 dos 60 municípios existentes.
Em toda luta partidária há acusações, maledicências e
interprc:tações equivocadas. No Amazonas não poderia
ser diferente. A verdade, cgn.tudo, é que o PDS traba- lhou com afinco para ganhã.r o pleito, não importaOdo
agõra- acuSa~ões de fitlhas pessoais ou deslealdades pre-
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sumidas. Vale mais a mobilização das forças partidárias
e o incentivo de coragem e espírito de luta aos companheiros que vão enfrentar novas lutas e consolidar as desejadas vitórias.
Devemos saudar os companheiros vitoriosos, sem nos
esquecermos da justa homenagem à bravura e dedicação
daqueles que, na disputa majoritária, como Josué Filho e
José Lindoso. não lograram o esperado êxito, mas que
revelaram fibra e capacidade para o embate eleitoral.
Não concordamos, por isso, com as referências desairosas e agressivas ao ex-Governador José Lindoso hã
pouco noticiadas pela imprensa. Podemos dar o nosso
seguro testemunho ao Senado da República, sobre a
operosidade e a dignidade com que se houve no Governo
o Professor Josê LiÍtdoso.
Procedendo da Câmara dos Deputados, integrou nes~
ta Casa, por vários anos, o Colé:gio de Líderes, exercendo també:m o cargo de Primeiro Vice-Presidente. Muitos
dos eminentes Senadores, hoje presentes neste plenário,
conheCeram de perto sua figura humana e seu trabalho.
No curso de sua vida pública, desde a sua eleição para
a oUtra Casa do COngresso Nacional, onde foi ViceLfder, passando pelo mandato de Senador e até o Governo do Amazonas, continuou a ser o padrão do homem
que conhecemos: inãos limpas, consciência tranqUila, in~
teligência viva e obstinação no servir à Pátria e ao povo,
Governando o Amazonots, enfrentou duras dificulda~
des e amargas incompreensões. Realizou, no entanto,
uma administração séria, fecunda e de boas repercussões
futuras. A política fundiãria estabelecida com o ITERAM fOi dínamizada, fazendO-se a entrega de milhares
de títulos aos pequenos produtores. Estradas vicinais foram abertas, para ~ocalizar agricultores. O programa da
heveicriltura se desenvolVeu de modo notável,
inscrevendo-se, como uma das suas mais importantes
realizações, a negociação com--o-·Banco Mundial do I
PDRI- Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado.
Esse Projeto possibilitou o início da implantação, em
Tefé, da cultura do dendê, e, nos Municípios do Baixo
Aniãzorias, a -experiência de aprOVeitamento racional da
vãrzea. Foi igualmente cp_ad~ o Instituto de Ensino Rural, -pàTa ffiíniStrar conhecimentos adequados ao meio
ti.lral, dentro da filosofia do PDRI. Antes de deixar o
Governo, ó Professor José Lindoso deu inicio às negociações para obter recursos para um segundo Projeto do
Banco Mun_dial- em vias de concretização- visando
beneficiar- ãs pequenaS cidã.dC:S- do interiÕr.
Não ii:·emos fazer um relatório dos trêS anos e dois meses que o Governador Lindoso esteve à frente do destino
do nosso Estado, até passar o Uõverno a.o Dr. Paulo Ne·
ry, Vice-Governador, por força da· desincOillpatibilização.
Todavia, algumas palavras devem ser ditas, em relação ao Ensino: AS
de-aula foram multiplicadas e
o magistério valoriZado e melhor remunerado. Em três
anos de Governo, considerado o óltimo aumento; o salãrio do magistério cresceu- cerca de 700%.
Lã ficou implantada a Cidade Nova, com 1.800 casas
já ocupadas, e com parcelas significativas de novas babi~
tações a serem concluídas para entrega no atual Gover-

-saias-

no.
CoJn o apoio do então Ministro Eliseu Resende, dos
Transportes, foi dado início à construção de navios para
o transporte- fluvial, incorporando~se cerca de 11 novas
embarcações à frota. Pistas de pouso, terminais fluviais e
melhoria do sistema de urbanização, marcaram a
atuação do Governo no interior, sem falarmos do serviço de assistência social desenvolvido com o apoio da
Central de Voluntârios, sob a Presidência da Primeira
Dama do Estado. O serviço de água foi aperfeiçoado,
deixando o Go_vetno cinco Jiovos grandes reservatórios,
inteiramente prOntós.
F'ala~se, nas acusações düusas e graciosas, que o Estado fez díVidas, não se explicando quais são e quais as
suas finalidades. Dividas com o BNH, para a construção
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de casas, para os reservatórios de âgua, para a construção de escolas, onde se ínclui a magnífica Escola Petrônio Portella, para construção de hospitais, para construção de estradas vicinais.
Esses compromissos foram feitos rigorosainente dentro da capacidade de endividamento do Estado, e em seu
único proveito. As acusações que estão sendo feitas aos
Governadores que deixaram o Poder desconhecem que
sempre ocorreram dificuldades e endividamento, e que
isto está ligado ao processo desenvolvimentista, conforme o próprio pais é exemplo cristalino.
Dando o nosso testemunho sobre a operosidade do
Governador Lindoso, desejamos assegurar ao Senado e
à Nação que esse ilustre brasileiro teve a preocupação de
garantir as liberdades individuais e os direitos humanos
de seus co-estaduanos, nunca consentindo na violência.
São totalmente improcedentes as referências desairosas,
as acusações inconsistentes de grupos interessados em
denegrir o G.overiúJ passado.
Creia o Senado da República que, a Chefia do Executivo amazonense, o Professor Jos~ Lindoso· desenvolveu
um grande programa ·em favor do Estado e de sua população. E se a miopia das ambições nega agora as suas
realizações, seguramente a História será isenta e justa na
exaltação dos feitos desse homem público que dignificou
todos os seus mandatos. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Nos tennos
do artigo 66, paiágiafo único, do -RegimentO lnfC:ril.O,csta Presidência concede a palavra ao nobre Senador
Fernando Henrique Cafdoso, que falará pela Liderança
do PMDB.
OBR. FERNANDO HÉNRIQUE CARDOSO (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs~ Senadores;
Pedi a palavra, em nome da Liderança do PMDB,
para manifestar a V. Ex• o empenho que existe hoje em
São Paulo, e que acredito que é o empenho nacional, no
sentido de que as capitais dos Estados da Federaçâo possam escolher os seus prefeitos_~
~ compromisso_ inequfvoco de qualquer processo democratizador devolver a soberania ao povo. Não hã um
só argumento, no plano jurídicO, no plailo poTítiCo, e até
mesmo no plano social, que desaconselhe a eleição direta
dos prefeitos da capitais, assim como a eleição direta dos
prefeitos de áreas que são -hoje consideradas de segurança nacional.
Não vou aqui ocupar o tempo dos Srs. Senadores para
reiterar tese que acredito seja uma tese compartida por
todos. Venho, entretanto, aqui para dizer que estão presentes nesta Casa, Coniissões da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo e da Câmara de Vereadores de
São Paulo, e de que sou portador e signatário, como presidente que sou do Diretório Regional do PMDB, de um
oficio destinado ao Exmo. Sr. Presidente do Congresso
Nacional, Senador Nilo Coelho.'
Nesse ofício, creio que está consubstanciada uma vontade unânime de São Paulo. Talvez seja inadito, nos illtimos anos. talvez desde 1964: nós conseguimos o apoio de
todos os partidos.
Tenho, então, o prazer de transmitir ao Presidente
Nilo Coelho esse apelo, que não ~do PMDB, que não é
um apelo de cada Partido em particular, do PT, do PDT,
do PTB e do PDS, e até me honro em falar por todos eles
hoje aqui, para dizer que, em São Paulo, todos os partidos são signatárioS- de um oficio pedindo que seja apro~
vada a Emenda Benevides.
Acredito que neste momento em que todos nós estamos dando o melhor de nós próprios para avançar o processo da democracia o fato de que na Capital do Estado
-talvez o EStado que contribua, neste momento, para a
dose maior de preocupação nacional, porque é lá que se
encontram os problemas sociais mais graves; porque
simplesmente lá há a condensaÇão dos problerDas gerais
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do Brasil, e o que antes assOlava o Nordeste, hoje assola
São_ Paulo, e pelo menos nisto estamos unidos nas dificuldades- naquela Capital, que sempre foi a Capital da
esperança, que hoje começava a ser a Capital-do desalento, foi lá que se viu a constituição de um movimento absolutamente unitário, de todos os partidos, pedindo que
as eleições diretas das capitais sejam aprovadas pelo
Congresso Nacional.
O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• permite um apãrte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Com o maior gosto.-

O Sr. Humberto Lucena- Congratulo-me, por intermédio de V. Ex•, com as lideranças políticas de São Paulo, que, oportunamente, acima dos partidos, se uniram
em torno dessa tese que representa uma legítima aspiração popular que é a restauração imediata das eleições
diretas para as prefeituras dis capitais.
Aproveito a oportunidade em nome do nosso Partido,
para fazer um veemente apelo à Liderança do Governo
nesta casa:, no sentido de que recomende aos seus liderados a presença hoje na reunião da Coiriissão Mista, às 17
horas, no Senado Federal, que será presidida pelo nobre
Senador Pedro Simon, porque a notícia que nos chega é
profundamente desalentadora, nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso: a de que, pelo contrário, -ciPOS~tCrià
-tecomendado a ausência dos seus membros da Comissão
Mista, e que ali só compareceria o nobre Senador Aderbal Jurema, que fez o seu relatório, emitiu o seu parecer,
distribuiu-o aos dem_ais membros da Comissão, no qual
S. Ex• aceita em princípio, a idéia da eleição direta para
prefeitos das capitais, mas a transfere para 1988. _Sem
querer entrar nQ mêrito agora da proposição do nobre
Senador Aderbal J urema, o que é de estranhar é o comportãmeiito do PDS neSta Casa e na Câmara -dos Depu~
tados, exatarnente no momento em que V. Ex• traz orespaldo de todos os partidos polfticos, em São Paulo, em
favor dessa tese genuinamente popular.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Agradeço o aparte de V. Ex•

O Sr.--Amaral Furlan- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Com prazér, ouço V. Ex•

O Sr. A.m"arai Fur!t:iiz- Quero trazer a iiinhâ. ·éolabo~
ração dizendo que o PDS de São Paulo, pela sua Comissão Executiva e pelo seu Diretório Regional, está. plenamente de acordo que haja eleições diretas para prefeitos
da capital.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Agradeço o aparte do nobre Senador Amaral Furlan.
Queria dízer também ao Presidente desta Casa que os
signatários deste apelo, além de mim são: o Deputado
Armando Pinheiro, Presidente do Diretório Regional do
PDS; a Deputada I vete Vargas, Presidente do Diretório
Regiorial do PTB; o Deputado Djalma Bom, Presidente
do PT: Rogê Ferreira, Presidente do Diretório Regional
do PDT, al~m dos Uderes das Bancadas Estaduais Deputados LuiZ Máximo, Faul Carlos, Augusto Toscano,
Marcos Aurélio Ribeiro, Vereadores, Laura Ferraz, Antônio Sampaio, Vereadora Luiza Eudina de Souza, Vereador Gabriel Ortega, que são os Líderes, na Câmara
dos Vereadores, de todos os Partidos em São· Paulo.
Antes de conceder o aparte ao nobre Líder do PDS,
que muito me honra com o aparte, queria dizer que estão
presentes, aqu~ para este momento de entrr::ga deste apelo, os Deputados Estaduais Antônio Scopel, pelo PTB;
Paulo Diniz; pelo PT, Álvaro Fraga, pelo PDS; Rubem
Lara, pelo PMDB, além dos Vereadores João de Paulo e
Aureúno de Ãndrade dO PDS de São Paulo, Laura Fer-
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raz do PMDB, Lufza Erundina do PT, Gabriel Ortega e
João Brasil Vita do PTB.
Em outros' termos, o que aqui se convencionou chamar no Brasil da classe poUtica, por uma vez, pelo menos, está unida em São Paulo, e quer o ql.le o povo quer:
eleição dire_ta, e jâ, para a capital.
O Sr. Aioysio Chaves- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr: AloysiQ Chaves - Nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, eu queria fazer esta minha intervenção ao pronunciamento de V. Ex• destacando esta
matéria sob dois aspectos. Em primeiro, constituCional.
Sabemos nós e basta consultar as Constituições deste
País, desde 1823 até esta data- que o tratamento constitucional dessa matéria tem sido o seguinte: tivemos
Constituição que determinou a eleição direta para prefeitos de capitais; antes da Constituição de 1967, tivemos
Constituição que determinou que os prefeitos das capitais seriam nomeados de livre escolha do governador do
estado; e tivemos Constituição que -deixou essa decisão
aos Estados, e estes poderiam dispor nas suas Constituições a respeito da eleição ou da livre nomeação dos
prefeitos das capitais. Atualmente, ao lado desse aspecto
constitucional que mostra que não há nenhuma inovação, hã um fãto novo que não passa despercebido a V.
Ex•, como eminente professor e sociólogo que é, a existência das chamadas âreas metropolitanas, hoje previstas
na Constituição Federal. Eu diria que entre o municfpio
e o Estado, hoje se insere uma unidade politicoadministrativa que é a área metropolitana, área essa que
tem uma legislação própria, consolidada em Lei Complementar; instituiu-se o conselho da região metropolitana, presidido pelo governador, com planejamento comum, dispondo de recursos financeiros alocados para os
problemas da ârea metropolitana, além de exercer ação
fiscalizada controlada por esse conselho. Isto nos leva a
medita,r a respeito deste problema com um certo cuida- do~ Nós não estamos presos a um padrão tradicional, a
um padrão clâssico: "Os prefeitos devem ser eleitos, porque o povo deve ser livre para escolher os seus dirigentes". Em relação aos prefeitos das capitais, os arguirieiitos a favor da eleição, ou contra a eleição, são demais co-nhecidos para que eu interrompa o brilhante discurso de
V. Ex•, aduzindo essas considerações, "a /ater" do seu
pronunciamento. Mas o que eu acrescento é este fato novo, que resulta no Brasil e nos outros países do surgimento do que chamamos das megalópolis, essas grandes
cidades com àreas satélites que gravitam em torno de núcleo, âreas que precisam ter uma administração central,
um planejamento central e uma execução única dos
grande projetas, para resolver os seus problemas que são
tremendos. Portanto, precisamos examinar esta questão.
Se decidirmos pela eleição, não estamos inovando. Se decidirmos pela nomeação, também estamos coerentes
com uma tradição já agasalhado no Direito Constitucional. O fato é que o Relator do meu Partido, o eminente
Senador Aderbal Jurema, emitiu um parecer, e o fez porque, de acordo com o Regimento Comum do Congresso
Nacional, ele tinha um prazo fatal para se pronunciar.
Agora, paralelamente a isso, o Partido, através de decisão do Diretório Nacio_nal, em virtude da complexidade
dessa matéria, resolveu transferir a apreciação e a decisão para a sua Convenção, agora emjunho. A decisão do
Partido não interfere no parecer- do Relator. O Partido
não pode alterar o Regjmento da Casa. Então, o Relator
dev_eria, dentro-- do prazo, apresentar o seu relatório, o
seu parecer, mas a matéria estã deslocada, por decisão
do Diretório Nacional do Partido, para a convenção do
PDS a realizar-se em junho. Portanto, não há nenhuma
contradição. Há, apenas, um aspecto político e a questão é eminentemente política que deve preponde_rar no
exame e na decisão dessa matéria.
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Agradeço o aparte de V. Ex' que é esclarecedor quanto
ao procedimento que serâ adotado, no que diz respeito
às eleições dirc:tas das Capitais pelo PDS. Não trouxe

aqui à díscurssão a questão relativa a saber se havia base
constitucional ou não para indicação do prefeito, porque:

eu sei, e se não soubesse teria aprendido de V. Ex•, com
muito prazer, que é possível existir tal base constitucional. Eu trouxe aqui a expressão de uma vontade polrtica,
e chamo a atenção para o fato de que há um concenso,
que pela primeira vez ocOrreu-na histófia política de São
Paulo, recente; todos os partidos politicamente acreditam que é chegado o momento da eleição do prefeito.
Sei, talvez não tão bem com V. Ex•, mas tenho até um
trabalho sobre a matéria, que a autoridade metropolita~
na é a1go que estâ em criação no mundo moderno; entre~
tanto, a autoridade metropolitana que existe, por exemplo, em New York, não prejudica, de. maneira alguma, a
eleição do prefeito, ela é cOmplementar.

O Sr. Aloysio Chaves- Permita-me que lhe diga que
Nova York esteve â porta da falência, mas salvou~se em
virtude de uma decisão criativa que serviu apCn3.s para
protelar este problema por algum tempo. Ainda agora,
se não me engano, Los Angeles, na Califórnia, esteve às
voltas com um problema idantico.
O Si'.Pedro Simon -

Por causa da eleição Ex•?

O Sr. Aloysfo Chaves -

Porque n..ós encontramos so~
Juções P.aliativas, mas não temos encontrado soluções de
fundo para esses problemas das grandes regiões metropolitanas.

O Sr. Pedro Simon - Se fosse nomeado o prefeito de
Nova York, não haveria problema algum'?~ a conclusão
a que chegamos ...

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• estã querendo pilheriar
sobre um assunto sério, por sinal muitO ao feitio das intervenções triangulares do ncibre seriador pelo Rio
Grande do Sul...
O Sr. Pedro Simon -Permita-me V. Ex• um aparte?

O Sr. Aloysio Chaves --.-.-.que traz o hábito do debate
no júri, do qual era um ixími-o advogado, mas a questão_
é uma questão mais séria, que não se revoga apenas com
uma frase, com uma observação que se insere entre um
aparte regimental e esta intervençãq_, "a latere... V. Ex•
sabe que realmente essas duas grand~s metrópoles nos
Estados Unidos, Nova York e Los Angeles, não resolveram os seus problemas. Adiaram somente os seus proble~
mas. O próPrio -Estado da -Califórnia, o segundo Estado
da Federação americana, enfrenta hoje dificuldades quase insolúveis paTa resolvér os seus problemas administrativos.
O Sr. Pedro Simon -

Permite-me V. Ex•?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.:.:.
concedo o aparte ao nobre Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon- Inicialmente, o primeiro aspecto
levado pelo nobre Líder Aloysio Chaves realmente é importante. Hoje existem as regiões metropolitanas. São
Paulo deve ter 15, 20 municípios. No Rio Grande do Sul,
Porto Alegre tem cerca de 14 municípios. O que hã de interessante? Os municípios qUe inte.B:fam a região metropolitana, todos eles têm o direito de eleger o seu prefeito.
O SR. FERNANDO HENRÍQÚE CARDOSO Menos o da Capital.

O Sr. Pedro Simon _.: O da Capital, não. Tudo é região metropolitana. o nobre uaer explicou, e deu toda a
argumentação, de que a legislação prevê o Conselho da
Região Metropolitana, que vai estudar, sob presidência
do go~mador e de um Secretãrio Especial, nomeado
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Para este fim, vai estudar os problemas da região metropolitana. Por qu·e São Bernardo pode eleger o prefeito e
a cidade de São Paulo não pode fazê-lo'} Por que Gravataí pode eleger o prefeito e Porto Alegre não pode fazêlo?

O Sr. Aloysio Chaves- ...mas V. Ex• seja tolerante e
admita mais esta última intervenção no seu discurso.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -

O Sr. Aloysio Chaves- Se Õ PDS estivesse orientado
por i.Jm propósito político, que me parece está imanente
na decisãO do PMDB, estaríamos aprovando a Emenda
que tem o nome do nobre Deputado Armando Pinheiro,
porque, se para alterar a Constituição Federal há necessi_dade de 2/3, e$Sa mesma exigência se estende à alteração das constituições dos Estados, porquanto é uma
norma fundamental do Direito Constitucional de que
aqueles princípioS essenciais da Constituição devem ser
observados pelas Constituições dos Estados. Então, em
São Paulo iríamos votar pelo 2/3: e V. Exts não pode·
riam recusar a eleição direta; e nos Estados onde achássemos que politicamente isso não nos é conveniente, não
iríamos dar esse quorum para a alteração constitucional,
se tivéssemos nessa decisão apen._as a preocupação dessa
malícia política, desse propósito político que estaria dis-simulado na posição que coloquei anteriormente. Isso
não ocorre. É que a matéria é realmente controvertida.
No Rio Grande do Sul, que citou o Senador Pedro Si·
mon, eles têm a maioria simples na Assembléia Legislativa.rp.as não têm 2/3. Em todo o Nordeste temos a maio·
ria nas Assembléias Legislativas. Nos Estados do Norte
temos condições de impor ou não uma alteração consti~
tucional dessa ordem. Portanto, não~ o interesse políti~
co. Interesse político era aderir Jogo a isso, porque em
São Paulo surgiu a candidatura, que já está nas ruas, do
Sr. Jânio Quadros, que sei, seri.a pelo menos profundamente...

Porque Gravataí não é Capital do Estado.

O Sr. Pedro Simon - O problema não é este. Quero
só, e V. Ex• me desculpe

.u

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pois não.

O Sr. Pedro Sinwn- ... dizer da importância do documento que V. Ex~ traz a esta Casa, porque e.xatamente
hoje, às 17 horas, reúne-se a Comissão que vai decidir
sobre a matéria. Lá estarão presentes os Membros do
PDS, majoritariamente, os Membros da Oposição. O
nobre Relator, quando se extinguiu o prazo para decidir
sobre a matéria, nos procurou e solicitou prorrogação do
seu prazo, porque desejava apresentar o seu parecer e
precisava de mais tempo. Prorrogado foi o prazo. S. Ex•,
hã dois dias, enviou a todos os membros da Comissão o
seu parecer, onde ele adota a tese de eleição direta, da
Emenda Mauro Benevides, mas diferencia-se com rel.itÇão à data. A data é idêntica a de todos os municfpios,
1988. De repente S. Ex• vem ao nosso Gabinete e nos co~
munica: infelizmente o meu Partido tomou a decisão de
que não vamOs comparecer à Comissão. Ê estranha; ê
profundamente estranha essa decisão. e; pelo menos altamente incompreensível a nível da Comissão. Diz o nobre
Lfder do PDS que o seu Partido vai fazer uma convenção
para deci~ir a matêria. Tudo bem, tudo_ bem. Já sabemos
que a emenda constitucional hoje não tem prazo para
tramitaÇão, Podeiá- ser votada em agosto, Enfim, o PDS
tem o controle da Casa, e colocará a matéria quanto Cntender. Dentro da Comissão, na hora em que à Comissão vai deCTdil-, não comparecer à Comissão, retirar-se
da Comissão, para que a matéria não seja discutida e
ventada na Comissão, sinceramente, honestamente, não
----posso enteÕder. Só lhe adianto uma única coisa a mais:
tambêm no Rio Grande do Sul, durante todo o debate
da campanha eleitoral, o governador eleito do Esta:do, o
Sr. Jair Soares, era favorável às eleições diretas para preteliO da Capital. Agora é que vemos essa nova posição,
em que-o Lfder do Governo dã a entender que a sua posiçào pessoal, pelo m~nos dá a entender, é contrária às
eleições díretas.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Agradeço o aparte de V. Ex• Peço aos meus companheiros do Se-nado me deixem terminar, porque quero simplesmen~ tazer a apresentação de um documento. Acredito que esta matéria voltará a debate aqui. Não quero
entrar na discussão sobre a factibilidade ou não de áreas
metrolitanas com eleiÇões diretas. Devo dizer ao nobre
Senador que fui habitante da Califórnia, que tenho certa
familiaridade com Nova York, e que de fato· os problemaS relativos a essas cidades são de ordem econômica, e
não política. ~
Ao encamin~r ao Presidente do Senado este documento, reafirmO a nossa convicção de que, apesar das di[!_culdades, e apesar -~o que nos estã parecendo ser uma
tática pro-telatória, por razõeS que podem ser atê compreensivas çto ponto de vista do governo e de seu Partíd_o, mas que não são aceitáveis do ponto de vista da população, apesar disso, a vontade é tão forte no Brasil no
sentido de que as eleições diretas sejam aprovadas, que
t~nho_conflança de que este Congresso saberá corresponder a este anseio popular e que daremos mais um passo
no- sentido da democratização ...

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Fernando
_Henrique Cardoso, ia respeitar a solicitação de V. Ex•,.,.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Aceito seu aparte.

O SR. FERNANDO HERINQUE CARDOSO Pois não.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Perturbadora, talvez.
O Sr. A!Oysio Chaves- ... para o nobre Governador

Franco Montara.'

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Não acredito.
Com respeito à questão constitucional, mais uma vez
entendo que V. Ex• está dizendo o que é correto, porque
V. EX• tem demonstrado conhecimento em matéria cons"titucional, não aprovaria a Emenda do Deputado Ar~
mando Pinheiro, porque ela pode ferir outros aspectos
da Federação.
Enttetanto, do ponto de vista político, também nao estamos colocando a questão senão em termos de um
princípio geral que nos parece ser correto neste momento, na sua aplicação prãtica. Não estamos tratando de
ver as eleiçÕes diretas como um mecanismo para aumentar ou para diminuir o poderio do PMDB.

V. Ex• citou "que, no caso de São Paulo, eventualmente
um -dos candidatos poderia causar alguma perturbação,
A perturbação causada por um candidato em eleições é
bem-vinda. é norma da prática democrática. Com relação ao PMDB em São Paulo, a força do nosso Partido
é- tão grande na cidade que, francamente, não é isso que
nos atemoriza. Ainda que não fôssemos fortes, e talvez
não o sejamos ·e-m outras cidades, acredito que é uma
questão de princípio que tem apoio popular.
Não quero alongar estas considerações, porque creio
que, nesta altura, são desnecess~ias. O País inteiro~ quer
as eleições, o Pais intt;iro confia em que o COngresso faculte a possibilidade das eleições diretas. Os argumentos
de ordem jurídica, de ordem econômica e até mesmo de
ordem social que vierem a ser invocados, serão argumentos contra a vontade da maioria da população. Por mais
que eles tenham inteligênci~ e argúcia, eles se perderão
politicamente diante do fato principal, e o fato principal
é que democracia sem voto é muito díflcil de ser compreendida pelo povo.
Sr. Presidente Nilo Coelho, tenho a honra de passar às
mãos de V. Ex• este apelo conjunto dos partidos de São
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Paulo, para qÚ.e aprovemos, e jâ, imediatamente, a
Emenda Mauro Benevides. Passo a ler o documento:
São Paulo, 8 de abril de 1983
ExcelentíssimQ Senhores
Senador Nilo Coelho
DD. Presidente do Senado Federal
Deputado Flávio Marcílio
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhores Membros do Congresso NaCional
Brasília - Distrito Federal

Os presidentes dos Diretórios Regionais do
PMDB, PDS, PTB, PT e PDT e as respectivas lideranças partidárias na Assembléia Legislativa e na
Câmara Municipal, em São Paulo, vêm manifestar
aos senhores membros do Congresso Nacionara
vontade unânime de todos os partidos políticos no
sentido de que sejam realizadas eleições diretas para
prefeitos das capitais aináa-C:m-1983. SelltiniõsSér
esse o anseio da imensa maioria do povo de Siio
Paulo, bem como de todo o povo brasileiro, conforme tem sido expresso em inúmeras pesquisas de opinião pública.
Os programas de t~áOs os-partidos PoHHCoS, dos
quais somos parte; defendem a eleição dfre4t de prefeitos de todos os Municípios, independentemente
de serem ou não Capitais de Estado. Consideramos
perfeitamente p\ausivel que o prefeito da Capital, di
mesma maneira que os prefeitos de outras grandes
cidades, tenha autonomia em relação ao Governador de Estado
Um prefeító- C::JeitO--diretamente pelo povo t.Crf,
certamente, o necessáriO-suporte-popular para administrar a cidade co-m independência, poréril em
consonância com õ Governador sempre que for necessãria uma- cooraen:ação -de esforços no interesse
público.
Nesta fase histórica em que o povo conquístã. a
abertura política, não vemos razões ou arguinentos
plausíveis para adiar o direito dos cidadãos das Capitais elegerem diretamente os seus prefeitos. O processo de nomeação pelo Governador de um- prefeito, cujo nome ~sancionado pela Assembléia LeS:islativa, tem apresentado-ã.Igumas desvantagens, principalmente a de não Propiciai' um amplóodeb-ate pópular a respeito dos diferentes programas de administração que normalmente seríam apresentados pelos diferentes candidatos e partidos. Este processo
de nomeação, ao contrário, conflita com príncfpio
da autonomia municipal que se caracteriza tarnbêm
pela garantia do povo poder eleger o seu governante, livre de pressões e injunções de grupos alheios e
distantes da vontade popular.
A campanha para a eleição direta do prefeito de
uma grande metr_ópole, como São Paulo, ou das demais Capitais, justamente ensejará opOrtunidades
para o povo tomar melhor conhecimento dos
pro_blemas e possíveis soluções. Propiciará meios de
os candidatos e partidos responderent a estes grandes desafios.
Desta forma, Senhores Congressistas, vimos for·
malmente fazer um apelo para que atendam ao anseio do_ povo paulistano, que acreditamos ser comum ao de todos os cidadãos brasileiros, de ter imediatamente, ainda em 1983, o direito de eleger livre e
diretamente o prefeito de sua Cidade.
Respeitosamente, Senador - Fernando Henrique
Cardoso, Presidente do Diretório Regional do
PMDB. Deoutado -Armando d11 Souzq Pinh'!iro,
Preside~ te do Dir~tóriti"-Regi~~al do PDS, Deputada- !vete Vargas, Presidente do Diretório·Regional do PTB, Deputado - Djalma Bom, Presidente
do Diretório Regional do PT,- Rogê Ferreira. Pre·
sidente do Diretório Regional do_ PDT, Deputado
- Luiz Máximo, Líder do PMDB, Deputado Fauze Carlos, Líder do PDS, Deputado -Augusto
Toscano, Líder do PTB, Deputado-- Marcos Aurélio Ribeiro, Líder do PT, Vereador - Laura Ferraz, Líder do PMDB, Vereador --Antonio Sam·

paio, Líder do PDS, Vereadora- Luiza Erundina de
Souza, Líder do PT, Vereador Gabriel Ortega, Líder
do PTB.
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ANEXO AO PARECER N• 166, DE 1983
Redar;ão final do Projeto de Resolução
I983.

n~

11, de

Muito obrigado, Sr. Presidente. (MUito bem! Palmas.)
O SR. PEDRO SIMON (Pela ordem.) - Sr. Presidente, se fosse Possfvel, gostaria que esse documento pu·
desse, através de V. Ex', chegar às mãos do Presidente_ do
PDS, porque até as 17 horas talvez houvesse oportunidade de os membros do PDS comparecerem à Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vou fazer esse
documento chegar ao Colégio de Líderes e aos Presidentes de Partidos. Era esta a comunicação que a Mesa iria
fazer ao Ph:nário:
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo B'ªd_aró.

o SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1'1-Secretârio.

_E /ido e aprovado o Sf:Euinte
REQUERIMENTO N• 545, DE 1983
Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as
tradições da Casa, aS seguintes homenagens Pelo falecimento do ex-Deputado Federal Paulo Pinheiro Chagas:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolência à familia e ao Estado
de Minas Gerais.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983.- MUrilo Badaró
-_Itamar Franco - Luiz Viana- Humberto LucenaNelson Cameiro.

O SR. PRFSIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
e a Mesa se associam às manifestações de pesar ao ilustre
polítjco falecido. E o Presidel]Je, _de um modo particular,
conviveu com Paulo Pinheiro Chagas. Contemplando o
Ple:nário, todos nós da Mesa sentimos que cada um tinha
o que dizer sobre Paulo Pinheiro Chagas, porque cada
um de nós políticos, quando sente_desaparecer um companheiro, aquele que faz a vida pública do País, aquele
que traz a contribuição do registro da nossa História
Política, como Paulo Pinheiro Chagas, ull). homem de escol, homem dos registras mais altos, mais puros, mais
singulares, evidentemente que nós'nos sentimos tristes. A
evocação realizada hoje nos entristece, nos empobrece.

O SR. PRFSIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
redação final que vaí"Ser lida pelo Sr.

1~'-Secretário.

E lida a seguinte
PARECER N• 166, DE 1983
D~:t

Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Resoluçio nl' 11,

1983.
Relator: Senãdor Saldanha Derzi
A -Comissão apresenta a redação final do PrOJeto de
Resolução n~' 11, de 1983, que autoriza o Governo do ÊStado de Mato Grosso a elevar em Cr$ 717.785.762,58 (setecentos e dezessete milhões, setecentos e oitenta e cinco
mil, setecentos e sessenta e dois cruzeiros e cinqUenta e
oito centavos) o montante de sua dívida consolidada in·
terna.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - ClaudiQJtor Roriz.

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

RFSOLUCÃO N•

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
elev&.r em Cr$ 717.785.762,58 (setecentos e dezessete
milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e
sessenta e dois cruzeiros e cinqUenta e oito centa"os) 9
.montante de sua dívida consolidada.
O Senadõ Federal resolve:

Art. 1~> É 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 o
niontante de sua dívida consolidada em Cri
717.785~762,58 (setecentos e dezessete milhões, setecentos e oitenta e cínco mil, setecentos e sessenta e dois cruzeiros e cinqUenta e oito centavos), correspondentes a
279.680,40 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de CrS 2.566,45 (dois. mil, quinhentos e sessenta e
seis cruzeiros e quarenta e cinco centavos), vigente em
novembro/82, a fim de que possa Contratar operações de
crêdito no valor global acima mencionado,junto à Caixa
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinãdas à construção de cadeias da comarca, delegacia de menores e aquiSição de veículos e equipamentos de
radiocomunicação, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A r<:dação finai lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1~>-Secretârio.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 546, 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 nt 11, de
1983, que autoriza o Governo do EstadO de Mato Grossoa elevar em Cr$ 717.785.762,58 (setecentos e dezessete
milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e ses·
sentae -dois cruzeiros e cinqíienta e oito centavos) o
montante de sua dfvida consolidada.
S_ala das sessões, em 13 de abril de 1982.- Benedito
Canelas.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Aprovado o
requerimento passa-se à imediata apreciação da redaçào
final anteriormente lida.
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução
n• 11/83.
Não havendo quem: queira discuti-la, declaro~a encer.rada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n'1 531, de 1983, de autoria do nobre Sr. Senador Jorge Kalume e outros Srs.
Senadores, lido em sessão anterior, e que solicita a realização de sessão especial destinada a homenagear o Marechal João Baptista Mascarenhas de Moraes, pelo
transcurso, em 13 de novembro de 1983, do centenário
de seu nascimento.
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Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. {Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fixará, oportunamente, a· data da sessão
especial.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação da Mensagem Presidencial n9 68, de 1983 (n"' 118(83, na origem),
submetendo ao Senado o nome do_ Sr. General-deExército Alacyr Frederico WCrn~ para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República do Iraque,

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal- Márici ~aTa::.. Eunice Michiles- Fábio Lucena - Odacir Soares - Gabriel Hermes Hélio Guciros - Alexandre Costa - Alberto Silva João Lobo- Almir Pinto- Carlos Alberto...., Martins
Filho - Marcondes Gadelha- Miftõn Cabral- Aderbal Jurerna- Marco Maciel- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante-- Jutahy Magalhães- João_ Calmon- Benedito Ferreira- Benedito Canelas --Álvaro Dias- Jorge Bornhausen.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Como vota o

-- Lfder do PTB?
O SR. NElSON CARNEIRO com ressalva das emendas.

Sim pelo projeto,

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Srs. Senadores já podem votar.

Os demais

{Procede-se à votarão)

VOTAM "'SIM"" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema -Alexandre Costa - Almir Pinto
- Aloysio Chaves - Altevir Leal -Amaral Furlan Amaral Peixoto -Benedito Canelas -Carlos Alberto
- Cláudionor Roriz- Dinarte Mariz·- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Gaivão Mod~to- Guilherme
Palmeira - Helvídio Nunes -João Calmon -Jorge
Bomhausen -Jorge Kalurne -José I,.ins -Jose Sar~
ney __ - Jutahy Ma83thães - Lourival Baptista - Lui:z
Ca~·alcante - Lui:l: Viana - Marcondes Gadelha Martins Filho - Milton Cabral - ~oacy_r Dalla "Mur-ílo Badaró_ -Nelson Carneiro -Raimundo Parente - Virgílio Távora.

VOTA '"NÃO"" O SR. SENADOR:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a
Hora do Expediente,
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Item 1:

Hqmberto Lucena.
O -sR: PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Votaram
..SIM" 33 Srs. Senadores;...NÃO" I, Contando-se apresença do Presidente, alcança-se Q ...quorum" mínimo de
3.5 Srs~_Senadores.
O projeto foi aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 6, DE

E

1983
(Em Regime de Urgência- Art. 731, alínea h, do
Regimento Interno)
Votação, cm turno único, do Projeto de _Lei da
Câmara n9 6, de 1983 (n9 75/83, D.a casa de origem),
que altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos Políticos,
e dá outras providências, tendo
PARECERES ORAIS, da Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto e contrário às
Emendas n9s 1 e 2, de Plenário.

Em votação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Luceoa.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 6, DE 1983
(N9 75/83, na Casa de origem)
Altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 21 de julho
de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos, e dá
outras prOvidências.

I - O art. 28 passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 28 Conipete aos Diretórios Nacionais
dos ~tidos Po.líticos a flxação das datas das convenções municfpais, regionais e nacionais1 destinadas à.eleição dos seus diretórios, e às convenções nacionais compete estabelecer a duração dos mandatos partidários."

..Art. 55
Os diretórios regionais e nacionaiS fixarão,
atê 45 (quarenta e cinco) dias antes das respectivas
convenções, o fiúmero de seus futuros membros,
que não deverá ultrapassar, respectivamente, o~ limites máXimos de 71 (setetita e iun) e 12i (cent~ e
vinte e um), incluídos os Líderes nas Assembléias
LegiSlativas, na Câmara dos Deputados e no Senado FederaL"

O Sr. Humbe-rtõ Lucena -Sr, Presidente, requeiro verificação de votação.
- -O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)~ Vai-se proceder à verificação de votação solicitada pelo nobre Senador Humberto Lucena.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupam seus lugares
de votação. (Pausa.)

O SR. ALOYSIO CHAVES -Sim.
O SR. PRESIDENTE- (NilO. Coelho)- Como vota o
Líder do PMDB?

O SR. PRESDIENTE (Nilo Coelho)- Votação em
globo das emendas.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra ao nobre Senador NeLson Carneiro, para uma declaração de voto.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para urna deelaração
de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs .
Senadores:
O Partido Trabalhista Brasileiro já manifestou a sua
posição favorável ao projeto na Câmara d_os Deputados.
Coérente Com o princípio de que se deve dar maior liberdade aos partidos para fixar a data das suas convenções,
vofàrâ a favor da Emenda n9 2, que possibilita ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro fixar, na data
que bem entender, a sua Convenção, sem ser obrigado a
fazê-lo no prazo de 60 dias.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os Srs. Senadores que aprovam as emendas queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
O Sr. HumbertO i.ucena- Sr. Presidente, requeiro verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Solicito aos
Srs. S"enadores que permaneçam nos seus lugares porque
vai ser feita a votação nominal.
Como vota o Sr. Lfder da Maioria?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Não.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) --Como vota o
Sr. Uder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

II - O § J9 do art. 55 passa a vigorar com a seguinte
redação:
§ 19

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Como vota o Líder do PDS?

152 da Constiíi.tíção Federal, poderão aplicar a norma
constante deste arti_go em relação à renovação dos mandatos dos atuais membros dos Diretórios Regionais e
Nacionais.
Art. 3~ As convenções partidárias a se realizarem
em 1983 somente poderão ser convocadas 60 (sessenta)
dias após a publicação desta lei.
Art. 49 Até a exercício finãnceiro de 1986,
considera-se funcionamento. para os efeitos do art. 97 da
Lei n"' 5.682, de 21 de julho de 1971 -Lei Orgânica dos
Partidos Políticos, o partido político representado na
_ Câmara dos Deputados,
Parágrafo único. Na distribuição proporcional ao número de mandatários, prevista no inciso II do dispositivo
citado no caput deste artigo, assegurar-se-á a cada partido o mínimo de 10% (dez por cento).
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 · Revogain-se as disposições em contrário.

O Congresso Nacional decreta:

- Art. ~~ A Lei n9 5.682;de 21 de julho de 1971- Lei
Orgânica dos Parildo.S PàlíifcoS, -PãsSa a vigorar com as
seguintes alterações:

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTRE(frJE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Votação do
projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senãdores qiie OaPfoVam ·queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
Aprovado.

o seguinte o projeto aprovado

0965

Art. 21' 2- facultado aos Diretórios Nacionais decidir
SObre a realização de conveDcões Para a renovação dos

~

:.::m~úidatOs dos a-tuais membros -dos Dire:tórios Municipã.is, ainda q~ue--em datas não coincidentes e até o limiÚ:
máXimo de 2 (dois) anos.

Parágrafo único. _Os partidos políticos que, nas
eleições de 15 de novembro de 1982, não tiverem preenchido os requisitos previstos no inciso II do § 21' dõ art.

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Sr. Senador
Nelson Carneiro já declarou voto.
O~ s~. Senadores podem votar. (Pausa.)
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, eu
pedirii a V. Ex• que esclarecesse se o SIM importará na
aprovação da decisão anterior, da .rejeJ.çãQ, e Q_ NÃO re-pi-esentará ·~ aproVa-ção das emendas? ~ exatamente para
o meu conhecimento.
O SR. PREsiDENTE (Nilo Coelho)- A Mesa anunciou a votação em globo das emendas. O SIM aprova e o
NÃO rejeità :is emendas.
O SR. NELSON CARNEiRO- O SIM aprova as
emendas e o NÃO rejeita as emendas?
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Exatarnente.
O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presid-ente, nós rejeitamos
as emendas e.a votação SIM significa rejeição, e avo-
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tação NÃO significa a aprovação. De sorte que a Biincada do PDS votará SIM.
O Sr. Humberto Lucena -

Sr, Presidente, o que está

em votação são as emendas. Então, o que se vota são as
emendas, SIM ou NÃO.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Votação em
globo das emendas ...
O Sr. Humberto Lucena aprova-se as emendas.

Então, se se vota _SIM,

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Evidentemente.
O Sr. Aloysio Chaves- Então, o voto do PDS é NÃO.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Co.elho)- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 62, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 355, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caxambu (MG) a elevar em Cr$ 123.939.000,00 (cento
e vinte e três milhões, novecentos e trinta e nove mil
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
1
PARECERES, sob n9s 356 e 357, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e 'Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-- de Municfpios, favorãvel.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·-A matéria .v~i à Comissão -de .Redação.

Procede-se à votação
~

VOTAM ""S/M""VI>SRS. SENADORES.·-

Humberto Lucena
Nelson Carneiro
VOTAM "'NÀO'' OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema
Alexandre Costa

o seguinte o projeto ,aprovado

-=--A_u_toriza a Prefeitura Municipal de Caxambu
(MG), a elevar em Cr1123.939.000,00 (cento e vinte
e três milhões, novecentos e trinta e nove mil cruzeiros) o montante .de sua dívida consolidada interna.

Art. 19 É a _Prefeitu~a Municipal de Cax.ambu, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 123.939.000,00 (cento e vinte e
três milhões, novecentos e trinta e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação (BNH), destinado à implantação do Programa CURA, Q.aquele MunicJpio, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Amaral Furlan
Amarai PeixOto
Benedito Canelas
Carlos Alberto
Claudionor Roriz
Dinarte Mariz
Eunice Michiles
Gabriel Hermes
Gaivão Modesto
Guilherme Palmeira
Helvídio Nunes
João Calmon
João Castelo
Jorge Bornhausen
Jorge Kalume
José Lins
José Sarney
Jutahy Magalhães
Lourival Baptista
Luiz Cavalcante
Luiz Viana
Marcondes Gadelha
Martins Filho
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Murilo Badaró
Odacir Soares
Rainiundo Parente
VirgíJio Távora

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3:

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Votaram SIM
2 Senadores e NÃO 34. Não houve abstenção. Total de
votos: 36.
As emendas foram rejeitadas.
A mafériã-V<ü à sanção.

São as seguinteS as emendas rejeitadas

Votação, em turma únicõ, do Projeto de Resolução n~' 79, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Fillãnças comO conclusão de Seu Parecer [i9 420, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio
Claro (SP) a c_ontratar operação de empre:stimo ex~
terno nó valor de até USS to,OOO,OOO.ºº__(dez mi~
Jhões de dólares norte·americanos) destinada a implantação de obras prioritâiias naquele município,
tendo
PARECERES, sob n~>s 421 e 422_, de 1982, das
Comissões:
de Constituição e Justiçã. pela constitucionalidade ejuridicidade, com voto vencido 9-os Senadores
Dir'celi Cardoso e Láiaro Barbosa; e
de Municípios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.}
Aprovado.
A matéria vai à ComisSão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 79, DE 1982
Emenda

n~'

1

Suprima-se no art. 211 a expressão:
..... ainda que em datas não concidentes e ... "

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Oaro
(SP) a contratar operaçio de empréstimo externo no
valor de até USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte--americanos) desdnada à Implantação de
obras prioritárias naquele Município.

Emenda n9 2
~uprima-se

mais.

o art. 39 do projeto, renumerando-se os de-

da União, unia operação de empréstimo externo no va·
lo r 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 Brasil, destinada a financiar a implantação do Hospi·
tal Geral, ampliação do Sistema Viário e a construção do
Terminal Rodoviãrio, naquele Município.
Art. 29 A operaçãO realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame
das .~ndições cfedití~ias da operação a ser efetuado pelo
-Ministério da Fazenda em articulação com o Banco do
Brasil, nos termos do art. J9, item II, do Decreto nQ
74.15~, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi·
gências dos órgãos encarregados da execução da política
econômica-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei MuniciPal n~> 1.675 de 17 de junho de
1981, autorizadora da operação.
Art. 311 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 62; DE 1982

O Senado Federal resolve:

Almir Pinto
Aloysio Chaves
Altevir Leal

Abril de 1983

O Senado Federal resolve:
Art. 111 :t. a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, autorizada a realizar, com a garantia

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 131, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n' 656,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Ilhéus (BA) a elevar em CrS 218.094.000,00 (duzentos e ~ezoito milhões e noventa e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES. sob nos 657 e 658, de 1982. das
Comissões:

de Constituição -e Justiça, pela
de e juricidade; e
de Municípios, favorável.

constitucionalida~

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguite o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 13I, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a
elevar em CrS 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e quatro mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. !9 :t. a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA), nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS
218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida cocysolidada interna, afim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Nordeste do Brasil
S.A-.,_gestor do Fundo de: Desenvolvimento Urbano do
N ardeste, destinado ao financiamento das Qbras de com~
plementação do Centro de Abastecimento da Sede Municipal, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n•
388, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solici~
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 126, de 1980, de sua autoria, que acrescenta pará~
grafo úniCo ao art. II da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os._Srs.Benadores que o aprovam permaneçam
dos. (Pausa.)
Aprovado.

senta~

.. DIÁRIO DO CO.NO~ESSO NAC!ONAL (S~~ão li)

Abril de 1983

O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a t~amitar normalmente,

O SR. PRESIDENTE- (Ni~o Coelho) -Item 6:
Votação, em torno único, do Requerimento nll
3-89, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitante , nos termos do art. 367 do RegimentQ Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei d_o Senado
n'~

202,-de

1980~

de sua autoria, que proíbe a aquí-

sição de imóveis rurais nos casos que especifica, e dâ
outras providências.

Em votação.
Os Srs. Senadores
se acham. (Pausa.)

que~

aprovam permaneçam como

Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento

n'~

390, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Int~r
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n"' 222, de 1980, de sua autoria, que dispõe a respeito
do máximo rigor à proteção e fiscalização d-os alimentos de consumo humano, introduzindo alte-rações no Decreto-lei n"' 986, de 21 de outubro de

1969.
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. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 8:
Votação, em turno úniCo, do Requerimento n'~
391, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de leí do Senado
n"' 235, de 1980, de SUa autoria, que proíbe a participação do capital estrangeiro no caso que especifica,e dá outras providências.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n"' 235/80, voltarâ a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 9:
Votação, em turno único, do Requerimento n'~
392, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n"' 241, de 1980, de sua autoria, que proíbe a participação de capital estrangeiro no ramo de atividades
que especifica, 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.

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 II:

Votação, em turno L1nico, do Requerimento n~' 394, de
I 983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 272, de 1980, de
sua autoria, que fixa normas p~;ra a escolha çie dirigentes
das Universidades e dos estabelecimentos isolados de ensino_ superior.
Em vota'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 serâ desarquivado.

Votação, em turno único, do Requerimento n' 393 1 de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 257, de 1980, de
sua autoria, que dispõe sobre a atividade do médico residente, fixa seus direitos trabalhistas, e dâ outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Uem 16.
Votação, em turno único, do Requerimento nt
399, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando , nos termos do art. 367 do Regimento IntertlO, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n' 201, de 1981, de sua autoria, que assegura ao marido ou companheiro o direito de ser dependente da
mulher segurada da previdência social.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n9 201/81, voltarâ a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 12:
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 395, d~
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos ter-·
mos do art. 367 do Reglmento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 281, de 1980, de
sua autoria, que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n~'
1.691, de 1979, que alterou a legislação da Taxa Rodoviária Ünlca.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n'~281/80, voltarâ a tramitar normalmente.

O SR. PBESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 13:
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 396, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos dó art. 367 do Regimento Interno, o desarquivarilento ào Projeto de Lei do Senado n9 306, de 1980, de
sua autoria, que acrescenta dispositivos à Lefn'~6.404, de
15 de dezembro de 1976.
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 normalmen.te.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 14:
Votação, em turno único, do Requerimento n'~397, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'~30, de l98l,desua
autoria, que regulamenta o exercicio- da profissão de
guarda-vigilante, e dâ outras providências.
Em votação.
_
Os SÍs. Senador~ gue 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 15:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 10:

Em vot_ação 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.

Votação, em turno único, do Requerimento n'~
39_8, de 1983, do Senador Henrique SantillO, Solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 107 de 1981, de Sua autoria, que .estabelece norn:t_as para a concessão de incentivos e isenção de impostos no Programa Grande Carajás e dá outras
providências.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 17:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 139, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 877,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
-sãõPáiilO\SP) a elevar em CrS 615.170.500,00 (seiscentos e quinze milhões, cento e setenta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'~s 878 e 879, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade, com -voto vencido dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; e
- de Munidpios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único.
Se: nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrá-la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram
se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéría vai à Comissão de Redação.

conservar~

E o seguinte o projeto apro~·ado

PBOJETO DE BESOLUÇÃO N• 139, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio Paulo
(SP) a elevar em Cr$ 61S.I70.500,00 (selscentos e
quinze milhões, cento e setenta mil e qui(lbentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada Interna.
O SCnado Fedeial resolve:
Art. 1'1 É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n"'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado federal, autorizada a elevar em crs -615~ 170.500,00 (seiscentos e quinze
milhões, cento e sitenta mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consoHdada interna a fim de que
passá 'COntratar uma 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, destinada à execução de obras de infraestrutura em Conjuntos Habitacionais da COHAB -Programa FINC/ FIEGE, naquela cidade, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pubricação.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item IS:
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso~
lução n' 13, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia_ como conclusão de seu Parecer n' 36, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo (SP) a elevar, em CrS 493.771.000,00 (quatrQ,.. ·

centos e noventa_ e três milhões setecentos e setenta e
um mil cruzeiros), o- montante de sua dívida __coD.solidada, tendo
PARECERES, sob n~'s. 37 e38, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pda constituciona1idade e juridicidade; e
- de Munidpios, Tav.ofável.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs . .Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação ..·
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~
se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à co-missã_o d_~ _Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO ~NO 13, DE I982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio Paulo
(SP) a elevar, em Cr$ 493.771.000,00 (quatrocentos
e noventa e três milhões, setecentos e setenta e um mil
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada interna.
O Senado_ Federal resolve:
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de São Paulo, Esta~
do de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resoluç_ão nl'
. 93, de II de outubro _d_e 1976, do Senado Federal, autori~
zada a elevar, em Cr$ 493.771.000,00 {quatrocentos e no~
venta e três milhões, setecentos e setenta e um mil cruzei~
ros), o montante de_sua dívida consolidada interna, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto à Caixa EconQm_ica Federal, esta na qualidade de
agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à implantação de creches, naquele município, obedecidas às condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a
matéria constante da Ordem _do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento D_9 544,
de 1983, de autoria do Sr. Senador Jutahy Magalhães,
lido no Expediente, solicitando, nos termos dos artfl. 36,
§ 29, da Constituição e 44 do Regimento Interno, licença
do Senado para acompanhar o Senhor Presidente da Repúblicã em sua viagem aos Estados Unidos Mexicanos.
A matéria depende, para sua aprovação, de parecer da
Corriissão_.de Relações Exteriores.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Lourival Baptista
para proferir o parecer.
O SR. LOURIVAL BAPTlSTA """':"{Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. senadores:
O eminente Senador Jutahy Magalhães recebeu convite para integrar a Comitiva Oficial que acompanhará o
Presidente João Baptista de Figueiredo na visita oficial
que fará ao·México, nO período de 26 a 29 de abriLcorrente.
Solicitou o eminente Senador autorização à_C_a_ll_a para
desempenhar a missão, nos termos do art. _36 § 29 da
Constituição e art. 44 do Regimento Interno.
A escolha do eminente Senador foi muito acertada. S.
Ex.• representa com muito brilho o estado da Bahia nesta
Casa, todos já conhecemos o seu valor e o seu amor à
causa pública.

A Comissão de Relações Exteriores nada tem a opor a
qui ã·lice.nça seja conCedida para que o eminente Senador Jutahy Magalhães venha a desempenhar essa missão
que lhe é confiada,

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O parecer é
favorável.
Completada a instrução da matéria pa-ssa-se à sUa
apreciação.
Em votação o reqúertmento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimentq, fica concedida a licença so~
licitada. -O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. {Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dina~te M~riz.

O SR. DINARTE MARIZ PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À JI.EVlSÃQ DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
~
~
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCVRSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.)
S._ Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
(Pausa.)
- S. Ex' não está presente .
Concedo a palavra a_o nobre Senador Álvaro Dias.
(Pausa.)

S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra a."o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Lê o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs, Senadores:
A ciência não tem mais fronteiras e todos os países
procuram realizar reuniões científicas de cunho intern~
cional, promovendo uma troca salutar de experiênciaS e
informações, que a todos beneficia.
Resta, no entanto, que o documentário desses conclaves obtenha a mais ampla divulgação, nas línguas de todos os participantes e não apenas em uma, duas, ou três,
como é costumeiro em tais reuniões.
Nos dias 18 a 23 de setembro próximo, vai-se realizar,
no Rio de Janeiro, no Nacional Rio Hotel e no Ioterco~
tinental Rio Hotel, sob o alto patrocínio da Sociedade
Brasileira de Angiologia, considerada de utilidade pública desde 1957, o XVI Congresso Mundial da Sociedade
Internacional de Cirurgia CardiQYascular. ~
Presidido pelo Professor Rubens Carlos Mayall, são
membros h_onorái-ios do conclave os doutores Adib Jatene, ArthÚr Mickelberg, Carlos José de BritO, Celso Fi-- -guerôa, Domingos J. Moraes, Edvaldo Silva Telles, Elmar Delly de Araújo, E.J. Zerbini, E. Magalhães Gomes,
G._Lemos Cordeiro, Geraldo Vieira, !seu A. Costa, Jesse
Teixeira, L. E.__Puech L_eão, Márcio Castro Silva, Mário
Degni e Sydney Arruda.
Infelizmente o importante certame, em sua fase preparatória, não conseguiu despertar o mínimo interesse das
autoridades estaduais, federais e municipais, a quem seus
promotores têm apelado inutilmente, no sentido da obtenção de unia pequena ajuda financeira, destinada, pura
e simplesmente, ao preparo, nas salas de conferência, de
um bom serviço de tradução simultânea, que permita o
melhor aproveitamento, pelo auditório, das aulas ministradas pela magnífica plêiade de médicos estrang_eiros,
do mais alto gabarito, qu.e falarão apenas em inglês,
língua oficial do conclave.
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Já estão programados trabalhos, acreditando-se que
será do maior pi'oveito científico o certame, principalmente na parte dos debates. Se a cirurgia.cardiovascular
tem, no Brasil, um desenvolvimento equiparável ao dos
países cientificamente mais desenvolvidos, nossos especialistas tei'ão ensejo, nesse Congresso Mundial, de testar
o que de_ mais moderno existe no setor.
Dafo nOssO apelo ao Ministério da Saúde e ao Governo fluminense, no sentido de propiciar aparelhagem de
tradução simultânea a esse importantíssimo Congresso.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidete. (Muito
bem/)

O SR. PRESIDJ;;NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MüUer.

O SR. GASTÃO MÜLLER (Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Há poucos dias fiz um pronunciamento, alertando o
governo Para o estado de penuria que estava atingindo a
agricultura de Mato Grosso, na ârea do Vale do Rio
Araguaia.
Dizia na ocaSião, Sr. Presidente e Srs_. Senadores, que
a situação de falência dos agricultores, chocava~se com a
afirmação do Sr. Presidente da República que sempre de
público, dizia que a_ agricultura era meta principal, a sua
grande preOcupação, enfim era em torno da niesma que
se estribaVã a sua política econômica.
Na ocaSião era eu que afirmava outrossim que o Sr.
Presidente da República, embora assim aspirava a que
fosse, os fatos comprovam que ao contrário a agricultura, neste Brasil, sempre e_steve relegada a um plano, to~
talmente, secundário. Há duas semanas atrâs, eu dizia, o
Presidente está sendo enganado. O telex que vou ler para
que os Srs. Senadores tomem conhecimento e as autoridades diretamente: ligadas ao Sr. Presidente da República t!ffitbêm fiquem sabendo, bem como para que conste
dos Anais desta Casa, a mensagem da APRA - Asso~
ciação dos Produtores Rurais do Médio Araguaia, enviãdo ao Diretor de Crédito Rural e Industrial do Banco
Central cobrando promessas feitas de público pelo Sr.
Presidente da RepUblica, provam que estou certo.
Será que o Sr. Presidente está querendo enganar os
agricultores? Não creio. O que não estâ funcionando são
os ·escalões fuenores do governo, não hã dúvida.
Eis o que diz o telex, Sr. Presidente, Srs; Senadores, assinado pelo Sr. J ovelino Dallabrida, Presidente em
Exercício e Paulo Francisco Thoma, Secretário.
-

;\Para: Senador Gastão MUller
Passamos a transcrever a integra do telex encaminahado ao Diretor de Crédito Rural e Industrial do
Banco Central do Brasil para que Vossa Senhoria
tome as providências que julgar convenientes. Para:
Dr. José Kleber Leite de Castro DO. Diretor de
Crédito Ru_~al e Industrial do Banco Central DA:+__APRA - N.sociação dos Produtores Rur__ais "dÓ
Médio Arag~aia. Em meados de 198_2, nõ~~p~ogama
o Povo e o Presidente, r~pondendo uma carta de
um produtor _!}l:r.al de BáiTa do Garças - MT, Sua
-----ExceiêncTãÕ Presidente da República, sabiamente,
anunciava definitiva solução a uma velha reivindicação da classe rural sobre a correção da fertilidade
- do solo, destinando recursos do PROCAL. Vossa
Senhoria, em 19/8/82, respondeu via telex a uma
série de reivindicações desta entidade, informava
· que estão sendo autorizados recursos PROCAL objetivo assegurar correção de solo prazo adequadO.
Em setembro de 1982, divulgou-se por toda região
com muito entusiasmo a destinação de 4 bilhões de
cruzeiros para o Estado de Mato Grosso. Em contatOs posteriores no MiniStério da Agricultura foram
confirmados os recursos anunciados e a região _do
Médio Araguaia seiia beneficiada por razões tecnicamente Jg$tificadas. Passaram-se sete meses e o_
produtor ainda não teve acesso a tão indispensáveisrecursos, causando aceleração do processo falimen·
tarda agricultura regional. Considerando_ que a alo·
cação dos recursos foi uma determinação de Sua
Excelência o Presidente João Figueiredo anunciada

.+--"'
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nacionalmente através do conceituado programa
..0 Povo e o Presidente" e ainda para materiaJi~ar a
palavra do Chefe da Nação, cumpre-nos por dever
de oficio, solicitar-lhes aS seguintes ínformaçõCs:
l -Por que os recursos não foram aplicados?
2- Qiial o--aestino dos recursos?
3 -Quem cancelou a aplícação dos recursos
destinados?
O imediato esclarecimento é um dever para estesofriao agricultor da fronteira agrícola matogrossense e a urgente solução é uma questão de justiça a um direito legado pelo PreSideD.te da República."

nando Henrique C3.rdoso - Severo Gomes - Benedito
Ferreira- Henrique Santiflo- Mauro Borges- Benedito Canelas- Gas.tão Müller- José Fragelli- Mar·ceJo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso CamargoÁlvaro Dias -_Eneas Far_ias- Jaison Barreto -Jorge
Bornhausen - Carlos Chiarelli - Pedro Simon.

-- O SR. 1)RESID~NTE (N i! o Coelho) - A lista de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro abe!ta_a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secr~tário procederâ à leitura do Expediente.

e lido o seguinte

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

EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária a
realizar-se boje, às 18 horas e 30 minUtos, a seguinte

ORDEM DO DIA

Do Sr. 1~>-8ecretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à re1·isào do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 7, DE 1983
{NI' 80-A/83, na Casa de origem)

Discussão, em turno único, do parecer da Comissã.o
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 68, de 1983
(n~'llS/83, na origem), de 28 de março do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República su6inete à
deliberação do Sen-ado a eScolha do General-de-Exército
Alacyr Frederico Werner, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Iraque.

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) rada a presente sessão.

Está encer-,,

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.)

Ata da 35~ Sessão,
em 13 de abril de 1983
1' Sessão Legislativa Ordinária
da 47• Legislatura
- Extraordinária~Presidência do Sr. Nilo Coelho
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente Claudionor Roriz- Gaivão Modesto- Odacir SoMes
-Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- Hélio GUeif.os
-Alexandre Costa- João Castelo- José Sarne.YAlberto Silva- Helvldio Nunes- João Lobo- Almir
Pinto- José Uns- Virgílio Távora- Carlos Alberto
- Dinarte Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena
- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Ade.fbal filrema - Marco Maciel - Nilo Coelho - Guilherme
Palmeira- Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Albano
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy
Magalhães- Lomanto Júnior - Luiz Viana -João
Calmon -José Ignácio - Moacyr Dali a - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Murilo
Badaró - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fer-

De iniçiati;a !i_o Senhor Presidente da República

Altera a composição e a organfzatlo interna dos
Tn"bWJais Regionais do Trabalho que menciona, cria
cargos, e dá outras providências.
-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"'

Fica alterada a composição dos Tribunais
do Tr~balho_das 1•, 2•, 3•,4• e 6• Regiões, nos
termos seguinteS:
I - o Tribunal RegiOnal do Trabalho da 1'" Região
compor-se-á de 27 (vinte e sete) Juizes, seiido 17 (dezessete) togados, vitalícios, e 10 (dez) classistas, temporários;
R~gionais

I I - o Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região
de 44 (quarenta e qu~tro) Juizes, sendo 28
(vinte i_oho) togados, vitalicios, e 16 (dezeseis) classistas,
temporários;
-Iii- o Tribunal Regional do Trabalho da 3• Região
. compor-se--á de 17 (dezessete) Juízes, sendo 11 (onze) togados, vitalícios, e 6 (seis) classistas, temporários;
IV - o Tribunal Regina!· d9 Trabalho da 4• Região
compcir~se-á de22 (vinte e dois) Juízes, sendo 14 (quatorze) togados, vitaUcios, e 8 (oito) classístas, temporários;
V- o Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região
compor-se-á de 12 (doze) Juizes, sendo 8 (oito) tpgados,,
vitaUcios, e _4 (quatro) classistas temporários.
Art. 29 Para atender à nova composição a que se re-fere o artigo anterior, ficam criados os seguintes cargos e
funções de Juiz.
I - no Tribunal Regional do Trabalho da I'" Região,
3- (três) cargos de Juiz togado, vitalício, e 2 (duas)
- funções de Juiz classista, temporário;
II - no Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região,
9 (nove) cargos de Juiz togado, e 6 (seis)funções de Juiz
classista, temporário;
III ..::::. tlO-Tfíbunal Regional do Trabalho da 3' Região, 3 (três) carias de Juiz togado, vitalício, e 2 (duas)
- fu:rições de Juiz classista, temporário;
IV- no Tribunal Regional do Trabalho da 4• Região, 3 (três) cargos de Juiz togado, vitalício, e 2 (duas)
funções de Juiz classista, temporário;
compor~se-á
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V - no Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região,
1 (um) cargo de Juiz togado vitalício, e 2 (duas) funções

de Juiz classista, temporário.
Art. 3~> Para o provimento dos cargos de Juiz togado, vitalicio, bem como das funções de Juiz classista,
temporário, criados por esta lei, será observado o disposto na legislação vigente,
'Parágrafo únicO. Haverá um suplente para cada Juiz
classista.
Art. 41' Os Tribunais Regionais do Trabalho compostos de 4 (quatro) ou mais Turmas serão obrigatoriamente divididos em Grupos de Turmas.
§ I~> Na composição dos Grupos de Turmas serã respeitada, sempre, a paridade da representação de empre-gados e empregadores.
§ 2'>' Os Juizes classistas que não integrarem a composição efetiva· dos Grupos de Turmas funcionarão
como substitutos em quaisquer delas.
§ 3~> Os Grupos --dC Turmas Íerão a competência
atualmente a~ribuída ao Tribunal Pleno, exclu1da a apreciação de matéria de natureza administrativa, que conti~
nuarâ reservada ao Tribunal Pleno.
Art. 5~> O Presidente do Grupo de Turma serâ um
dos seus membros efetivos, eleito entre seus pares, na
forma do que dispõe a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional e o Regimento Interno do Tribunal Regional
respectivo:
Art. 69 Os Grupos de Turmas funciOnarão com a
presença de, no mínimo, a metade mais um do número
de Juízes que os compõem.
Art. 79 Ficam criados, na forma do Anexo I da presente lei, 33 (trinta e três) cargos, em comissão, de Assessor de Juiz, nos Tribunais Regionais do Trabalho das 1•,
2•, 3', 4•, e 6• Regiões, todos do Grupo Direção eAssessoramento Superiores c6digo DAS-102
Parágrafo único. Os cargos em comissão de Assessor
de Juiz, privativos de Bacharel em Direito, serão preenchidos mediante livre indicação dos magistrados junto
aos quais forem servir.
Art 8~> Em nenhum Tribunal Regional do Trabalho
os cargos em comissão poderão ultrapassar o nível DAS
imediatamente inferior ao atribuído, no Tribunal Superior do Trabalho, aos cargos correspondentes.
§ (I' Nas Juntas de Conciliação e Julgamento, o nível
do Chefe da Secretaria não poderá ser superior ao padrão DAS-IOL3.
§ 2' Enquanto não dispensado, os atuais ocupantes
de cargos em comissão a que se tenha atribuído padrão
incompatível com o disposto nesta lei terão preservada
sua situação pessoal.
Art. 9~> Ficam criados, nos Quadros Permanentes
dos Tribunais Regionais do Trabalho das I '"• 2•, 3•, 4f. e
6f. Regiões, os cargos de provimento efetivo constantes
dos Anexos II a VI da presente lei.
Parágrafo único. Os cargos de que trata o caput deste artigo serão dis~ríbufdos pelas classes das respectivas
categorias funcionais, em número fixado por ato da Presidência da cada Tribunal, observando-se o critério de
lotação aprovado pelo Sistema de Classificação de Cargos, na área do Poder Executivo, e o preechimento dos
mesmos serã feito de acordo com as normas legais~ regulamentares em vigor.
Art. 1O A despesa decorrente da aplicação desta lei
correrá por conta- das dotlições pr6prias da Justiça do
Trabalho.
Art. li Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 Revogam-se as disposições em contrãrio.

0970 Quinta-feira 14

DIÃRfO bOCONGRESSúNACIONAL (Seção II)

Abril de f983

ANEXO I
(Art. 711 da Lei n..,

de

de I98 )

CARGOS EM COMISSÃO

TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO
Regiões

Denominação

Código

N'de
Cargos

I•
2•
3•
4•
6•

TRT-I•DAS-!02
TRT-2•DAS-l02
TRT-3• DAS-!02
TRT-4• DAS-!02
TRT-6• DAS-102

Assessor de Juiz

ASsessor de Juiz
Assessor de Juiz
Assessor de Juiz
Assessor de Juiz

05
15
05
05
--oJ

ANEXO II

(Art. 9• da Lei

n~>

de

de 198 )

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA I• REGIÃO
Grupos

Atividades de Apoio
Judiciário

(TRT-1•AJ-020)

SerViço de Transpor-te Oficial e Portaria (TRT-1<TP-1200

Categoriàs
Funcionais

Código

Téc. Judiciário
Aux. Judiciário
Ag. de Seg. Judiciário

Atend. Judiciârio

TRT-I• AJ-021
TRT-1• AJ-023
TRT-I•AJ-024
TRT-1•AJ-025

06
03
03

Agente de Portaria

TRT-1• TP-1202

03

NPde
Cargos

09

ANEXO lii
(Art. 99 da Lei n"'

de

de 198 )

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2• REGIÃO
Gropos

Cateiorias
Funcionais

Código

Atividades de Apoio
Judiciário

Téc. Judiciário
Aux. Judiciário
Ag. de Seg. Judiciãrio
AtendenteJudiciãrio

TRT-2• AJ-021
TRT-2• AJ-023
TRT-2• AJ-024
TRT-2• AJ-025

15
lO
05
05

Agente de Portaria

TRT-2•TP-1202

05

(TRT-2• AJ-202)

Servbiço de Transporte Oficial e Porta-

ria(TRT-2• TP-1200)

NPde
Cargos

D!""~I() gQCONQJ,l.ESSO NAÇI()NAL (Seção II)
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ANEXO IV
(Art. 99 da Lei n9

, de

de

de 198 )

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3• REGIÃÓ

Grupos

Código

Categorias

nPde

Funcionais

Cargos

Atividadc:s de Apoio

Téc. Judiciârio

Judiciârio

(TRT-3• AJ-020)

A-ux. Judíciãrio
Ag.-de Seg. JudicÚi.ríO
Atendente Judiciário

Serviço de Transporte Oficial e Portaria
(TRT-3•TP-1200)

Agente de Portaria

~

TRT-3• AJ-021
TRT-3• AJ-Q13
TRT-3• AJ-024
TRT-3• AJ-025

~

03
02
01
01

TRT-3'TP-1202

01

ANEXO V

(Art. 9\' da Lei n"'

, de

de

de 198 )

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4• REGIÃO~

Grupos

Atividades de Apoio
JudiCiário(TRT -4• AJ-020)

Caiegorias
Funcionais

Código

Téci. JudiciáriO
Aux. Judiciári'ô" "
Atendente Judiciário

TRT-4• AJ-021
TRT-4• AJ-023
TRT-4• AJ-024
TRT-4• AJ-025

Agente de Portaria

TRT-4• TP-1202

N'de
Cargos

Ag. de Seg, Judiciário

09
~~ 06

03_
03

Serviço de Transpor-

te Oficial e Portaria
(TRT-4•TP-1200)

~~

03

ANEXO VI
(Art. 9"' da Lei

n~"

, de

de 198 )

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6• REGIÃO

Grupos

Categoiias

Código

Funcionais
Atividades de Apoio
Judiciário

(TRT-6• AJ-020)
Serviço de Transpor~
te Oficial e Portaria

(TRT-6•TP-1200)

Téc. Judiciário
Aux. Judiciário
Ag. de SEg: Judiciário
Atendente Judiciário

TRT-6• AJ-021
TRT-6• AJ-Q23
TRT-6•AJ-024
TRT-6• AJ-025

06
04
02
02

Agente de Portaria

TRT-6• TP-1202

02

DIÃR,lqp()"CONGRES~SO NACIONAL (Seçâo

MENSAGEM No 82, DE 1983
DO: PODER EXECUTIVO
ExcelentíssimOS Senhores Membros do Congresso Nacional:

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos d<fSen&Or
Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que
..altera a composição e a organização interna dos Tribu-

nais Regionais do TI-abalho que menciona, cria cargos, e
dã outras providências":
Brasília, 3 de março de 1983. -

João Fi'gueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 526, DE 14 DE OUTUBRO DE 1982, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA.

_ projeto, e os restantes os sefviços atixíliares dos Tribun~is- Anexo I a VI, todos distribuídos conforme eshldos que mereceram apreciações técnicas do Tribunal Superior do Trabalho, do Departamento Administrativo
do Serviço Público, da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República e do Departamento de Assuntos Judiciârios deste Ministério.
Cumpre ressaltar que a Secretaria de Planejamento da
Presidência da República acentuou a necessidade de o
assunto ser, novamente, submetido à audiência de sua
Se.cretaria de Orçamento-e Finanças, quando da implanta,çã_o dos 178 (cento e setenta e oito) cargos e funções, a
fim de imitir parecer conclusivo sob o ponto de vista
orçamentário.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência -protestos do meu profundo respeito - lbrahim
Abi-Ackel, Ministro da Justiça.

LEGISLAÇÃO C{TA/JA.-

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Acolhendo proposta do Tribunal Superior do Trabalho, tenho a honra de submter à elevada consideração de
Vossa Excelência, para mereCer posterior remessa ao
Congresso Nacional, o ariexo projeto de lei que objetiva
alterar a composição e a organização interna dos Tribunais Regionais do Trabalho das 1•, 2•, 3•, 4• e 6• Regiões,
criando cargos e dando outras providências.
Trata-se de Proposição que visa a ampliar a estrutura
jurídico-administrativa dõs- aludidos Tribunais Regionais do Trabalho, de modo a permitir-lhes um desempenho menos sacrificado diante do crescente movimento de
demandas trabalhistas sob suas respectivas jurisdições,
cujas estatísticas mais recentes revelam preocupações,
uma vez que se encontram distantes dos limites de capacidade legal e até humana dos julgadores.
A medida_ se impõe pela râpida industrialização do
País, a extensão da legislação trabalhista aos rurícolas e
domésticos, acopladas ao aLimento populacional, reclamando uma Justiça do Trabalho mais célere, e, conseqUentemente, mais aparelhada, mormente no tocante
aos órgãos de 2• instàilcia, que, além do mais, sofrem
carga cada vez maior, em decorrência de as normas estabelecidas pela Lei n' 6.947, de 17 de setembro de 1981,
permitirem aumento numérico -de Juntas de Conciliação
e Julgamento, tão logo sejam ultr3:passados os fndices fixados. Dessa feita, tendo-se por base os últimos 5 (cinco)
anos, as Juntas que em 1977 eram 278, hoje são 38:2, com
vistas a elevarem-se para 658, através de anteprojc:to recentemente encaminhado a Vossa Excelência.
Assim, pretende-se beneficiar os Tribunais RegionaiS
do Trabalho sediados no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco, todos,
sem dúvida, representando importantes Regiões da Jus-tiça do Trabalho, com imensa responsabilidade no
equilíbrio das tensões sociais em jurisdiÇão de -grandes
complexos industriais e de incontestâvel expansão s6cioeconômica.
Salienta~se

que a proposta de se alterar a composição
dos citados Regionais norteOu-se no disposto no art.
106, § 19, da Lei Complementar n' 35, de 14 de niarço de
1979, que fixa o índice de 300 (trezentos) feitos pOi jtiiz,
para permitir a majoraÇão do número dos membros dos
Tribunais de Justiç·a dos Estados.
O Tribunal Superior do TrabalhO, de bom alvitr~;]uS
tificou à agrupamento de Turinas, previsto nO
49-e-·
seus parágtafos do anteprojeto incluso, da seguinte forma:

art.

"Quanto ao grupamento de Turmas, trata-se de
providência de carãter salutar visando a imprimir
aos trabalhos do Tribunal u'a maior agilidade, desobrigando um pleno numeroso de reuniões demoradas, com uma conseqílente baixa produtividade."
A medida consubstancia, nos 5 (cinco) referidos Tribunais Regionais, a criaçãO óe-, apenas 178 (cento e setenta e oito) cargos, dos quais 33 (trinta e tr&) irão coinpor as atividades judicantes, na forma .do art. 2oi do_ antC-

II)

LEI COMPLEMENTAR N• 035,
DE 14 DE MARÇO DE 1979
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional

Art. 106. Dependerá de proposta do Tribunal de
Justiça, ou de seu Órgão Especial, a alteração numérica
dos membros do próprio Tribunal ou dos Tribunais inferiores de segunda instância e dos Juízes de Direito de primeira instância.
§ 1' Somente se rã majorado o número dos membros
do Tribunal se o total de processos distribuídos e julgados, durante o ano anterior, superar o índice de trezentos
feitos por juiz.

LEI N' 6.947, DE 17 DE SETEMBRODE 1981
Estabelece nonnas para criação e furzcionamento
de Juntas de Conciliação e Julgamento, e dá outras
providências.
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Art. 4' Para efeito do que dispõem os arts. I' e 2'
desta Lei, as Secretarias dos Tribunais Regionais do Trabalho deverão enviar ao Órgão de Estatística e Estudos
Económicos do Tribunal Superior do TrabalhrJ, mês a
mês, boletim estatístico, segundo modelo aprovado por
este Tribunal, do movimento de ações das Juntas de
Conciliação e Julgamento da Região e, semestralmente,
dos Juízos de Direito encarregados da administração da
Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Os órgãos resporisâveis pelos serviços estatísticos, no País, fornecerão ao Tribunal Superior do Trabalho, sempre que solicitados, os dados necessários à insttução das propostas de criação ou de modificação de jurisdição de Juntas.
Art. 59 A apreciação de propostas para a criação de
novas Juntas de Çonciliação e Julgamento no Pais, pelo
Tribunal Superior do Trabalho, somente será feita a intervalõ:S" mínimos de 2 (dois) anos, a partir da vigênCia
desta Lei.
Art. 6' Os critérios fixados nesta Lei, para criar ou
modificar jurisdição de Juntas de Conciliação e Julga·
menta, não regularão as unidades sediadas em áreas de
interesse da Segurança- Nacional.
Art. 79 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicaÇão.
Art. 8' Revogam-se a Lei n9 5.630, de 2 de dezembro
de· I970~'e' demais disposições eril conti'ário.
Brasília, f7 de setembro de 1981; 160' da Independência e 939 da República.
(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Do Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n' 7, de 1983,
que receberá emendas, perante a primeira comissão a
que foi distribuído, pelo _prazo de cinco sessões o.rdinárias, nos termos do art. 141, II.., "b", do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa..
requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1'1-Secretârio.
São lidos os seguintes

O_ P_resident~ da República, faço saber que o Congres~
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lc;i:

r'

ArL
--A ·criaçãO de Junta de Conciliação e Julga~
menta esfá Condicionada à existência, na bãse tC:fritõiial
prevista para sua jurisdição, de mais de 24.000 (vinte e
quatro mil) empregados ou ao ajuizamento, de média
iguãl ou suPerior, no último triénio, de pelo meilos 240
(duzentas e quarenta) reclamações anuais.
Parágrafo único. Nas áreas de jUrisdição de juntas,
só serão criadas novas unidades quando a freqílência de
reclamações, em cada órgão já existente, exceder, seguidamente, a 1.500 (mil e quinhentas) reclamações por

REQUERIMENTO No 547, DE 1983
NoS termos ·do disposto no arL 367 do RegimentO lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 044/80, de
autoria dO SeD.ador Lázaro Barbosa, que dá nova redaçãd aos arts. 59 e6' da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro
de 1~76, qUe diSPõe sobre o Mercado de Valores Mobiliários e cria a Cori:Jissão de Valores Mobiliários, feita ·a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983. -Henrique Santil/o.

ano.
Art. 29 A jurisdição de- uma junta de CQnciliação e
Julgamento só poderâ ser estendida a Municípios situados em um raio mãximo de tOO (cem) quilômetros da
sede e desde que existam facilidades de acesso e meio de
condução regulares.
§ 19 Para cobrir ârea territorial situada entre duas
ou mais jurisdições, que não comporte instalações de
Junta, poderá o Tribunal Regional do Trabalho propor
a inclusão de área em qualquer das jurisdições limftrofes,
ainda que fora do raio de 100 (ceiDT quilômetros, respeitados os requisitos da parte final do caput deste artigo.
§ 2' Aprovada pelo Tribunal Superior do Trabalho,
a proposta de que trata o parágrafo anterior terá carâter
de urgência.
§ 3' Para conveniência da distribuição da Justiça,
em jurisdições de grandes distâncias a percorrer, o Tribunal Regional do Trabalho poderá regular o deslocamento de Junta, com recursos próprios, visando ao recebimento de reclamações e à realização de audiências.
Art. 39 Os Distritos que se transformarem erii Municípios, ressah~adà o disposto no art. 1', conservarão a
mesma jurisdição trabalhista.

REQUERIMENTO N' 548, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 059 f80, de
autoria do Senador Lázaro Barboza. Acrescenta allneR
ao art. 29 do -Decreto-lei n' 869, de 12 de setembro de
1969, que dispõe sobre a inclusão de Educação Moral e
Cívica como disciplina obrigatória, nos sisteiüas de ensino do País, e dá outras providências, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983.- Henn·queSantillo.
REQUERIMENTO N• 549, DE I983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
terno, reqUeiro o deSarquivamento do PLS n' 228/80, de
autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre o
exercício da profissão de fotógrafo, feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983. -Henrique Santil/o.
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REQUERIMENTO No 550, DE 1983

REQUERIMENTO N• 557, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 _do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento_do PLS n' 09/81, de
autoria do Senador Lázaro Barboza, que introduz alterações no Código de Mineração, feita a -reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983.- Henrique Santil/o.

Nos termos do dispOsto Õq art. 367 _do Regimento Interno, rec(UeirO- o desarquivamento do PLS n~' 62f82, de
autoria do Sen. Lázaro Barboza, que ftxa data para a
transferência d_o _Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para Brasflia, feita a reconstituição do
processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983. ~Henrique Santi/lo.

REQUERIMENTO No 551, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 046(81, de
autoria do &nadar LáZaro Barbosa, que acrescent8. dis-positivo à Lei n'~ 5.540, de 28 âe novembro de 1969, que

fixa normas de organização e funcionamento do ensino
superior, feita a rC:constituição do processo, sC- necessária.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983.- HenriqueSantillo.

REQUERIMENTO N• 5Ss,DE !983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivarnento do PLS n' 75/82, de
autoria do Sen. Lázaro Barboza, que acrescenta parágrafo ao art. 552 do- Código de Processo Civil, feita a reconstit~ição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983.- Henrique Santil/O.

REQUERIMENTO No 552, DE 1983
Nos termos do disposto no átC367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivainento dO-PtS n4 072/81, de

autoria do Senador Lázaro Barbosa, que autoriza as
cooperativas de produção agr_op_ecu~ri3: a construirem
miniusinas de álcool hidratado, e dá õUtras providên~!!_S,
feita a reconstituição do processo; se necessária.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983 • ....,...HenrlqueSantilio.
REQUERIMENTO N' 553, DE 1983

REQ!JE_RIMENTO N' 559, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367.do Regimento lnterno, reQueiro o desarquivamento do PLS n' 165{82, de
autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a
proibição da exigência de saldo médio bancário para as
pequenas e médias empresas nas operações de crédito,
desconto ou financiamento, feita a reconstituição do
processo, se n~ária.
_~
Sãiã dlis :~fe5SõeS, Ü de abril de 1983.- HenriqueSanti/ló.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento In-

terno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 086/81, de
autoria do Senador Lâzaro Barbosa, que acrescenta dispositivo 1 Lef n" -5.540, de-i8de novembro de 1968, vi-

ORDEM DO DIA
DisCuss~ãÕ, em turno 6hico, do Parecer da Comis-

sando assegurar aos estudantes de curso superior o direi-

sã~

to à transferência, nas condições que especifica, ·feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983. -;:-Henrique Sanli/lo.

jie f983 -(n'i' -i 18/83, na origem), de 28 de rna_rço do

Nos termos do disposto no art. 36.7 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS nl' 268/81, de
autoria do Senador Lázaro Barbosa, que altera a redação do parágrafo ónico do -Arquivado art. 354 da
Consolidação das Leis do Trabalho, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983. -Henrique Sanri/lo
REQUERIMENTO No 555, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS nl' 270/81, de
autoria do Senador Lázaro Barbosa, que introduz alterações na Lei n'i' 5.107, de 13 di:: setembro de 1966, permitindo a conta vinctiíada do FGTS para saldar empréstimos do Programa de Crédito Educativo, feitli a re~()_f!stituição do processo, se necessâfia.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983.- Henrique Santil/o.

REQUERIMENTO N' 556, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n~'OI6/82, de
autoria do Senador Lázaro Barbosa, que dispõe sobre a
proibição de importação de alho, feita a reconstituição
do, processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1983.- Henrique San-
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menta do Projeto de Lei do Senado n' 58, de 1982, de autoria do Senador Bernardino Viana. que altera o art. 47
do IXcreto-lei n9 277, de 28 de fevereiro de 1967- Código de Mineração- acrescentando-lhe§ 21' e renumerando seu parágrafo único.

Votação, em turno único, do Requerimento n' 402, de
1983, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivarhento do Projeto de Resolução n9 101, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Passo Fundo
(RS) a elevar em CrS 627.324.000,00 (seicentos e vinte e
sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n' 403, de
1983, do Senador Benedito Ferreira, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desaquivamento do Projeto de Lei do Senado nl' 241, de 1982, de sua
autoria, que dispõe sobre a exploração da navegação
turística no transporte de.passageiros, ao longo da costa
brasileira e entre portos brasileiros, e dá outras providências.

5
~ V,otação,

em turno único, do Requerimento n' 406, de
1983, de autoria do Senador Hélio Gueiros, solicitondo,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 25, de 1980, da
Comissão de Legislação Social, que autoriza a alienação
de terras de propriedade da SUFRAMA- Superintendência da Zona Franca de Manaus- à Empresa Agropecuãria Porto Alegre S.A.

çle _Rela~ª- ~teriores sobre a Mensagem n9 68,

.corrente ano, pela _qual o Senhor Presidente da Repúblic~ s~b-mete à dçliberação do. Senado a escolha
do Sr. General-de-Exército Alacyr Frederico Werner, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República do Iraque.

REQUERIMENTO N• 554, DE 1983

tüla.
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____DIÁRIO DO CONGR_ESSO NACIONAL (Seção II)

A matéria constante da pauta da presente sessão, nos
termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno, d~
verá ser apreciada em sessão secreta.
- -SOlicito aos SrS. funcionários ãs providências neces-sárias a flm de que seja respeitad'o o dispositivo regimen-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 407, de
1983, de autoria do Senador Hélio Gueiros, Solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 28, de 1981, da
Comissão de Legislação Social, que autoriza o Poder
Executivo a alienar lotes do distrito agropecuário da "SUFRAMA à Empresa Agropecuâria Esteio S/A, para a
implantação de projetas agropecuârios em áreas de
15.000 hectares.

tal.
(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35 minutos
e volta a ser pública às 18 horas e 45 minutos.)

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para
a sessão ordinária de amanhã a seguite

ORDEM DO DIA

Votação, em turno úníco, do Requerimento n' 400, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nl' 20, de 1982, de sua
autoria, que altera o§ !I' do art. 651 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

-Votação, em turno únic_o, do Requerimento n\'> 401, de
1983, do Senador Helvídio Nunes. solioi.tando, nos termos do ãrt. 3ói ào Regimento Interno, o desarquiva-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 408, de
1983, de autoria do Senador Amarai Peixoto, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n' 107, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) a
elevar em Cr$ 59.811.900,00 (cinqUenta e nove milhões,
oitocentos e onze mil e novecentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n' 409, de
1983, de autoria do Senador Mário Maia, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o Desarquivamento do Projeto de Resolução n9 109, de 1981,
que autoriza a Compahia de Habitação do Acre
(COHAB - Acre) a contratar operação de crédito no

valor de Cr$ L070.825.000,00 (um bilhão, setenta mi·
lhões, oitocentos e vinte cinco mil cruzeiros).

Votação, em turp.9 AnLcp,_9.-º--R~-qlJerim~ntQ_n~_412:_de_
1983, do Senador Huberto Lucena, solicitarido, nos ter-

0974 Quiftta'feira 14
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mos do art. 367 do regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 232. -de 1980, de sua
autoria, que con::.idera crime de corrupção passiva o recebimento de doações por títi.tlares ou ex-ocupantes de
função pública, na "forma que específica.
· -

1983), do Projeto de ResQluçào n9 71, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, Estado de
São Paulo, a elevar em CrS 30.000.000,00 (trinta milhões
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

10

18

Votação, em turno único, do RequerimentO n'i'413;_~~
1983, do Senador Humberto Lucena, solic:itando,-Dos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 256, de 1980, ·dê
sua autoria, que introduz alteração na ConsolfdaçãQ das

Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 155, de
1983), do Projeto de Resolução n"' 120, de 1982, que autoriza a Prefeitura da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, a elevar em Cr$ 95.072.500,00 (noventa e cinco milhões, s_e~enta e dois mil e quinhentos cruzeirq_s) o
inontantedesua -dívida consolidada.

Leis do Trabalho.
11
Votação, em turno único; do Requerimento n~" 414, de
1983, do Senador Humberto_ Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do senado_ n"' 317, de 1980,-~e
sua autoria, que modifica disPositivo dã vigeni.e Consoli:
dação das Leis do Trabalho.

19

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (oferecida pela Comissão de Redaçào_ em seu Parecer n"' 141, de
1983), do Projeto de Resolução n"' 136, de 1982, que autoriza o Gov-erno do Estado- da Bahia a elevar em Cr$
602.516.000,00 (seiscentos e dois milhões, quinhentos e
dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida conso-
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25

Díscussão, em seu turno único, do Projeto de Reso~
1ução n"' 10, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n~'
71, de 1983), que suspende a execução da Lei n~> 38, de 6
de dezembro de 1977, do Município de Nova Granada,
Estado de São Paulo.

26
Discussão, em iurno único, do Projeto de Resolução
09 J2, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 105, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mirasse! D'Oeste (MT)
a elevar em Cr$ 102.000.000,00 (cento e dois rriilhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 106 e 107, de 1983, das ComiSsões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municipios, favo-rávd.

27

lidada~

12
Votação, em turno único, do Requerimento n"'-415, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 322, de 1980, de
sua autoria, que acrescenta·parâgrafo único ao art. -4-9 da
Lei nl' 3.373, de 12 de março de 1958, que diSpõe sobre o
plano de assistência ao funcionário e sua farilílía.
13
Votação, em tuiiio único, do Réquerimento nl' 416, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento "Inlel--iiõ, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 326, de 1980, de
sua autoria, que altera a redação do art, 73 da vigente
Consolidação das Leis do Trabalho.
14
Votação, em turno único, do Req-uc!riménto n9 4f7; de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do RegirilentO Interno~ o aesarq~iva
mento do Projeto de Lei do Senado n9 327, de 1980, de
sua autoria, que diSPõe sobre a concessão
licençaprêmio aos trabalhadores abrangidos pela CLT, nas co~- _
dições que específiCa.
- --

ae

15
Votação, em tmno único, do Requerimento n"' 418, de
1983, do Senador Humberto Lucena, "solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamento do Projeto de Lei do Senado n 9 323, de 1981, de
sua autoria, que acrescenta dispositivo à Consofídação
das Leis do Trabalho, elevando o valor da alçada para
efeito de admissão de recurso ordinârio.
16
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 532, de
1983, de autoria do_ Senhor Senador Luiz Viana, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo de
autoria do ex-Ministro da Fazenda, professor Octávio
Gouvêa de Bulhões, publicado no Jornal do Brasil.
edição do dia 10 de abril de 1983, sob o título "Bulhões
quer medidas radicais para eliniíilar inflação".
17
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 156, de

20
Discussão,em seu turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 139,
de 19831_ dO Projeto de Resolução n9 3, de 1983, que suspende a ex,ecução do art. 212 do Código Tributáiio ôo
Município de Flórida Paulista, Estado de São Paulo Lei n"' 950, de 20 de dezembro de 1977.

21
Discussão, em turno único, da ReOaçào Final (oferecida pela Comissão de R.edação em seu Parecer n9 140, de
1983), do Projeto de Resolução n9 4, de 1983, que suspende a execução da letra e do inciso 1 do art. 54 da
Constituição do Estado de São Paulo, no tocante às expressões "inconstitucionalidade e".

22

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 15_~. de
198J), do_Proje~o de R~_olução n 9 _6, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Velho, Estada de
Rondônia, 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).
23
- Discus~ão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n"' 158, de
1983), do Projeto" de Resolução nl' 7, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia, Estado de São
Paulo, 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.

24
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida- pela Comissão de Redação em seu Parecer n'l' 154, de
1983), do Projeto de Resolução n~' 9, de 1983, que suspende a execução do§ 1"', 1 e 3, da cláusula primeira, do
convênio ICM n'l' 44, de 7 de dezembro de 1976, e do art.
2t>, § l~>, l e 3. da Portaria n~' 3!3, de 29 de dezembro de
1976,_do Diretor da Receita Estadual de Minas Gerais.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 13, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nY 108, de 1983) que autoriza a Prefciturã Muriicipal de Cãndido Mota (SP) a
elevar em Cr$ 1{4.178.153,00 (cento e qüatorze milhões,
cento e setenta e oito mil, cento e cinqUenta e três cruzeiros) o- mOntãO te dC sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~>s 109 e 110, de 1983, das Comis-

sões:
- d~ Co_nsritulçào e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minuros.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYS!O CHAVES NA SESSÃO DE 124-83 E
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. ALOYSIO CHAVES- (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O nobre Senador Humberto Lucena apresentou, na
semana passada, um requerimento de urgência para o
projeto-de lei de sua autoria, que institui ou pretende instituir o salário seguro desemprego, e dá outras providências.
Naquela oportunidade, procurei S. Ex• para solicitar O
adiamento dessa deliberação, porque não seria possível,
evidentemente, examinar um pedido que envolva matéria ~ã_o complexa, tãO ~mportante, no decurso de algumas horas, mesmo porque era o meu desejo transmitir a
S. Ex' uma sêrie de ritzões, de ponderações, como Lider
da Maioria, no que tange ao encaminhamento dessa matéria, sua tra_nütação legislativa no Senado da República.
Infelismente, só hoje pela manhã - porque S. Ex• me
comunicou que ia a São Paulo, e retOrnou ontem - só
hoje pela manhã nos foi possível conversar, mas sem nos
aprofundar nos aspectos principais desta questão.
Sr. Presidente, não vou entrar, evidentemente, porque
a oportunidade não é esta, no mérito, no exame do projeto de lei do nobre Senador Humberto Lucena, nem nos
aspectos constitucionais, nem nos aspectos legais, nem
nos aspectos sociais, nem nos aspectos econômícos, porque essa análise não teria cabimento, apenas quando o
Senado é chamado a opinar a respeito de um requerimento de urgência. Mas devo assinalar que o projeto de
lei do nobre Senador Humberto Lucena contém matéria
da mais alta importância, inclusive dá destinação espe-
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cial, à contribuição da União, prevista no item IV do art.
69, da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, representada
pelos recursos do FundO de Assistência ao Desemprega~
do e a outros recursos tambêm previstos em Lei, sem que
se pudesse fazer um exame pertinente, primeiro,_ a respei~
to da cc;mstitucionalidade, no que tange à iniciatiVa desse

projeto de lei; segundo, também nas suas implicações de
ordem económica, de origem política e social, como acabo de me referir.
Ora, esta é uma matéria que realmente preocupa o Senado, como preocupa a egrêgia Câmara dos Deputados
e é convenientemente assinalar que, na Câmara dos Deputados, há 32 projetas de lei sobre esse assunto. No Se-

nado, tramitaram ou tramitam vários projetas de lei.
Recordo-me do projeto de lei do nobre Senador Orestes
Quércia, ao qual estava apensado o projeto de lei do
nobre Senador Humberto Lucena apresentava o seu re~
querimento de urgência-, à mesa dO Senado era apresentado projeto de lei, pelo nobre Senador Álvaro Dias, do
PMDB, na mesma data, dispondo também sobre o
seguro-desemprego.

Declarei ao nobre Lí~e:r do PMDB que reconhecemos
a importância dessa matê:aã e estamos prontos a asseg_urar a prioridade na sua apreciaçãÕ e -tramitação nas comissões técnicas do Senado, mas não nos parecia' absolutamente.oportuna uma decisão que a trouxesse para o
Plenário, para um pareéel- Oral das Comissões Técnicas a:
que foi previamente distribuldo: Comissão de Finanças e
Comissão de Economia, para que esse·.magno problema
seja resolyido apenas em algumas horas) quando ele exige, sem d_úvida alguma, uma reflexão especial do Senado
~a República. Especial, Sr. Presidente, pelos aspectos
que eu acabo de menciot;~ar; especial pela natureza da
própria propOsição. Nãó- Vou questioná~ la nos seus fundamentos econÓmicos e sociais, mas nós SRJ?:ell_)os que
·em. vários países do mundo o seguro-desemprego enfren·
ta perc:alços qu'ase intrasponfveis.
Há milhões de desempregados nos Estados Unidos recebendo seguro-desemprego. Nós sabemps, pelos estudos e pelas pu.bliCações especializadas. que há fraude
muito grande nesse setor, não obstante a vigilância sistemática e; o acompanhamento que se faz através de assis~
ten1es sociaiS.
. ,
Nós sabemos tambêm que em outros países Cssas difi~
culdades têm impedido Uma boa apliCaÇão desse inStitUto. E, erri vários países,- a solução tem sido exatamente.
outra; de procurar aumeiltar setores da economia, estimular sobretudo a pequena e média empresas para que
criem rlovos empregos, novas oportunidades de trabalho, política que o Governo F~eral está adotando, íncCntivando _e estimulaiidà, inclusive recentemente, atravês de medidas qUe foram deferidas aõ Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e So-cial,- inSti_tuindo
com fundo para apoio à pequena e média empresas. São
medidas, acertadas, que o próprio Governador de São
Paulo reclamou hã poucas horas, e,pretende, na área do
Estado adotar, também, em caráter complenientar a:o esforço que faz o Governo Fedenll-d.C Õriaf novos empregos. Este é um pr9blema que preocupa Reconomia brasileira, preocupa o Governo brasileiro. Não é um conforto, não ê urua justifiêativa diZer que é~ inrelizmente, um
problema universal, porque universal ê a crise econômica que atinge a todos os_ países do mundo.
O Senhor Presidente da República, falando na ONU,
mencionou 30 ritilhões de deSêmprêgados entre os paises
do mundo ocidental, do Mercado Comum Europeu,
mais os Estados Unidos e o Japão. E esse·número cresceu, desgraçadamente, para 35 milhões de desempregados. Nós precisamos, realmente, acertar providêndlis,
tomar medidas adequadas para combater o desempre_go.
Mas não poderemos fazê~ lo de uma maneira açodada ou
precipitada.
O fato de o projeto. de lei do nobfe Senador Humberto
Lucena ter sido sucessivamente arquivado, tramitado em
mais de uma legislatura, mostra a dificuldade que e.sta
·matéria apresenta para exame_ nas dua~ __Casa, p_orque
também idêntico destino tivei.am outros-projetas de lei

apresentados à Câmara dos Deputados. Não se trata, Sr.
Pres~~_C?_!lte, de querer tolher _a tramitação dess~ projeto.
Pelo contrário"; eu asseguro ao nobre Líder que nós daremos prioridade na tramitação dessa matéria nas comissões técnicas. Mas,_não poderemos dar a urgência para o
-exame e um~ decisão imediata, pelas implicações de ordem constitucional, de ordem social e de ordem legal, Sr.
Presidente, Também não é propósito do Executivo arre_batar, tomar a autoria desse projeto do nobre Senador
HUmberto Lucena, do nobre Senador Álvaro Dias, dos
Deputados que apresentaram idêntica proposição na
Câmara, e a alegação de que o GoVerno assim procedeu
no projeto de lei que terminou na lei sobre a política salarial, Sr. Presidente, merece, pelo menos, urna retifi_cação; na realidade, nesia Casa tramitavam váríos projetas de lei, de iniciativa do Se_nador Marcos Freire, do Senador Franco Montoro, do Senador Mauro Benevides,
mas tOdOs, Sr. Presidente, senão quase todos, cuidavam
apenas da revisão semestral ou trimestral do salário
mínimo.
TIVe a ,oportUnidade de dizer, no encaminhamento da
votação desse projeto de lei no Congresso Nacional, que
a irlstitllíção da -eScala móveL-de salário era uma provi~ dência qUe, pela primeira vez, se adotava nesta Repúbli~
--ca, Passamos pelo governo do Sr. .Oetúl"ao Vargas, governos populares ou populistas, do Sr. Cafê Filho, 'do Sr.
Nereu Ramos, do Sr. Kubitschek, do General Gaspar
Outra, do Sr. Jânio Q·uadrOs, do Sr. Jango Goulart, e nenhum &overno, não ebstante haver estimulado estudos e
constituído comissõeS ininisteriais para exame dessa matéria,. se_ abalançara a remeter ao Congresso Nacional,
--como fez o Presidente JOão Figueiredo, um projetO de lei
-que cOnstituía uma -escala móvel de salário completa,
que tem funcionado em algl!ns setores na economia francesa, na economia .óels~:t. na economía da Itália e de outros países; _escala móvel d!! salários que foi institulda na
Austrália em carãter geral, mas j? revogada há bastante
- tempO. -E foi a esie- Prõjeio de lei, que era u~a grande
contribuiÇ-ão, que o PMDB se opôs, o então PP se opôs e
foi aprovado pelo Congresso Nacional, pelos votos. do
PDS sob os apupos de uma, gale_ria onde se encOntrava,
comand.imdo esse pronu~ciamento, o líder sindiçal Lula.
O PIJ:~ ~m,_portantó,_ ~r. PreSidente, autoridade para
cuidar desta maté~ia·e. de qualquer outr~," pórque_!l~nca
itegOu a sua_ ~provação.__ o seu patrOcínio. Mas o PDS
tetD._também conSciência, como um l;l"artido que apóíil o
Governo, das suas respo.nsabilidades .fic:Sta hora crucial
·
que vívC a Naçãó.brasileira.

A situação não "é apenas do Brasil, Sr. Presidente. Eu
me permitiria, Po.r éxemplo, aqui, fazer uma ligeira apreciaçãO sobre a análise ~a situação em França, feita por
um jornalista que não tem qu~Iquer vinculação com o
Governo, ou qualquer ligação com o PDS, o jornalista
B.eali Júnior, quando mostra as medidas tomadas'pelo
GoverhO fiailcês; no plino de austeridRde do Sr. françois
Míttei-ând-, plano de. ~usterídàde que está atingindo, seg~,tndo e_sta aprecíação 1 a classe média para baixo, porqt:Je o plano visa 3 estimular a produção e a exportação,
--o-amparo à indústria -para eliminatou reduzir o tremendo deficit na Balança Comerciai que, hoje, onera a
França. E outras medidas que atingiram, inclusive, a
política--ciiribial de luna- forma mais drástica do Ciue no
Brasil, atingiu os segmentos importantes da população
franCesa, impedindo o deslocamento de franceses para o
exteriOr, ·para as lerias, tão comuns; as férias são sagradas em França, e, hoje, francês está sendo obrígadci a ficar dentro do país, porquC""ás medidas são de tal rnançira
drásticas e cOercitiVaS que não é possível pensar em proceder como· se fazia até há bem pou~ tempo.
Diz esse jo!nalÍsta que o drástico plano de austeridade
corre um grande risco ...
":..~a tentativa de diminuir o consumo poderá dificultar a luta contra o desemprego ... "
Desemprego que estâ crescendo na França, desemprego que ê urlia preocupação em Qutros países da Europa,
11:os E.st<:tdos Unidos e é uma preocupação no Brasil. Mas
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esse fenômeno, que é geral, que ê universal, não pode ser
resolvido de uma maneira açodada, não pode ser resolvido com uma urgência requerida pelo nobre Líder Humb~tO- Lucena, porque em São Paulo eclodiu um movimento que poderia ter sido sufocado no momento se o
Governo ...

O Sr. Pedrol;imon- Com pancadaria, com pancada~
ria!
O SR. ALOYSIO CHAVES- ... houvesse aootado
as medidas enérgicas, as medias prontas, as medidas eficazes que dele todos reclamavam.
Sr. Presidente, não vou me deter, aqui, em ler recortes
de jornais, ler comentários de revistas hebdomadárias,
enfocando essa crise paulista e a· ausência comPleta de
providências durante trinta horas, imobilizando inteira·
mente a Polícia estadual e deixando a Capital do Estado
em grande desassossego. Não vou me referir a esses fatos
porque eles não vêm a. pêlo neste momento, mas o que
quero dizer ê é{ue a invocação disso não deve ser pretexto
para que passemos a aprovar, pura e simplesmente, por
que assim requereu o eminentes Uder, com uma urgência que envolve matéria tão importante, matéria -tão
complexa, matéria que exige um exame acurado do SeJiado e, sem dúvida alguma, a participação do Poder
Executivo, porque há necessidade de se definir recursos,
e recursos substanciais, para sustentar um projeto ou
para sustentar um programa como esse pretendido, com
o seguro-desemprego.
Não hã, portanto, Sr. Presidente, nenhum propósito
de impedir a tramitação deste projeto de lei, não hã nenhuma intenção de criar- dificuldades ao exame desta
matéria. O nosso desejo é colaborar neste campo, neste
setot~ Este desejo vai ao ponto de dizer como Líder, que
estamos prontos a assegJlnir uma prefer~ncia na apreciação da matêria nas ComisSões Téc-nicas do Seilado,
sem poder, entretanto, deferir essa urgência pretendida
pelo eminente Líder do PMDB.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
· ALOYS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 12-4-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO. DO ·aRADOR,
SERlA PUDUCADO POSTERlORMENTE:
O SR. Ai.oYSio CHAVES (Para encaminh~r a . votação.)- Sr. P"residenie,',Srs._Senadores: .. ·_
Compreendo perfeitamente o ponto- de vista do nobre
Seriador Itamar Franco, admitindo que: S. Ex.• entenda
.que o processo, da lioerv;:a de afitstamento do Senhor
Presidente da República,' a decisão, a resolução, i1Utoritando o afastamento do Presidente _da República deva
ser submetida a um tratamento rigorOso, como S, Ex'
propõe. tUm ponto de vista que qualquer um de nós, do
PDS ou do PMDB, pode compreender,' e pod~ aceitar.
Mas, nâ realidade, S_r. PrCsidente. é urita demasia uma
interpret"açãO -que chega -a esse ponto, porque a Co.nstituiÇão Brasileira foi das inais rigorosas~ quando exige
das duas Casas, da Câmara e do Senado, essa autorização para o Senhor ?residente da República ausentarse do País.
O.Sr. Itamar Franco- V. Ex.f acha isso rigoroso?
O SR. ALOYSIO CHAVES - Estou nO encaminhaniei:iio. nãó posso dar o aParte, e vou dar as razÕes ...
O Sr. Itamar Franco- Nós estamos discutindo a ma·
téría, e gostaria qu'e V. Ex' discutisse conosco.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Vou dar as i-azões...

O_ Sr. Itamar Franco- Se V. Ex.• não quer discutir, é
outro problema.
O SR. ALOYSIO CHAVES -Não, V. Ex• quer ficar
com o monopólio da palavra.

O Sr. Itamar Franco - Não, nós estamos discutindo,

Ex•
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OSR. ALOYSIOCHAVES- E eu quero falar ao Se-nado, para dizer Sr. Presidente, que ...
V.

O Sr. Itamar Franco- Aqui é o debate, o diálogo; se
Ex~ não os quer i:I.Ceifllr, eu não apartearei mais.

O SR. ALOYSIO CHAVES.:__ Sr. Presidente, nãO há
peta Constituição dos Estados Unidos da América do
Norte, necessidade de autorização do Congresso, para
que o Presídente se ausente do país; nem a Constituição
nem as demais leis vigentes tratam dessa matéria. Então,
nós temos como paradigma a Constituição dos Estados
Unidos, onde o Parlamento tem uma posição conhecida,
notória e um controle muito grande, inclusive, dos atas
do Poder Executivo.
Sr. Presidente, a Constituição da República da Colômbia não eXige autoriZação prévia para o Sr. Presidente da República se ausentar do país; exige simples aviso
prévio ao Senado.
Sr. Presidente, a Constituição da Venezuela estabelece
que a autorização ê da cornpetêncía do Senado- aqui é
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do
Congresso Nacional - e não do Congresso, como no
caso brasíleíro. E nos recessãs pãrlamentares, é a ComiSsão Delegada, na Venezuela, que decide sobre essa autorização.
Sr. Presidente, para não alongar esta situação, o que
seria desnecessário, a Constituição da França não exige
necessidade de autorização do Poder Legislativo para o
Presidente da República ausentar-se do país.
Então, V. Ex•· verifica que a Constituição" dos Estados
Unidos da América, a ConstituiÇão da França, citei dois
países que são tidos como padrões da democracia e citei
dois países onde a democracia estâ sendo exercitada plenamente na América Latina, a Venezuela e a Colômbia,
onde também essa exigência não se faz ifos moldes pretendidos pelo nobre Senador Itamar Franco.
Respeito o Ponto de vista de S. Ex~ S. Ex' pode entender que isso seja necessâri6, mas evidentemente_ que isSo
não pode ser um embaraço, não pode ser uma dificuldade que se oponha a essa autorização que é indispensâvel,
e tenho certeza que o Senado Federal a dará por unanimidade.

DISCURSO PlfONU~NClADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 12-4'8!
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para discutir.)- Sr.
Presidente, Srs. Seiladores;
Em prímeiro lugar, devo dizer que o vota da Liderança do PMDB é pela aprovação do projeto que autoriza a viagem do Senhor Presidente da República ao México.
Mas, não poderia deixar de, neste instante, prestigiar a
proposição do nobre Senador Itamar Franco, que procura regulamentar, através de um projeto de Lei, o art. _80
da Constituição Federal.
Na verdade, o que quer V. Ex' é apenas disciplinar a
matériã. de forma a que·,-:Por ocasião do pedido de licença
em si, para o afastamento d_o Sr. Presidente dã Repúblicado País, se esclareça a razão da viagem, a natureza dos
entendimentos a serem mantidos no exterior, se for ocaso, com os integrantes da missão, mas, também, quando
do seu retorno, que se submeta ao Congresso o resultado
dos entendimentos mantidos, cópia dos tratados, ajustes,
convênios, protocolos ou outros instrumentos firmãdo"s
em nome do País.
Evidentemente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho
que a proposição de S. Ex~ jã deveria, pelo menos, ter
merecido o exame da ComiSsão de Constituição. e Justiça. O que eu pediria a V. Ex', neste instante, ao antecipar o meu voto favorável ao projeto de decreto legislatiw
vo, é que V. Ex• tomasse as providências cabíveis, no
sentido de acelerar a marcha da tramitação desse projew
to, porque el~ foi apresentado já h"â algum tempo, e toda
vez que estã em causa aqui um pedido de afastamento do
Senhor Presidente da República, do País, o Senador Ita-
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mar Franco, com muita razão, volta a fazer a sua reclamação que, até agora, não fOi -ateiidida pela Mesa.
INSTITUTO DE PREVID€NCIA
DOS CONGRESSISTAS

Ata da Reunião Ordinária, realizada
no dia 3 de março de 1983.
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia três de
março de mil novece11tos e oitenta e três, com a presença
dos senhores Conselheiros Agenor Maria, Nelson Carneiro, Bernardino Viana, Maurício Fruet, Alceu Collares; Raul Bernardo, Aldo Fagundes, Tertuliano Azevedo, Renato Azeredo, Hugo Napoleão e Sebastião Andrade, sob ·a presidência do Senhor Bento Gonçalves,
reuniu-se o -conselho Deliberativo do Ins_tituto de Previdência dos Congressistas-IPC, a fim de tratar asSuritos
diversos. Lida e aprovada a Ata da reunião anterior, são
-relatados com pareceres favorâveis e aprovados, por
unanimidade, os processos de c_onc_e:ssào_de pensão _aos
ex-parlamentares: Antonio Cª.rlos de Oliveira, Alberto
-H:offman, AdriaQo José valente, Athiê Jorge Coury, Augusto da Silva Lucena, Aluízio Paragua_ssu Ferreira,
Aldo da Silva Fagundes, Alceu de Deus Collares, Alípio
Ayres de Carvalho, Adalberto Alexandrino Corr.eia Lima, Altair Chagas, Adhemar de Barros Filho, Antonio
Bresolin, Antonio Ferreira de Andrade, Antonio Marques da_Silva Mariz, Ademar Pereira Vieira, Airon Carlos da Silva Rios, Antonio Geraldo de Azevedo Guedes,
Adalberto Camargo, Antonio Morimoto, Antonio Rezende Monteiro, Antonio Martins Annibelli, Alcir de
Melo Pimenta, Arnaldo Bezerra Lafayette, Bento
Gonçalves Filho, Chrispim Jacques Dias_ Fontes, Célia
de Oliveira Borja, Carlos da Silva Santos, Domingos de
Freitas Diniz Neto, Daniel da Silva Filho, Ernesto José
de Marco, Eloi Lenzi, Francisco Orestes Libardoni, Florim Ferreira Coutinho, Fernando de Vasconcelos Coelho, Gerson Caritatl,l, Gonçalo Claudino Sales, Hugo
Napoleão do Rego Neto, Hermes Farias Macedo, Hildérico Pereira Oliveira, Hélio da Costa Campos, Harry
Alzira ;;auer, Ibrahim Abi-Ackel, Igo Iwant Lasso, José
Alves -Torres, José_ P;uente Frota, José de Castro
Coiinb(a.__Jader Font~elle BarQalho, Jerônimo -Garc_ia
d~ Santana, João de Paiva Menezes, João Cândido Unhares, Jo~guim Affons_o Mac Dowell Leite de Castro,
-José Peixoto Filho, José de Oliveira Costa, José Henrique Turner, Joaquim Pessoa Guerra, Joel Ferreira da
Silva, Jethro Jairo de Macedo Brum, José Maria de Carvalho Júnior, João Paulo de Arruda Filho, Jorge Paulo
Nogueira, João Batista Miranda, Joel Pereira Lima, Lygia Maria Lessa Bastos, Mário Braga Ramos, Mãrio Genival Tourinho, Menandro José Minhaim, Mãrio Alves
Moreira, Magnus Francisco Ant.unes Guimarães, Manoel Bezerra de Melo, Nabor Teles da Rocha Júnior, Octávio Torrecilla, Oswaldo Lima, Odulfo Vi~ira Domingues, Odacir Klein, Octacílio Nóbrega de Queiroz, Pedro Alves de Faria, PaurO Ferreira Studart, 'Pedro Lucena Dias, Raphael Baldacci Filho, Rui Oswaldo Côdo,
Ruy Silva, Rubem Guanais Dourado, Robe_rto Dahas de
Carvalho, Raym undo Menezes Diniz, R~imundo Gomes da Silva, Raymundo Tarcísio Delgadç, Sérgió Cardqsç de Almeida, Temístocles CarneirO Tei;s,eira, Wald_emiro Teixeira, Wilson Leite Braga, Waltef de Castro e
Walter Silva. PrOsseguindo, de acordo _com o disposto
no artigo doze, inciso III, da Lei número sete mil e oitenta e sete, de vinte e nove de dezembro de mil novecentos
e oitenta e dois, o Conselho aprecia e aprova o Balancete
Patrimonial e o Demonstrativo das Receitas e Despesas
relativos ao mês de janeiro de mil novecentos e oitenta e
três. Continuando, o Senhor Presidente relata, faYoravelmente, e é aprovada por unanimidade proposta da
Companhia de Seguros Cruzeiro do Sul, de implantação
de apólice coletiva de seguros de vida e acidentes pessoais, para os segurados do IPC. A seguir, o Senhor Presidente detalhou ao Conselho as providências tomadas
Para reestruturar os serviços int_ernos do Instituto de
Previdência dos Congressistas, apresentando o ProjetO
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de Resolução número cinco de mil novecentos e oitenta e
três que vem racionalizar o trabalho dando-lhe maior e
melhor reOdimento, Justificou a criação de uma Consultaria Jurídica dizendo que a cada dia são mais complexos OS j)fO<:essOS submetidos à ã'preciaÇão do IPC, seja à
Presidência, seja ao Conselho, e assim,_ muitas vezes se
torna necessária uma anãlise prévia por parte de um advogalio. Entende pois, o Presidente, que a presença deste
novo órgão na estrutura do IPC facilitará em muito a administração nas decisões que devem ser tomadas. Esclareceu oYresidente que, até aqui, esse trabalho vem sendo
desempenhado. com dedicação e alta. eficiência, pelo
Conselheiro Aldo Fagundes, que, inclusive, nestes últimos meses, praticamente tem cumprido expediente no
IPC, ajudando a redigir documentos e encaminhar soluções. O Presidente aproveitou para agradecer a colaboração d~sse Cons_elheiro e dizer que certamente a experiência e competênCia profissional do Doutor Aldo da
Silva Fagundes hão de continuar servindo ao IPC. Discutida _c votada a .matéria foi aprovada,
consubstanciando~se na Resolução núm_ero CÍQCO, de mil
novecentos e oitenta .e três que reestrutura o quadro de
servidores e define a organização interna do IPC. Em
contiriuaÇào apresentou o PrOjeto de Resolução número
seis de mil novecentos e oitenta e três que fixa as contribuições para a Caixa de Pecúlio. Discorreu sObre -o Pecúlio do Fundo Assistencial do IPC destacando a sua
criação Como uina das mais. iniportantes- inovações da
Lei número sete mil e oitenta e sete de mil novecentos e
oitenta e dois, pois é um beneficio aos dependentes dos.
segurados, com baix.o custo operacional. Explicou a estrutura do Pecúlio, já descrita no Regulamento Básico,
ou seja, dois tipos de contribuição: uma, de pagamento
mensal, calculada em. um décimo (1/10) do salário mfnimo vigente no .Distrito Federal, e ou_tra, calculada em
um terço 0/3) do salário mínimo, cobrada quand~ ocorrer um óbito de segurado inscrito na Caixa de Pecúlio.
Disse que, aprovada a Resolução, a Presidência escreverá a todos, as segura_dos, explicando o alcance do pecúlio
convidando-os a que nele se inscrevam. Respondidas algumas perguntas sobre o assunto, a Resolução foi discuw
tida, votada e aprovada. Disse o Senhor Presidente que,
dentro da reformulação dos instrumentos bâsicOs da
vida instítucioilal do IPC, deveria o Cons~lho apreciar,
agora, o Regim-ento Interno. O texto foi elãbOiadO Pelo
mesmo Grupo de Trabalho que redigiu O-Regulamento-Básico jâ aprovado. Neste sentido, deu a palavra ao Relator, Conselheiro Aldo Fagundes, para prestar maiores
informações ao Conselho. O Relator fez uma breve exposição sobre o texto em exame, destacando a estrutura
administrativa do IPC e- o propósito que orientOu a
atuação d_o Grupo de Trabalho, Assim, ~isse, no Regulamento Básico foram disciplinados os princípios gerais do
Instituto, por índole, mais estiveis. Dai pói'Que a sua alt.;ração exige a participação dos dois Conselhos ou da
Assembléia Geral. Já no Regimento Interno aparecem os
aspectos mais' dinâmicos da administração que, por isso,
estão mais sujeftos a mudanças. Destacou o fato de que o
Conselho pode modificar o Regimento Interno a qualquer tempo, seja diretamente no texto, seja atrav~ de
Resoluções específicas, para um flm determinado. Dadas
estãS exPiicaçõi:s, a matéria foi discutida, votada e aprovada. O Senhor Presidente expôs ao Conselho suas preocupações com a crCscente complexidade da vida administratiVa do Instituto, desde a parte contábil até os dados
gerais sobre a situação dos segurados como, por exemplo: tempo de cOntribuição, empréstimo simples, empréstimo para veículo, dependentes, pensionistas, carên. cia, averbação de--mandato etc., Salientou que essa situação tende a 'agravar-se à medida que estiver sendo
aPlicada a JlOVa legislação do Instituto, especialmente na
parte da Càha de Pecúlio e na admissão de segurados facuitatiVos. Somente estas duas disposições, disse, via
acrescentar centenãs de novos nomes ao fichârio e ao
controle do Instituto. Explicou que, atualmente, o PRODASEN estã fazendo a folha de pagamento dos pensionistas, mas todas as demais providências administrativas
se processam nos serviços internos do IPC. Em razão
disto. ponderou o Presidente a necessidade, no seu en-
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tendimento, de o Instituto caminhar para a instalação do
seu próprio serviço de Computação eletrônica. Neste sentido, ficou o Presídente autorizado pelo COnselho a tomar- providências preliminares coni este Objetivó, envol-

vendo tomada de preços, tipo de material a ser usado e
todas as informações necessârias para-o CoDSdho-Ciaminar e decidir oportunamente. Em seg-uida, o SCnhor Pfesidente submete ao Conselho o Ato número um de mil
novecentos e oitenta e três, que dispõe sobre normas internacionais do IPC, sendo apro\iado p·ar unã.niriliaaCie.
Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quarenta
e cinco minutos é encerrada a reunião.
para constar
eu, Pedro Alves de Freitas, Secretário, lavrei a presente
Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. - Bento Gonçalves, Presidente,
Ata da Reunião Extraordinária, realizada
no dia 7 de abril de 1983.
Ás dezesseis horas do dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e três, com a presença dos Senhores Senadores Nelson Carneiro, Jutahy Magalhães e Deputados
Raul Bernado, Floriceno Paixão, Francisco Studart,
Cardoso Alves, e Senhores Hélio Duque, Rubem Patu
Trezena e demais convidados, sob a Presidência do Senhor Bento Gonçalves, reUníu-se extraordinariameritC, o
Conselho Deliberativo do InStituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, para, de acOrdo com o disposto rio
artigo quarto da Lei número sete mil e oHeriiã. e sete, de"mil novecentos e oitenta e dois e parágrafo primeiro do
artigo oitavo do Regulaffiento Básico-do IPC. Ofetuar a
posse do Presidente, do Vice-Presidente e dos membros
componentes dos Conselhos Deliberativo e Con-sultiVo,
bem _como eleger os Tesoureiros, que-comporão a administração do Instituto para o biênio mil novecentos e oitenta e três/mil novecentos e oitenta e Cinco.
Lida e aprovada a Ata da reunião anterior, o Senhor
Presidente Bento Gonçalves tece considerações relatando algumas passagens de sua gestão que ora se encerra,
diz dos esforços empreendidos para manter a instituição,
das dificuldades enfrentadas para a aprovação da Lei número sete mil e oitenta e sete, de mil novecentos e oitenta
e dois que, além de consolidar a legislação, veio assegurar a perenidade do IPC. Diz ainda que tudo que foi conseguido só foi possível através de um trabalho de equipe.
Destaca a colaboração, apoio e interesse de todos os
membros do Conselho Deliberativo, notadamente o Senhor Conselheiro Aldo da Silva Fagundes, que sempre o
assessorou com seu vasto conhecimento. Agradece aos
servidores do lPC, sempre dedicados e exemplares no
cumprimento de seus deveres e comunica estar absolutamente tranqiiilo quanto ao futuro da Instituição ao
transmitir sua direção ao itual Presidente que, seguramente, saberá dar continuidade ao trabalho implantado,
tendo em vista sua larga experiência não só como parlamentar mas como membro integrante do Conselho Deli_berativo em administrações passadas. O Senador Nelson
--- Carneiro pede a palavra e faz públiCa ci gratidão de todos
pela dinâmica atuação e exemplo de sacrificio, de dediM
cação, ressaltando os grandes serviços prestados pelo
Presidente Bento Gonçalves à frente da Instituição. Encerrando o Senhor Presidente, sua breve exposição, agradece as palavras elogiosas do Senador Nelson Carneiro e
declara estar resumido no Relatório da Presidência, todo
o seu trabalho e desejando boas-vindas aos novos Conselheiros, transmite o cargo ao Presidente e ao VicePresidente Saldanha Derzi, respectívamente, Deputado
Furtado Leite e Senador Saldanha Derzi, fazendo votos
de uma venturosa, profícua e feliz gestão. O Senhor D~
putado Furtado Leite assume a Presidência dos trabalhos e declara empossados os Conselheiros eleit~s pela
Vigêssima Primeira Assembléia Geral, realizada em seis
de abril do c_orrente ano, sendo membros titulares os Senhores Senador Nelson Carneiro, Senador Jutahy Magalhães, Senador Gastão Mi.Iller, Deputado Raul Bernado,
Deputado Fernado Cunha, DCputadO Floriccno Paixão,
Deputado. FranciSco Studart, Deputado-Nilson Gibson e
Deputado Carlos Wilson e, como membros suplentes os
Senhores Senador Martins Filho, Senador José Ignácio,
Deputado Cardoso Alves, Deputado Milton Figueiredo,
Deputado Fernado Magalhães, Deputado Walmor de
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Luca, Doutor Rubem Patu Trezena, Doutor Geraldo
Guedes e Doutor Hélio Outra. Agradecendo a confiança
de seua pares, diz que ao assumir a presidência do IPC o
faz com absoluta tranqUilidade, ciente das suas responsabilidades que serão divididas com todos os membros
da Administração que ora é empossada. Promete seguir
a mesrna austeridade implantada por seu nobre antecessor, não trazendo inovações pois, o que estâ feito, cónsid_era bem feito. Citou considerar o Senhor Bento
Gonçalves como -iriilão inuito estlmado, solicitando ao
mesmo seu indispensável assessoramento. O Senhor Presidente Deputado Furtado Leite, faz ·questão de regis·
trar, para transcrição na Ata da presente reunião que, segundo informações dos órgãos técnicos a situação do
IPC em números pelo demonstrativo do dia 7 do corrente é a seguinte: I - Depósitos em Bancos: a) para retirada imediata Cr$ 50.533.083,48 (cinqUenta milhões, quinhenots e cinqiienta e três mil, oitenta e três cruzeiros e
quarenta e oito centavos); b) a prazo fixo, com resgate
em épocas diversas, no decorrer do exercício dC 1983CrS 133.885.000,CK)"(cento e trinta e três milhõ-es, oitocentos e oitenta e cinco mil cruzeiros); c) em over nigth
Cr$ l08.053.679,56 (cento e oito milhões, CinqUenta e
-trêS-iriil, seiscentos e setenta e nove cruzeiros e cinqUenta
e seis centavos.)
I - Receita: nessa parte a situação é a seguinte; a)
con trtbuiçào mensal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (parte patronal) Cr$ 126.287.091,00 (cento
e vinte e seis milhões, duzentos e oitenta e sete mil e no~
venta e um cruzeiros); b) contribuição mensal dos segu-rados Cr$ 58.875.283,00 (cinqi.lenta e oito milhões, oitocentos e setenta e cinco míl, duzentos e oitenta e três cruzeiros); c) previsão orçamentária de contribuiÇão i-eferente a subverição do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados (a ser paga no decorrer do exercício) Cr$
127.832.000,00 (cento e vinte e sete milhões, oitocentos e _
trinta e dois mil cruzeiros); d) aluguêis Cr$ 1.640.063,00-"
(hum milhão, seicentos e quarenta mil e sessenta e três
cruzeiros); erjurós e reridimentos (previsão para o ffiês)
CrS 73.249.345,00 (setenta e três milhões, duzentos e
·quarenta e nOve mil, trezentos e quarenta e cínco cruzei-ros). III - Realizável: referente a aplicação de capital
nas diVersas modalidades de empréstimos Cr$
623.000.000,00 (seiscentos e vinte e tiês milhões de
zeiros). IV- Despesas: a despesa mensal prevista como
I_?ajl:amento de pensões e outros encargos do IPC, é de
Cr$ 139.528.814,00. (cento e trintâ e-nove milhões, quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e quatorze cruzeiros), quantia essa que deverá passar para Cr$
163.003~626,00 (cento e sessenta e três milhões, três mil,
seiscentos e vinte e seis cruzeiros), a partir de prin1eiro de
junho de mil novecentos e oitenta e três, como decorrência de reajuste legal de benefícios. V -·Quadro do IPC:
atualmente o Instituto conta com 548 (quinhentos e quarenta e oito) segurados obrigatórios, 522 (quiilhentos e
vinte e dois) segurados facultativos e 1.544 (mil quinhenM
tos e qUare-nta e quatro) pensionistas. QUanto aos facultativ<?s (o~_esclarecido que estâ sendo feita a divulgação
da possibilidade de ingresso no IPC, o que certamente
ampliará o número de segurados nessa categoria. ProsseM
guindo, consoante o que determina o parágrafo quinto
do artigo quarto do Regulamento Básico apresentou sua
declaração de bens, para que fosse arquivada em pasta
própria- da institUição. A segUir o Senhor Presidente submete ao Conselho Deliberativo os- nomes dos Senhores
Depluãd0s Fernã:n-dO Lyra, "José Ribamar Machado e o
Doutor Luis Vaconcelos para os cargos de Tesoureiro
Titular e Tesoureiros Suplentes, respectivamente, indicação que foi aceita por unanimidade. Nada mais havenM
do a tratar, às dezenove horas é encerrada a reunião. E,
para constar eu, Pedro Alves de Freitas, Secretãrio, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente. - Bento Gonçalves.
Presidente.
Ata da 21' Reunião da Assembléia
Geral Ordinária,
realizada em 6 de abriJ de 1983.
Âs dez horas do -dia seis de abril de mil novecentos ·e
oitenta e três, no Auditório da Comissão deConstíuiição
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e Justiça da Câmara dos Deputados, com a presença do
Senhor Presidente Bento Go-nçalves, dos segurados obrigatórios, facult"ativós e penSionistas, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária do Instituto de Previdência
dos Congressistas para, consoante o disposto no artigo
dezesseis, itens I e II da Lei número sete mil e oitenta e
sete, de vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oi-tênta dois, conhecimentÕ-do Relatório do Senhor Pro.
s_idente ref~rente ao exercido findo e eiC:S;õr o Conselho
Delíberativo Pã.ra o biênío mil novecentos e oitenta e
três/mil novecentos e -Õitenta e cinco. Aberta a sessão o
Senhor Presidente Berito Gonçalves procede à leitura do
Relatório, que será publicado à parte. A seguir, declara
iniciada a Votação c_om têrmino prefixado para as dCzes-seis horas. Durante a votação a Assembléia foi, temporariamente, presidida pelo Senhor Deputado Furtado Leite, Às quinze horas trliiia e oito minutos o SCnhor Bento Gonçalves reassume a presidência e às dezesseis h9ras
enCerra a _votação, Convidando para escrutinador o segu~
rado pensionista Pauto Affons(! Martins de _Qliyeir'!-. Votaram cento e cinqUenta c sete segurados, número que
conferiu com as sobrecartas depositadas na urna. Feita a
apuração, verificoti~se_ o segui~_tC resultado: -para
membros titulares: -Senador Nelson Carneiro, cento e
cinqUenta e sete voto;, Senador Jutahy Magalhães, cento
e cinqUenta e sete voto.s, Se;nador Gast_ão MUller, cento e
cinquenta e sete votos, Deputado Raui Bernardo, cento e
cinqdenta e sete votOs, Deputa-do Fernando Cunha, cento e cinqüenta e sete votos, Deputado Floriceno Paixão,
cento e cinqüenta e sete votos, Deputado Francisco Studart, cento e cinqUenta e sete votos, Deputado Nilson
Gibson, cento e cinqi.lenta e sete votos, Deputado Carlos
WilSon, cento e cinqUenta e sete votos; para suplentes:Senador Martins Filho, cento e cinqüenta e sete votos,
Senador JoSê Ignácio, Cento e dnqüenta e sete votos, Deputado Cardoso Alves, cento e cinqi.lenta e sete votos,
Deputado Milton Figueiredo, cento e cinqUenta e sete
votos, Deputado Fernando Magalhães, cento e cinqüen~
ta e sete votos, Deputado Walmor de Luca, cento e cinqüent!! e sete votos, Segurado facultativo Rubem Patú
Trezena, cento e cinqüenta e sete votos, Pensionista Ge~
raldo Guedes, cento e cinqi.lenta e sete votos, Segurado
facultativo Hélio Outra, cento e cinqUenta e sete votos.
Encirrada a apuração~ ante o resultado, o Senhor Presidente proclama eleitos os Senhores: -Senador Nelson
Carne_iro,._Sena~or Jutahy Magalhães, Senador Gastão
Miill~r. q_eputado Ra.ul ~erna_rdo, Deputado Fernando
Cuíih-a, Deputado Flofiéeno Paixão, Deputado Francisco Studart, Deputado Nilso_n Gibson, Deputado Carlos
Wilson, para membros titulares e _para suplentes os Senhores:- Senador Mar~ins Filh9, Senador José !gná_cio,
Deputado Cardoso Alves, Deputado Milton Figueiredo,
Deputado Fernando Magalhães, Deputado Walmor de
Luca, Segurado facultativo Rubem Patú Trezena, PensioniSta Gefaldo Guedes, Segurado facultativo Hélio
Outra. Prosseguindo,_ comunica aos presentes que a posM
se do Conselho Deliberativo recém-eleito, bem como do
Presidente e Vice-Presidente já eleitos na sessão da Câmara dos Deputados do dia cinco do corrente, será realizada no dia sete, às dezesseis horas na Sede do Instituto.
Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas é encerrada a reunião. E, para constar, eu Pedro Alves de Freitas, Secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Bento Gonçalves, Presidente.

e
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INSTITUTO DE PREVIDJ!:NCJA DOS CONGRESSISTAS
RESOLUÇÃO N' 6, DE 1983
Fixa as contribuições para a Caixa de Pecúlio.
O Conselho Deliberativo do ·IPC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe o§ 3'>' do art.
61 do Regulamento Básico, resolve: .

Art. ! 9 -· -As-c~mtribuições para a Caixa de Pecúlio são
flXada,s na segunda quinzena do mês de novembro de
cada ano, com vigência para todo o ano seguinte,
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Parágrafo único. Na fixâçã-o das contribuições serão
tomados, como parâmetros de simples referência, Os seguintes percentuais do salário miriinlO-effi vigor 1io Distrito Federal, desprezadas as frações das centenas:
a) contribuição mensal - l/lO (um décimo);
b) contribuição para o pecúlio - 1(3 (um terço).
Art. 29 A contribuição mensal ê devida a partir do
dia }9 do mês seguinte à -inscfiçã:o do segurad-o -a contribuição para o pecúlio será cobrada no mês segulntéao 6bito.
Parágrafo único. A cobrança das contribuiçÕes e o
pagamento do pecúlio obedecem às disposições do art.
61 e seus parágrafos do Regulamento Básico.
Art. 39 Para o exercfcio de 1983 são fixadas as se-guintes contribuições:
a) contribuição mensal- Cr$ 2.300,00 (dois mil e trezentos cruzeiros);
b) contribuição para o pecúlio CrS 7.800,00 (sete iii.ii_C_
oitocentos cruzeirosY valor descontado de todos Os se"gurados participantes, erija soma-será entregue aos beneficiários do segurado falecido, i"ntegralmentC~- -Art. 41' Revogadas as disposições em contrário, esta
Resolução entra em vigor !)a data de sua publicação.
Brasília- DF, 3 de março de 1983.- Deputado Bento
Gonçaú·es, Presidente- Deputado A/do Fagundes, COnselheiro - Deputado Raul Bernardo, Conselheiro Deputado Cardos_a Alves, Conselheiro - Senador Nelson Carneiro, Conselheiro - Senador Agenor Maria,
Conselheiro.

e

O Conselho Deliberat"ivo do InstiiUtõ dC Previdência
dos Congressfstas-IPC, com fundamento no art. 62 da
Lei n~" 7.087, de 29 de deZembrO de 1982 e ait. 2~ do Regulamento Básico, Resolve expedir o seguinte

REGIMENTO INTERNO
CAPITULO I
Da Estrutura e das Atribuições

SEÇÃO I
Da Estrutura

Art. I~' O Instituto de-PrevidêncTa--doS"Cóilgr6ssistas-IPC, tem a seguinte estrutura admiriistrativa:
I -=-- Conselho Deliberativo;
II - Conselho Consultivo;
III -Presidência e Vice-Presidência;
IV- Tesouraria.

SEÇÃO II
Das Atribuições

Art. 69 Ao Conselho Deliberativo compete a suprema direcão dos órgãos que integram a estrutura administrativa do IPC e ainda:
l-reformar o Regulamento BásiCo em conJUrito caril
o Conselho Consultivo;
I I - estabelecer planos de beneficias e serviços, CÓin a
previsão da fonte de custeio;
III--autorizar o Presidente a fazer operações de crédito, adquirir e alienar bens;
IV:...__ fixar, em Resolução, o quadro de pessoal e a respectiva tabela de gratificação;
V- decidir sobre o afastamento de membros da administração em caso de inidoneidade;
VI- decidir sobre recursos iriterpostos contra atas da
administração;
VII- eleger, por indicação do Presidente, o Tesoureiro Titular e seus Suplentes;
VIII -supervisionar e fiscalizar a administração;
IX -disciplinar o funcionamento da Caixa de Pecúlio;
.
X- votar o orçamento do Instituto;
XI- aprovar as- prestitções de coqtas, os balancetes e
os balanços do Instituto;
XII- traçar, em conjunto c_om o Conselho Consultivo, a programação_ administrativo-financeira e a estimativa orçamentãria plurianual;
-XIII- examinar e julgar todos os processos referentes aos segurados, seus dependentes e admissão ao quadro;
XIV- resolver todos os assuntos de interesse do IPC
não afetos à competência do Presidente;
XV- regulamentar o Pecúlio Parlamentar instituído
pelo Decreto Legislativo n'i' 96, de 14 de novembro de
1975;
XVI- aprovar as aplicações efetuadas pelo Fundo
Assistencial previsto nos arts. 56, 57 e 58 do Regulamen'to Básico_;
XVII -disciplinar a aplicação do superavit do exercício, consoante o estabelecimento no art. 72 do Regulamento Básico;
XVIII- revisar, periodic:imente, o teto das pensões.
Art. 7'i'

a programação administrativo-financeira;
H- acompanhar a administração e oferecer sugestões para otiritizar o desempenho do IPC.
Art. 8'i'

Art. 2'i' O Conselho Deliberativo compõe-se de.:
I - Presidente;
II - Conselheiros Titulares:
a) três Senadores;
b) seis Deputados Federais.
Parágrafo único. Integram, também, o Conselho
DeliberatiVo nove suplentes, escolhidos na forma do§ l'i'
do art. 6'i' do Regulamento Básico.
Art. 3'i' O conselho Consultivo compõe-se de:
I - Presidente;
II - Membros Na tos:
a) Presidente do Senado Federal;
h) Presidênte da Câmara dos Deputados;
c) Presidente do IPC:
d) Ex-Presidente do IPC.

Art. 4Y A Presidência compõe-se de:
I - Presidente;
II- Vice-Presidente;
III -Assessoria; IV- Secretaria Executiva.
Art. 5Y A TeSouraria: compõe-se de;
I - Tesoureiro Titular;
II -Tesoureiros Suplentes~

Ao Conselho Consultivo compete:

I -traçar, em conjunto com o conselho Deliberativo,

Ao Presidente do IPC compete:

- I - presidir as Assembléias Gerais e as reuniões do

Conselho Deliberativo, com voto apenas de desempate;

ii- cumprir- c fazer cumprir as deliberações, as diretrizes, planos, normas e regulamento baixados pelo Conselho Deliberativo;
III-submeter ao Conselho Deliberativo proposta
de:
_a) reforma do Regulamento Básico;
__ h)-__ mo"dificação deSte Regimento;
c) plano de aplicação de reservas;
_
d) regulamentos de aplicação de reservas;
e)

plano de custeio de beneficias;

f) regulamento de beneficias;
g) planos de construção, aquisição, locação e alíerfação- de bens imóveis;
h) tabela de gratificação dos sen1dores do IPC;
i) criação, modificação e extinção de cargos, funções e
conlpónen:tes organizacioriais;
j) concessão de benefícios;
I) aplicação de reservas;

IV- orientar e executar as atividades e negócios do
Instituto, baixando os atos necessários e provendo os
meios para consecução dos objetivos, com prestação de
contas ao Conselho Deliberativo;
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V- administrãr o pecúlio instituído pelo Decreto~
Legislativo n'i' 96, de 14 de novembro de 1975;
VI ~_fornecer_ aos Cons_e:)hos todas as informações
por eles requeridas;
VII- convocar suplentes de Conselheiro no caso de
renúncia ou impedimento do titular;
VIII -administrar o Fundo AssistenCial;
IX- requisitar aos Presidentes do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados os servidores necessários ao
funcionamento do Instituto;
X- representar o IPC em juízo ou fora dele; .
XI- abrir, movimentar e encerrar contas na rede
bancária oficial, em conjunto com o Tesoureiro;
XII- autorizar a realização de despesas;
XIII- autorizar a realização de pagamentos, sempre
através de cheque nominal, ordem bancária ou ofícioS;
XIV- decidir sobre construção, a-quisição e alienação de bens imóveis, dentro dos planos aprovados
pelo Conselho Deliberativo;
XV - assinar balancetes, balanços gerais, relatório
anual e de prestação de contas do exercido;
XVI- requisitar instalações, material permanente,
bem como sua manutenção;
Art. 91' O Vle»-Presidente substitui o Presidente nos
casos previstos no Regulamento Básico.

SEÇÃO III
Da Tesouraria

Art. lO. Ao Tesoureiro compete:
I - assinar, com o Presidente, os cheques, balanços e
balancetes;
H- prestar informações sobre a receita e a despesa;
III- efetuar o pagamento dos pensionistas e as contas_ do IPC sempre através ~e cheque nominal, ordem
bancária ou oficíos;
IV- cumprir outras atribuições que lhe forem determinadas pelos órgãos competentes.
Parágrafo único. Os tesoureiros suplentes substituem o titular no caso de ausência ou impedimento.
CAPITULO II
Das Unidades Integrantes da Administração Interna

SEÇÃO I
Da Assessoria

Art. t 1. A Assessoria compete prestar assessoramento aos Conselhos, à Presidência, à diretoria da Secretaria
Executiva e aos demais órgãos do IPC, em matéria administrativa, jUrídiCa, económica, financeira e de previdência social, e ainda:
I - informar e esclarecer aos segurados as atividades
previdenciárias do IPC;
II -convocar chefes de Seção ou servidores por eles
designados, para o estudo de assunto específico;
III- requisitar e controlar, através de mapas estatísticos merísais, o material necessário para o levantamento
atual da situação do__lnstituto;
IV- receber e informar os processos encaminhados à
sua apreciação; V~ responder pela guarda, manutenção e funcionamento de equipamentos e material técnico necessários à
execução de suas atribuições;
VI- elaborar anteprojetos, pareceres, requerimentos
e emeridas, por determinação dos Conselhos, da Presídência ou da Diretoria da Secretaria Executiva;
VII -encaminhar à Presidência e à Diretoria da Secretaria Executiva recortes do Diário do Congresso Nacional. do Diário OfiC!al e dos jornais diários, com assuntos de interesse do I PC;
VIII- emitir pareceres sobre matéria administrativa
e de interesse geral;
IX- elaborar, juiltamente com a Consultaria Jurídica, minutas-padrão de contratos e convênios em que for
parte o IPC;
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X- elabo'rar o relatório da,s atividades do Presidente,
pai-a apresentação à Assemblêia Geral;
XI- examinar previamente o balanço patriri10níal e
o d~onstrativo das receitas e despesas, para, posteriormente, encaminhá-los à apreciação ,e aprovação do Presidente e do Conselho Deliberativo;
XII- redigir e remeter correspondência aos mutuários inadimplentes com o IPC, informando as sanções
que poderão ser aplicadas;
XIII- elaborar e preparar, juntamente com a Consultaria Jurídica, a expedição de norrrias que facilitem a
aplicação uniforme da législação do IPC;
XIV- organizar e manter atualizada pasta com a legislação referente ao ·IPC;
XV - exercer outras atribuições inerentes ao seu campo de atividade.
Parágrafo único. Integra a Assessoria uma Consul~
toria Jurídica, para emitir parecer sobre matéria especifi~
ca da área, podendo, em casos controversos, solicitar ao
Presidente o encamhhamento do assunto para exame
das Comissões de Constituição e Justiça do SC:llado Federal ou. da Câmara dos Deputados.
SEÇÃO II
Da Secretaria Executiva

Art. 12. A Secretaria Executiva compete planejar,
organizar, comandar, coordenar e controlar todas as atividades administrativas do IPC, de acordo com as deliberações dos Conselhos e determinações da Presidência e
executar outras tarefas correlatas.
Art. 13. A Secretaria Executiva tema seguinte estru-tura básica:
I - Diretoria EXCcutiva;
II - Seçào de Beneficias;
III- Seção de Contabilidade;
IV- Seção Econômico-financeira;
V --Seção do Fundo Assistencial e Caixa de Pecúlio;
VI - Seção Imobiliáriã;
VII - Seção de Lançamentos Contábeis e Mecanografia;
-VIII - Seção de Registro e Controle.
Parágrafo úniCo. A estrutura básica do IPC pode ser
alterada em Resolução do Conselho Deliberativo, por
proposta do Presidente, com o desmembramento das
Seções atualmente existentes e a criação de novas, de
acordo com a necessidade do serviço.
Art. 14. Ao Diretor ExecutivO compete:
I - planejar, organizar, comandar. coordenar e controlar as atividades administrativas;
II - examinar e aprovar os programas de trabalho
sob sua direçào;
III- secretariar as reuniões dos Conselhos;
IV- receber, transmitir, cUmprir c fazer cumprir as
deliberações dos Conselhos e:_da Presidência;
V- despachar regulannente com o Presidente e
mantê-lo pennanentemente informado sobre o andamento dos serviços sob sua direção.
VJ- propor ao Presidente o seu substituto eventual;
VII- promover reuniões periõdicas Com os chefes·
das unidades para efeito de coordenação dos trabalhos;
VIII- manter-se permanentemente informado sobre
a execução dos programas de trabalho das unidades sob
sua direção, atravês de quadro demonstrativo diârio e relatórios periódicos;
IX- antecipar e prorrogar, quando necessário, o
período normal de trabalho;
X- assinar os mapas de freqíiência dos servidores;
XI - aprovar as escalas de fériaS dos servidores;
XII- convocar, por necessidade de serviço, os servidores que estejam em gozo de f'erias;-XIll- examinar e encaminhar para informação os
processos sujeitos a decisão de autoridade superior;
XIV- aprovar as escalas de serviço;
XV - tomar as providências necessárias para coeficiente desempenho dos serviços sob sua direção e propor
ao Presid~nte as que não sejam de sua competência.

SEÇÃO !11
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Art. 18. À Seção de Fundo Assistencial e Caixa de
Pecúlio compete;

Da CompetênCia dOs Seções

Art. 15. Â Seção de Benefícios compete:
I - observar os prazos legais para requerer:
a) pensão;
b) averbação de mandato;
c) complementação de carência;
d) auxílio-doença;
e) auxílio-funeral;
f) outros.
I I - controlar e fiscalizar os recolhimentos referentes

a averbação de mandato e complementação de carência;
III -:-confeccionar a folha de pagamento_ de pensões;
- IV - prestar, anualmente, à Seção de Contabilidade
as informações relativas ao Imposto de Renda Retido na
Fonte dos pensionistas;
V - efetuar o cadastramento geral dos parlamentares
e funcioná.rios vinculados ao IPC;
VI -propor alterações a serem implantadas na folha
âe pagamento de pensionistã.s;
VII- receber e arQuivar, em invólucros lacrados, documentos considerados sigilosos;
VIII -prestar as informações necessárias aos segUrados do IPC, no que concerne a beneficies;
IX- solicitar à Casa -de origem do servidor, através
da Diretoria da Secretaria Executiva, documento médico
que comprove a sua sanidade fisiCã e mental, para fim de
admissão ao quadro de segurados do IPC;
X- sOfícifar à Casa de origem, através da Diretoria
Ex.ecutiva, laudo médico para fins de instruir processo de
pensão de segurados aposentados por invalidez.,
Art. 16. À Seção de Contabilidade compete:
I - preparar e classificar os documentos contâbeis do
IPC;
II- manter em dia a escrituração contâbil do Institu-

ló;
lii -encaminhar, mensalmente, os demonstrativos
das receitas e despesas, o balanço patrimonial e, anualmente, o balanço geral, para aprovação do Conselho Deliberativo;
IV - preparar as prestações de contas e a proposta
orçamentária, inclusive a do Fundo Assistencial;
V- confrontar, mensalmente, os saldos de empréstimos a receber dos registras contábeis com os dados fornecidos pela Seção de Registro e Controle;
VI- conciliar, mensalmente, as contas do IPC com
as do Fundo Assistenc-ial;
VII- elaborar, mensalmente, _as conciliações bancárias;
VIII- conciliar, mensalm.ente, as contas de cheques
em trânsito.

A.I't. _17. À Seção Econômico-Financeira compete:
I - organizar e preparar estudos e pesquisas para
aplicações dos recursos disponíveis;
II- preparar e encaminhar ao. Presidente do IPC,
através da Diretoria da Secretaria Executiva, no prazo
legal, expediente solicitando_ o pagamento de subvenções
sociais;
III -executar o sistema de administração financeira e
orÇãmentâria do IPC, fiscalizando os crêditos, o processamento das de.spes~s e a preparação dos pagamen~os;
IV- encaminhar para ser creditado em contacofrente, a folha de pagamento mensal dos pensionistas;
V- registrar as alterações de caráter financeiro;
VI- controlar os saldos das contas l:?ancárias;
VII- controlar os pagamentos devidamente autorizados;
VIII - movimentar adiantamentos destinados a atender despesãs pequenaS de pronto pagamento;
IX - prestar contas de adiantamento;
X- conferir visar a conta telefónica;
XI- recolher, diariamente, ao banco auto_rizado; todos os valÕres recebidos;
XII- registrar, em sistema próprio, o movimento
diârio, informando o fato ao Diretor Executivo.

e

I - estabelecer pregaram de emprêstimos;
II- emitir, juntamente com a proposta de empréstimo, a ficha de controle dos descontos mensais;
UI- elaborar as tabelas de juros e correção monetária
prefixàdãs~ quando solicitadas;
IV- apresentar, diariamente, quadro demonstrativo
dos empréstimos concedidos;

V- apresentar, diariamente, quadro de demonstrativo dos valores empenhados;
VI - controlar a tramitação das propostas de empréstimos;
VII - controlar os financiamentos especiais para
aquisição_ de veículos;
VIII- elaborar, mensalmente, a relação dos mu~
tuários inadimplentes;
IX - comunicar à Seção de Registro e Controle as aJ..
terações relativas a empréstimos;
X-:- conferir e assinar, mensalmente, as relações bancá.rias dos empréstimos concedidos;
XI- relacionar, assinar· e enviar à Diretoria da Secretaria Executiva as propostas de empréstimos;
XII - manter atualizada pasta de informações sobre
taxas, prazos e exigências de instituições financeiras,
para efeito de comparação;
XIII-:- numerar._ controlar c manter em arquivo próprio as fichas de inscriÇ~o para o Pecúlio do IPC;
XIV- relacionar os óbitos ocorridos para efeito de
chamada para o pagamento do Pecúlio;
XV- divulgar, periodicamente, pelos órgãos de comunicaç_ão inte'rila do Senado Federal e da Câmara dos
DeputadoS, infonnações sobre o Pecúlio do IPC;
XVI- receber e arquivar, em invólucros lacrados,
docUIJ?-entos considerados sigilosos.
A,rt. 19._ À Seçào Imobiliária compete:
I - manter arquivo atualizado das escrituras dos imOveis pertencentes ao IPC;
II - administrar os bens imóveis alugados a ferceiros,
arquivar e controlar os respectivos contratos;
III- controlar o recebimento dos aluguéis diretamente ou através de banco autorizado;
IV- comunicar à Diretoria da Secretaria Executiva a
inobservância de obrigações contratuais assumidas por
inquHinos;
V- coordenar, controlar e dirigir as-atividades vinculadas a obras e reparos, instalações, limpeza e manutenção de bens móveis e imóVeis;
VI- acompanhar, controlar, estudar e oferecer sugestões sobre obras de responsabilidade do IPC;
VII - padronizar, codificar e catalogar o material;
VI II - realizar o tombamento periódico dos bens c
manter cadastro dos mesmos;
- IX- classificar o material permanente;
X- inventariar, anuaiffi-ente, os bens patrimoniais;
XI- providenciar, anualmente, a avaliação dos bens
imóveis do IPC;
XII -relacionar os materiais considerados inservíveis;
XIII- receber,_conferir, distribuir e controlar o material adquil-ido;
XIV- classificar e controlar o material em estoque;
XV- elaborar dados estatísticos de consumo de material;
XVI- manter em perfeito estado de funcionamento
as instalações e os aparelhos elétricos;
XVII - zelar pela conservação das dependências do
IPC, dos imóveis e dos objetos;
XVIII- manter controle do estoque de material de
consumo e atender, mediante requisição, aos pedidos de
material;
XIX- fiscalizar a entrada e saída de móveis e equipamentos;
XX- informar os processos referentes à licitações,
preparar e expedir editais e cartas-convite;
XXI- acompanhar as ocilações do mercado imobiliário no Distrito Feder~!;
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XXII - manter atualizado o serviço de Patrimônio.Art. 20. Ã Seção de Lançamentos Contábeis e Mecanografia colnpete:
I - fazer lançamentos mecanizados no diãrio;
II - planejar, organizar e coOrdenar a implanta_ção e
gravação de sistema;
IJI- executar o processamento do serviço eletrónico;
IV - supervisionar e orientar a instãlação e manutenção de equipamentos;
-V- coordenar, orientar e controlar a execução das
atividades-de treinamento técriico, relacionados à utilização de equipamentos;
VI -elaborar conjunto de teses e programas;
VII- codificaras- Programas definidos nas linguagens de programação estabelecida;
VIII- efetuar a transcrição de dados;
IX - registrar mecanicamente o balanço analítico nas
folhas do diário;
X - efetuar o cadastramento geral dos parlamentares
e funciOrlários- vinculados ao IPC.
Art. 21. Ã Seção de Registro e Controle compctC:
I - informar a existência de débito anterior nas praspostas de empréstimo;
II- conferir e-c001r01ar os contratos deemprêstimos,
as fichas financeirãS, a gravaÇão das fichas e as listagens
de empréstimos concedidos_no mês;
III - conferir as relaÇões --analíticas de empréstimo e
contribuição e os recolhimentos das entidades averbado.
ras;
IV- manter conta to com as entidades averbad01:as
para correção de descontos indevidos;
V- conferir aS relações dos lançamentos de descontos de empréstimo -e de contribuições;
VI- preparar demonstrativo mensal dos recolhimentos de empréstimos, contribuições, faltas e pecúlio;
VII- elaborar, mensalmente, mapas de saldos de empréstimOs e de contiibuições e confrontar com a Seção
de Contabilidade;
VIII -conferir e controlar as quitações ·do mês;
IX- controlar e manter organizado o fichârio de fichas financeiras e assentamentos individuais;
X - encaminhar à Seção de Contabilidade os contratos de empréstimos, ap6s registrados em ficha financeira;
XI- controlar, relacionar e remeter à DiretOria- da
Secretaria Executiva oS contratos de mutuârios inadim'plentes;
XII -providenciar e manter o cadastramento de parlamentares e funcionários vinculados ao IPC;
xm- receber, registrar e controlar informações dos
demais órgãos da estrutura administrativa;
XIV- realizar, rotineiramente~ a verificaç-ão de en-trada e saída de dados.

SEÇÃO IV
Dos Chefes de Seção e Servidores

Art. 22. Aos- ClieTf!s de Seção compete orientar a
execução das atividades compreendidas nas linhas de
competência do órgão; manter informado o Diretor Executivo sobre as atividades da Seção; observar e fazer observar as determin-ações do Dirétor Executivo; comuni-
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car ão Diretor Executivo os problemas administrativõs
dos servidores imediatamente subordinados, e, ainda:
J -cumprir e fazer cumprir as determinaçÕes superiores;
II -programar a execução das atividades da unidade;
III- receber, informar e distribuir processos, despachando os de sua competência;
rv- sugerir medidas para aprimoramento dos- trabalhos do- Instituto;
V - sugerir, de acordo com as normas vigentes, a
criação, alteração ou extinção de formulárioS;
VI- adotar, de acordo com a Diretoria da Secretaria
Executiva e a Assessoria, as medidas necessárias à implantação e fiel observância de normas e rotinas;
VII- propor à autoridade imediatamente superior
elogio aos seus subordinados;
VIII- organizar e propor à direção superior a escala
-de plantão de seus subordinados;
IX -propor à direção superior o seu substituto eventual;
X- requisitar o material necessário ao funcionamento da unidade;
XI- fiscalizar o emprego de material de consumo e o
uso de material permanente, equipamentos e instalações;
XII- redigir ou fazer redigir e assinar a correspondência e toda documentação da unidade e encaminhá-la
à direçào superior;
XIII- responder pela organização dos arquivos e fi- - chários necessários ao perfeito desempenho das atribuições da unidade;
XIV- tomar todas as decisões e providências necessárias no âmbito de suas atribuições, para o eficiente desempenho dos serviços sob sua chefia, propondo à aUtoridade superior as que rtão sejam de sua competência;
XV- organizar e submeter à aprovação do Diretor
Executivo a escala de fêrias e recesso dos servidores que
lhes forem diretamente subordinados_, atendendo à conveniência e interesses do IPC:
XVI - controlar a tramitação dos processos dentro
da unidade que dirige;
XVII- encaminhar processos para outras unidades
administrativas;
XVIII- apresentar à direção superior o relatório das
atividades da unidade, durante o exercício;
XIX- manter pasta com legislação específica dos assuntos tratados pela unidade;
XX-- proceder ao controle interno do seu pessoal;
XXI- re_ceber, processar e instruir os requerimentos;
XXII -prestar informações sobre a tramitação de
processos;
XXIII- fornecer declarações, com visto do Diretor
Executivo, sobre assuntos relacionados com a unidade;
XXIV- desarquivar documentos por solicitação superior;
XXV- encaminhar à guarda do arquivo da Câmara
dos Deputados os documentos com mais de 5 (cinco)
anos de arquivamento;
XXVI- ex_ecutar e rever os trabalhos datilográficos;
XXVII- manter intercâmbio de informações para
aprimoramento dos trabalhos das unidades;
-xxvrn- manter controle atualizado da movimentação dos documentos vincUlados à competência da uni~
dade;
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XXIX- remeter os documentos, devidamente relacionados, após encerrado o seu trâmite, à unidade comp~fente;

XXX ..:.. numerar e expedir ofiCias àS-PesSoas envolvidas em requerimentos de âmbito geral;
XXXI-classificar, restaurar e arquivar os documentos de real valor;
XXXII -organizar catálogos com dados específicos
de sua unidade;
XXXlii :-:-.'!l~nter registro do encaminhamen(o_e recebimento de cOrrespondência;
XXXIV- fazer juntada de documentos que devam fi-gurar em processos;
XXXV- desempenhar outras atividades peculiares à
função.
Art. 23. Aos auXiliares compete executar as tarefas
de apoio administrativo ao titular da Seção: preparar e
expedir a correspondência; e desempenhar outras atividãdes peculiares à função.
Parágrafo único. Aos servidores, em geral, com
exercício no IPC, compete executar os trabalhos que lhes
forem determinados pelo Chefe imediato.
CAPITULO lll
Das Disposições Gerais

Art. 24. O presente Regimento só poderá ser alterado pelo Conselho Deliberativo, por iniciativa própria ou
por proposta do Presidente do IPC.
Art. 25. Os casos omissos são resolvidos pelo Conselho Deliberativo.
Art. 26. -Este Regimento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em reunião realizada em 3 de março de
1983, e entra em vigor a partir desta data,
Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário.
Br:;I_sília-DF, IPC, 3 de março de 1983.- Doutor Bento Gonçah·es, Presidente- Doutor A/do Fagundes, Conselheiro e Relator - Senador Nelson Carneiro, Conselheiro - Doutor Bernardino Viana. Conselheiro - Deputado Agenor Maria, Conselheiro- Deputado Maurício Fruet, Conselheiro - Deputado Renato Azeredo,
Conselheiro - Deputado Raul Bernardo, ConselheiroDoutor Hugo Napoleão, Conselheiro - Doutor Alceu
Collares, Conselheiro.

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da Competência estabelecida pelo art. 15, item "d'', da Leí n9 4.284 de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
referentes ao período de 1-l a 31-1-83, é de parecer que
os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, satis~
fazendo, assim, às exigências legais.
BrasHia-DF, 3 de março de 1983.- Senador Nelson
Carneiro, Conselheiro- Senador Agenor Maria, Conselheiro - Deputado A/do Fagundes, Conselheiro - DepUtado Raul Bernardo, Conselheiro- Deputado Cardoso Alves, Conselheiro.
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ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR. MISTA
.
. DE INQUtRlTO
(Requerimento ns> 78/80-ÇN)
4' Reunião, realizada em J9 de abril de 1981
Ãs dez horas e vinte minutos do dia primeiro de abrH

da

de mil novecentos e oitenta e um, na Sala
ComjssãO
de Legislação Social,- Ala Senador Alexandre Cosul",
Anexo II do Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo FfeQU.erinieiltO -ny-78/80-CN, destinada a exaininar a- esCait:Hia da ação·terrorista que se desenvolve no País, com a pr~ença doS Senhores Senadores Murilo Badaró, Moacyr Palia, Franco Montara, Mendes Canale (Presidente), Deputados
Italo Conti (Relator), Erasmo Dias, Raimundo Diiliz,
Euclides Scalco, Péricles Gcinçaves' e MOdesto d"a Silvei-

'"·

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Jutaby Magalhães;
Jorge Kalume, Lâzar.o Barboza e Deputados Jorge Arbage e Oswaldo Melo.
:t: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que,
logo após, é dada como aprovada.
Antes do início dos trabalhos, o Senhor Deputado Euclides Scalco soiicita a palaVra, pela Ordem, c traz ao conhecimento da Comissão o atentado à residência do De.·
putado Marcelo .Cerqueira, com apartes dos Senhores
Deputados Erasmo Dias, ltalo Conti e Sen"ador Franco
Montara.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Hílio Fernandes, Jornalista, que após
o juràmento de praxe, presta o seu depoimento.
Na fase interpelatória,·úsam .da palavra Os Senhores
Deputado Italo Conti (Relat0i-), Senador Franco Mootoro; Deputadoi> Modesto da SilVeira, Péricles Gonç.alves, Erasmo Dias, Euclides~ SCalco e Audálio Dantas e
Cristina Tavares, que mesmo não fazendo parte da Comissão, púderam questionar o depoente,
Esgotada a Üstã. de inscriÇão, o Senhor Pr.esidente Suspende a reunião para que se possa acompanhar o Senhor
-Hélio Fernandes_
Reaberta a reunião, o. Senhor Presidente comunjca
que a segunda parte vai destinar-se ao depoimento do
Deputado Marcélo Cérqueira~ viSto _ter chegado ao seu
conhecimento a presença dele no cOngresso e·a sua d~s
posição em falar sobre o atentado à sua residência.
Antes do Deputado Marcelo Cerqueira, faz Uso da palavara o Senhor Deputado Ulysses Guimarães,
Após o relato do Deputado Marcelo Cerqueira fica
decidido o acerto de um novo. dia para que o nobre De·
putado possa prestar melhores esclarecimentos à Comis·
são.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e.
para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publi·
cação, juntamente com o apanhamento taquigráfico da
prese!lte ~eunião.
·

ANEXO À ATA DA 4•REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO,
CRIADA PELO REQUERIMENTO N• 78(80-CN.
DESTINADA A EXAMINAR A ESCALADA DA
AÇÃO TERRORISTA QUE SE DESENVOLVE
-NO PAIS.
lin:{':GRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO PRESID!'.NTE DA COMISSÃO,SENA.POR MENDES CANALE.
O SR. PRESII)~NTE (Merides Canale)- Declãro
abertOs· Os. tci.bã.uioS da 4' Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento n'
78/80, com o objetivo de examinar a escillada da ação
terrorista no País.
Não há ata para ser lida.
A Presi"dência comunica aos ilustres membros da nossa Comissão que, hoje pela manhã, tivemos a satisfação
de receber, em nosso gabinete, o Senador Aloysio Chaves, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
que nos comunicou da impossibilidade do seu comparecimento, não só na dá.ta de hoje, como tambêm nas reuniões anteriores, em virtude dessa coincidência de ho·
rário marcado para o funcionamento da nossa ComissãO
e de outras Comissões pennanentes da Casa. Aliás, assunto esse que-jâ mereceu, aqui, o pronunciamento do
nosso ilustre colega, membro desta Comissão, Senador
MurHo Badaró, para que a Presidência estudasse a modi·
ficação do horário das nossas runiões. Na data, declarei
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que a Presidência estudaria o assUnto. Não-noS rO{posSível ainda proceder essa modificaÇão, esse estudo, mas o
faremos, a fim de evitar essa coincidência de horário, todos os membros efetivos da nossa ComisSãO Parlamen-

tar Mista possam participar das nossas reuniões.
A Presidência traz ao conhecimento dos demais
membros, se bem que o assunto já foi veiculado -através
da Imprensa e com· a presenÇa aqui do jornalíSta" Hélio

Fernandes, que constando do nosso roteiro o nome d_o
jornalista Hélio Fernandes para depor perant~ est?- Comissão Parlamentar de In9uérito! ei.õ virt!-lde _de CJ:lSOS
anteriormente acontecidos, -mas conl Õ J,rÕbleffia ultiffiamente surgido e que estarreceu todo País, do lamentáYel

ocorrido rom a Tribuna da Imprensa, nós que estivemos
presentes através deste Presidente, do Sr. Relator, Deputado Italo Conti, dos membros desta CoriiissàO, dos Deputados Euclides Scalco e Pé.ricles Gonçalves, no Rio de
Janeiro, logo no dia imediato ao ocorrido, e em contato
com o Sr. Secretário de Segurança, o General Muniz,
com o Sr. Governador do Estado e com o Presidente da ·
ABI, Barbosa Lima Sobrinho e depois com O ncisso, ho·
je, depoente aqui, o jornalista Hélio Fernandes. Assim;
tomamos a deliberação de modificarmos a data para Ou·
vir o jornalista Hélio Fernandes, que hoje se encontra
aqui conosco, para prestar seu depoimento.
Antes de passar a palavra ao depoente, solicitamos a
S. S• que preste seu juramento.
.
O SR. EUCLIDES SCALCO- Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com a palavra o nobre Deputado Euclides Scalco.
O SR. EUCLIDES SCALCO- Antes de iniciarmos
os trabalhos desta reunião, eu gostaria de trazer ao conhecimento desta CPI que, esta noite, à duas horas da
madrugada, houve mais um atentado terrorista no País.
Exatamente na residência do Deputado Marcelo Cerqueira explodiu uma bomba. E absolutamente preocupante essa nova escalada de terror no Rio de Jeneiro, cujOs objetivos _são claros, pois depree'r1demos facilmente
onde querem chegar com essas atitudes.
o' mai~ preocupante; Sr. P-residente e Srs. membros da
CPI, é que autoridades com responsabitídades nesta
Nação vêm tergiversar no~ órgãos ·de comunicação.
Como não podemos admitir e deixar de registrar, porque
é possível que, hoje ou amanhã, alguma autoridade também venha a dizer que o atentado à casa do Deputado
Marcelo Cirqueira foi feito por ele. Assim como o General Áirosa ôisse, na televisão, que· o atentado à Tribuna
da Imprensa foi feíta -pela próprii Tr[bUna da lmprinsa.
Trag"o aO cõnhecimeilto Ciã-CPI m-ais este atentado quepreocupa toda a Nação, porque hoje estamos verificando que ninguém tem garantia neste Pais. Hã poucos dias,
dois parlamentares, Walber Guimarães, do Partido Popular, e Hélio Duque, do PMOB, foram ameaçados de
morte. Ontem jornã1s noticiaram que o Senador Alberto
Silva, no Maranhão, tambêm foi ameaçado de morte.
Ora, Sr. Presidente, no momento em que esta Comissão se instala- começou a funcionar na quarta-feirana quinta-feira houve um ateõta:ào,--liOjci há mais um
atentado. É evidente que deVamos nos preocupar, não
que tenhamos medo, evidentemente que não, se tivéssemos medo não estaríamos aqui. Mas entendemos que
esta CPI deve tomar providências junto às aut~ridades
que são obrigadas e têm a responsabilidade de garantir a
tranqUilidade pública, para que esses fatos tenh~ um
esclarecimento.
O SR. ERASMO DIAS- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cãilale)- Conl a palavra o Deputado Erasmo Dias.
O SR. ERASMO DIAS- Eu queria sugerir à Comissão levantar o seguinte problema: realmente, hoje pela
manhã, soubemos, através de alguns a~igos da impren-
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sa, disse atentado. Quisemos até saber de mais alguma
cais~ _porque e~ sabendo que iria se instalar esta Comis- são, às 10 honis;· tomC:i a livre iniciativa, para mim mes~
mo, para te_r a-lgum subsídio, obter algumas informações.
Telefonei para alguns órgãos de segurança aos quais estou ligadO. e_ não co~segui obter maiores informações.
Âté-apelei a· um deles.....,. declinar o órgão seria desneCes~
sãrio---:- queria obter alguns subsídios, porque sabia que
iria ser (evantado isso aqui e em sendo uma CPI que iria
ab,ordar o problema, eu gostaria de ter maiores subsídios
e não soubé de mais nenhum.
De modo qu~ eu queria sugerir à Presidência, ao Relator e aos demais integrantes, que algum órgão encarrega-.do disso, o PDS ou o próprio Ministério da Justiça, em
sabendo que a Comissão está s_e i~stalando, __estã cuidanáO desse prObit"inia;_ que quando houvesse qualquer tipo
desses atas ólJ__ fatos ligados a isso, que apresente os
m~io_s-norrriais, legais, de certa respeitabilidade e, infor- masse a esta Comissão para que nãO ficássemos, em cert?!' cas'?s coino esse; navegando ao sabor de informações
- -que, às vezes, nos vêm as mais deturpadas possíveis; que
-a imprensa louvadamente dá a p{lblico, mas que nós, integranteS desta CPI e dos próprios -órgãos de segurança
com a responsabilidade que têm, inclusive, de ter resguardada até sua própria posição, tenhamos a informação.
Se a inlprt:ilsa. diuhirnamente, ela usando a oportunidade-e-até sua própria característica, dá as notícias de
primeira mão, não é possível que os óigãos de segurança
não dêem satisfação a esta Comissão, que está aqui, dentro dos melhores propósitos, para obter, isso sim, as informações necessárias, e _ficamos_ nós atrás de portas,
ã[t'ãs dc!-fanehi.s a-obfer infÔrmações que, às vezes, detur~
pa:m e nos levam a pf:?ntos duvidosos de ~ar a dúvida
erp quem fez 1 quem é o autor, quem é o indiciado, já con~
-t~rbando todo o processo que não leva a coisa nenhuma.
Era essa a sugestão que eu _queria fazer à Presidência,
que tomasse providências para que pudéssemos, realmente, desempenhar a nossa missão aqui.

b SR. PRESibf:NTE (Mendes C~nale) - A Presidência, em v1rtude da mamfestação do ilustre Deputado
Erasmo Dias, acha que deveríamos compor uma Comissão e irmos ao 'Sr. Ministio da Justiça.~ uma proposição
que a· Presidência faz - não quer tomar de modo próprio - mas que gostaría de consultar aos demais
membros dã DOsSã- Comissão, para que fizéssemos uma
representação nossa, da Presidência e de mais algufis
membros da nossa Comissão, que fôssemos até o Sr. Ministro da Justiça e pudéssemos, assim, transmitir, de viva
voz, o- que o ilustre Deputado agora propõe.
O SR. EUCtibES SCALCO- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com a pa~
lavra o ilustre Deputado Euclides Scalco.
O SR. EUCLIDES SCALCO- Sr. Presidente, eu solicitãria; se poSsível for que- como se trata de um colega nossO, ê Parlamentar pelo Rio de Janeiro - a essa
Comissão fosse agregado o Deputado Marcelo Cerqueira, pois que foi vítima de atentado.
·rrsR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com a palavra o Sr. Relator, o Deputado ltalo Conti.
O SR. RELATOR (ltalo Conti)- Sr. Presidente, a
respeito da proposta do Deputado Euclides Scalco, tegho a impressão de que devem ir os membros da Comissão. Acredito que a Comissão deve valer_ pelos seus
mem6ros, não precisamos de reforços outros, para que
possamos ir ao Sr. Ministro daJustiça.A Com"íssão vale
por si. Porque, se a cada decisão aqui tivermos que convidar elementos de fora, acr~dito até que possa haver um
esvaziamento da nossa Comissão.
Esta seria a minha proposta.
O' SR. EUCLIDES- SCALC<J .::.._Sr. Presidente, posso
concordar, incluSive, com o esclarecimento do Deputado

ltalo Conti, mas o Deputado Marcello Cerqueira não é
elemento de fora, é um colega nosso.
O SR. RELATOR (ltalo Conti)- Mas é um elemento que não pertence à Comissão.
O SR. F~f\NCO
a palavra.

~ONTORO-

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIENTE ( Mendes Canale)- Com a palavra o nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO- Penso que não é o
é'aso propriamente-de se constituir uma Comissão dentro
da Comissão, p-ara ir falar com o Sr. Ministro da Justiça.
Mesmo porque este órgão, como uma Comissão do Congresso Nacional, se instaura para fiscalizar a atuaçào do
Poder Executivo, é o Ministro quem deve vir aqui para
prestar seu depoimento, convidado que jâ foi.
Isto não impede, evíderitemente, como providência
para a~ender a solicitação do Deputado Erasmo Dias, o
Sr. Relator, ou o Presidente, ou ambos, se comuniquem
com o Ministro, pedindo que, antes mesmo da sua vinda,
nos comunique qualquer fato relativo ao problema que é
o objeto de atenção desta Comissão.
Acho que seria uma simples comunicação de V. Ex•
com o Ministro, em nome da Comissão.
O SR. ERASMO DIAS- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com a pa(avra o nobre Deputado Erasmo Dias.
O SR. ERASMO DIAS - Na minha opinião, acho
que a proposta do nobre Senador Franco Montoro procede.
O que é importante, no meu entender, é que a CPI seja
imediatamente avisada e não seja superada pelos acontecimentos, numa espécie assim de corrida paralela entre
_alguém, que parece até nos está desafiando. Parece até
que os terroristas por aí estão nos desafiando. Acho que
para respondermos a isto tudo, precisamos ser bem in~
formados.
Talvez V. Ex•, como Presidente, e o Relator, em entendimento com o Sr. Ministro da Justiça nos transmita, de
modo que imediatamente todo e qualquer fato ligado a
assuntos q u~ dizem respeito a esta Comissão, nos sejamos inform2:dos, antes da própria imprensa até, mas
c:om determinado tipo de subsídios, para que possamos,
pelo menos, desempenhar nossas funções aqui na CPL

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Logo após
o término_ da reUf'!ião, procuraremos entrar em contrato
com S. Ex• o Sr. Ministro da Justiça, a fim de levarmos
àquela autoridade exatamente o pensamento da nossa
Comissão em relação a estes atentados e a forma Como
os órgão.s responsâveis p_ela _segurança deverão prestar
seus informés imediatamente à nossa Comissão.
O SR. RELATOR (halo Conti)- Sr. Presidente, peta
ordem (Assentimento da Presidência.) - Para efeito de
ata, fica aprovada, então, a proposição do nobre Senador Franco ~ontoro?
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Sim. A
proposição do Deputado Erasmo Dias, com a emenda
do Senador Franco Montara.
A Presidência, então, solicita ao Jornalista Hélio Fernarides que proceda ao juramento.
O SR._ HÉLIO FERNANDES juramento):

(Presta o seguinte

"Juro como dever de consciência dizer toda a
verdade, nada ÇlmitindQ que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com a in~
vestigação a cargo desta Comissão Parlamentar de
Inquérito, que examina a escalada de ação terrorista no País."
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O SR. HELIO FERNANDES- Sr. Presidente, Srs.
Membros da ColnisSão:
Gostaria, antes de começar meu depoimento; de dizer

que prefiriria que esse depoimento fosse feitO -na base das
perguntas dos Srs. Deputados e Senadores, que sabem
mais o que pretendem apurar, pois hã pontos nos quais
eu poderia me alongar. Vou fazer um depoimento ligeiro.
Antes de mais nada, queria agradecer ao Senador
Mendes Canale e à Comissão este trabalho tão gigaritesco, tão heróico quanto inútil de apurar a escalada do terrorismo no Brasil.
Gostaria de começar meu depoimento com um depoimento de S. Ex' o Deputado Erasmo Dias, só riscando
uma palavra e colocando outra no lugar.
Quando S. Ex' disse que parece que os terrOristas querem desafiar esta Comissão; não parece que--eles querem
desafiar esta Comissão, o que eles querem é desafiar toda
a Nação; o que eles querem é intimidar toda a Nação; o
que eles querem é intimidar o próprio Governo. O objetivo dos terroristas se divíde, numa ãrea, em duas partes,
que são muito parecidas e que muita gente confunde: sabotagem e terrorismo; na outra parte, também dois pontos que se parecem e muita gente confunde: alvo eobjeti-

vo.
A parte sabotagem e terrorismo pertencem à mesma
família, são da p-lesma ãrea genealógica: os assaltos às
bancas de jornais, a explosão do meu carro, há dois anos
atrás, o atentado à OAB, o atentado à Câmara Municipal e agora o atentado à Tribuna da Imprensa. Estes são
atas rigorosamente de sabotagem ligados a atas de terrorismo.
Sabotagem o que é? Destruição. Terrorismo que muíta
gente usa como similar, como sinônimo- é coisa inteiramente diferente. O terrorismO Pretende a inibiÇãO, a iiltimidação e o- acovardamento. E é ísto que os terforistaS,
altamente aparelhados, estão fazendo neste País, há mais
de dois anos. E não há ninguém - notem bem a 8.Tfrmação que estou fazendo - não há ninguém, de forma
alguma, podem convocar quem quiser para depor nesta
Comissão, podem ir incorporados ou não aó Ministro da
Justiça, de qualquer maneira, que -nada será apurado.
Na Tribuna da Imprensa, as investigações estão completamente erradas. Eles ficaram na porta do prédio durante 36 horas e não fizeram as coisas mais triviais Cinais
simples em matéria de apuração. O laudo do Corpo de
Bombeiros, que tenho aqui e vou passar à Comissão, é
um laudo engraçadíssimo, se não- fosse tr-ágico. lilclusive
diz que foram destruídos três linotipos off set._ quando
nunca tiVemos linotipo off set. Estamos, realmente, pretendendo ter, mas não temos recursos para isso.
Então, as investigações da Polícia são deplOrãveis e
elas não têm condições de atingirem o ponto _chave.
Essa ação, -chamada pela Comissão Parlamentar de escalada terrorista, é uma ação feita po"r grupos para militares, ligados ao antigo CODI-001, hoje DOI-CODI. A
investigação teria que começar inicialmente pela procedência do explosivo, pela quantidade do explosivo, pela
marca do explosivo. O explosivo é quase como- uma
identidade pessoal, é quase como, digamos, uma ficha. A
fOrma como- O terrorista trabalha pode ser identificada
facilmente por quem tem condições de investigai-, põr
quem sabe investigar.
Evidentemente que a Polícia não estã interessada nem
aqui, nem no Rio de Janeiro, nem em lugar nenhuin-, em
passar acima dela. E esses atentados terroristas, evidentemente, estão acima da própria Põlíciã.
O Deputado Erasmo Dias àcabou de dizer que os órgãos de Segurança não informam à Comissão, ·mas tãiDbém, não informam aos jornais, evidentemente. Os jOT~
nais sabem porque é da função dos jornais saberem.
Então, esta é a parte da sabotagem e a pãrte do terrorismo.
Quanto à parte do alvo e objetivo, a Tribuna da Imprensa, na quarta-feira passada, foi o alvo dos terroris~
tas, porque ela, por uma série de circunstâncias que vou
nominar, ela se prestava naquele momento a urna confusão na identidade dos terroristas. Mas o objetivo nãO era
a Tribuna da Imprensa, não é a Tribuna da /mprerzsa. o

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~ção li)

objçtivo é o General Jo~o Baptista Figueiredo, é a abertura, é a redemocratização, ê a tranqUilidade do País. O
objetivo dos terroristas e dos sabotadores é implantar
um regime de inquietação, de tensão, de angústia, regime
e~te jâ implantado através da cris_e econômica, da cris_e financeira, da crise administratiVa, da críse social. Evidentemen(e que um país que eStá deveJldO 70 _b_ilhões de
dólares e que, numa hora em que o mund.o todo é vendedor e não comprador, baseia toda a sua política econômka num slogan que diz "exportar é a solução", evidentemente que não tem condições de sobreviver dentro desse modelo polítíco, ·evidentemente.
Então, aproveitando-se disto, os terroristas e os sabotadores vão nessa escalada. É uma coisa facílima de compreender.
Agora, não pode ser apurado porque os mandantes estão muito bem colocados na hierarquia dominante do
País, o País voltou_ a ter como anteriormente, como teve
de 1968 a 1975, 4 ou 5 governos paralelos, essa é que é a
verdade rigorosamente verdadeira, em que pese a coincidência. Ninguém sabe quem está mandando; ninguém
sabe quem está dominando; niriguém sabe realmente
quem pode apurar esses atentados.
Vou dar alguns dadosJigeiros sobre o atentado à Tribuna da Imprensa e vou deixar com a Comissão, como
meu subsídio desesperançado, totalmente desesperançado, não na Comissão, evidentemente, mas na falta de po- ·
der da Comissào, ou melhor, no excesso de poder dos
que se opõem à Comíssão.
Estâ aqui o laudo do Corpo de Bombeiros, certídão,
um. latido de uma lauda; em que diz assim:
..Conforme nos foí solicitado, por certidão, o que
constar neste Corpo de Bombeiros referente ao so~corro prestado no dia 26 de março de 1981, à Rua
do Lavradio, n~" 98, certifico que, conforme consta
do quesito preenchido e firmado pelo Comandante
do Socorro e arquivado na Ajudança Central, oco~
reu um médio incêndio, às 4 horas_ _e 45 minutos no
·dia e local acima citados. Causa do evento: não foi
-possível apurar."
Logo inicialmente o Corpo de Bombeiros já diz que
não foi possívef apurar nada, apesar de ter ficado 36 horas em inVestigação. _
Chama de médio incêndio um incêndio que destruiu
as rotativas do jornal, 9linotipos, parte áo prédio e 7 salas.
"Causa do evento? não foi possível apurar. .. Como se
originou?"_
O laudo é até pessimamente redigido, porque_aqui,
"como se originou" deveria ser onde se originou. Porque
a respoSta é;
"O evento originou-se no primeiro pavimento do
prédio."
Portanto, não é "como se originou"; deveria ser: onde
se originou.
Bens móveis ou imóveis atingidos pelo evento: 1 armãrios- isto estâ certo- arquivos de aç_o; duas rotativas de marca Man".
Nós só temos uma rotativas de marca Mane o Corpo
de Bombeiros, ultrapassando os terroristas. conseguiu
destruir duas rotativas Man. O que temos é Uma rÕtativa
Man, de 6 unidades com -duas bocas, e foi comPletamente destruída. Três impressoras off-set,linotipo. b que tefios são -9 ííi10tipos, qUe--foram tOtalffiente cfesti-uídãs.
Af Se~fe1adona: "Seis mãquinãs datilo"gt-â"iica:s, cujamar_ça nàO IóT POSsível apura-f".- Eles não co-nsegu-ini.ffi
apurar nem o nome das marcas das máquinas datilogrãficas.
ârios râdios transístores-- marca--i>:hiTco - ~ Uma
propaganda gratuita que eles fizeram - dois televisores
portáteis, cUja marca n-ãõ fol possível apurar; várias cadeiras e uma máquina de calcular elétrica."
E vai assinado. E mais. nada. O prédio ficou totalmente destruído e o relatório do Corpo de Bombeiros não
cita nada, nada, nada.
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Vou dar uns dados técnicos sobre o acidente, que vou_
deixar, como disse, com a Comissão, porque não foram
relacionados ali e também, aparentemente, não foram
relacionados pela polícia. E possível que depois de ler
nos joinais o que vOu ler aqui, a polícia resolva relacio·
nar.
_'_'_O atentado foi realizado por um grupo de 15 pessoas
na T~ibuna da Imprensa, no dia 26 de março, entre 4 e 4
horas e 30 minutos da manhã.
O local atigindo foi o seu edificio, na Rua do Lavradio, n9 98.
No andar térreo foram atingidos: a portaria, com 6,30
metros por 5 metros de largura; a sala de impressão, com
7,90 metros por 16,20 metros; a sala de composição, com
7,20 metros pOr 17,70 metros; a estereotipia, com 3,9"0metros por 4 metros, a primeira sala e a segunda sala
com 3,90 metros por 9,15 metros.
Toda a escadaria de acesso ao primeiro pavimemto foi
destuída." No primeiro andar foram afetadas as dependências que vou citar: rol de escada de acess_o completamente destrUído. Nós estamos entrando pela parte de
trás, que não foi destruída. Toda a parte que ficava em
cima da rotativa e em cima das linotipos foi completamente destruída. Como o prédio é muito longo, a parte
de trás não foi atingida, nem os sabotadores terroristas
subiram no primeiro andar.
Foram, então, destruídas, no primeiro andar: rol de
escada de acesso, sala do redator-chefe, sala do editor,
dependências de arquivos, corredor de circulação, todas
as paredes da parte superior e inferior. Os prédios vizinhos não sofreram danos consideráveis.
Objetivos da ãção de sabotagem: examinando o local
sinistrado, podemos -concluir que o equipamento de imw
pressão foi o principal alvo dos elementos que participaram da açào.
Por que a impressão foi o primeiro objetivo e o principal objetivo'? Porque foi totalmente destruído. Os 15 homens encapuzados colocaram lO bananas de dinamites
em volta _da rotativa, que é uma rotativa que deve ter 22
metros de comprimento, amarraram bananas de dinamite, jogaram âcido sulfúrico, antes de detonarem as banap
nas de dinamites, na rotativa e nas 9 linotipos. Quando,
com o calor, as máquinas linotipos foram atingidas, elas
ficaram todas presas, completamente inutilizadas pela
açào do calor junto corrÍ o âcido sulfúrico.
Não vou ler todo o relatório, porque vou dá-lo à Comissão. Na verdade, o que eu gostaria mesmo era de esclarece! as dúvidas Qu_e a Comissão tiv~e. Existem algu_ns pontos, aqui, muito interessantes, por exemplo:
"Os explosivos utilizados para destruir a Tribuna da Imprensa são fabricados única e exclusivamente_ em dois estabelecimentos no Brasi!. Ou_viu, nobre Deputado Erasmo [!ias. V._Ex' não estava prestando atenção, vai gos-tar muito desta informação: Os explosivos utilizados
para destruir a Tribuna da Imprensa são fabricados, no
Brasil, unicamente em dois lUgares: na fábrica de Picjuete, de São Paulo, e na de Boru Imperial, do Estado do
Rio de Janeiro, s6. Todo esse material, princip_almente o
TNT q~e foi utíHzado, é de re"gistro obrigatórío O.o Exército, não só registro obrigatório da quantidade, mas
também da movimentação. Se, por exemplo, o TNT eStí-ver aqui, digamos nesta rua, e tiver de ser transferido
para um prédio a 50 metros de distância, tem que se comunicar ao Serviç9 do Exército. Agora, a Políciã fez
uma investigação tão falha que horas depois foi encontrada uma latinha com 225 gramas de TN_T que a PolíciQ.
não encontrou e que agora diz ser muito estranho estivesse lá. Eu tarnbém considero muito estranho, mas estava lá e a Polícia voltou lá e levou para o Departamento_
Federal de Segurança Pública.
O outro expioiivo que foi utilizado cÕOtra a Tribuna
da Imprensa. foi utilizado também em todos os outros
atentados, é o que eu chamaria de explosivo objetiYo,
chama-se impunidade nacional. Esse explosivo se encontra em qualquer lugar, principalmente no Governo.
Excluindo a ação de _terrorismo, a ação de sabotagem
que estâ explicada por si mesma pela destruição, faría-
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mos uma apreciação ligeira Sobre a ação de terrorismq"
O mais grave numa ação de terrorismo não é o efeitO
causado pelos explosivos mas o clima de instabiJldade
que produz na área atingida, ou seja, a chamada bomba
psicológica. Indireta ou passiva, quando age em prejuízo
do adversário, mas tem uso de meios violentos, a ausên~
cia do setor de atividade, falta de IÚbrificacão proposital
dos equipamentos, substituiçãO- de.peças desnecessárias
ou tensão, toda essa ação de terrorismo tem um objetivo
comum. Esse atentado contra a Tribuna da Imprensa-di~
fere, nas características e na ação, do atentado feito con·
tra a OAB, contra a Câmara Municipal e contra as ban·
cas de jornais.
No atentado contra a OAB, e principalmente contra a
Câmara Municipal, os sabo~adores estavam interessados
em que houvesse vitimas. Eram os primeiros atentados, e
com vítima a repercussão é muito maior. No atentado
contra a Tribuna da Imprensa eles não-queriam vítimas.
Tanto assim que amarraram 11 funcionários da Tribuna
da Imprertsa.' algemaram-nos com algemas de plástico,
que sô é fabricada em São Paulo,_ não existe nenhuma
fabricação. 1:: a algema mais sofistiCada e mais modema
em matéria de algema. t uma algema francesa, foi usada
na guerra da Argélia pelos franceses e ficou muito tempo
sem aparecer. Agora veio aparecer na Tribuna da Imprensa. vinda de São Paulo porque evidentemente é o ú-nico lugar onde se produz essa algema. Disse-me o Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o General Muníz,
pessoalmente, que é a última palavra em matéria de algema e que ele realmente não conhece no Brasil ninguém
que fabrique essas algemas, Mas em São Paulo elas são
fabricadas.
O recado deixadc.. A mensagem deixada pelo grupo,
na parede da Tribuna da Imprensa e em cartazes que eles
fixaram no local, dizia: Comando Herzog M-21. Eu juntei até uma fotografia que é a da parede da Tribuna da
Imprensa com o Comando Herzog M-21.
Ora, por que eles usaram a Tribuna da Imprensa e se
identificaram como Comando Herzog? Sendo a Tribuna
da Imprensa nitida e notoriamente um jornal nãocomunista - não confundir ·coní ãnticoffiunista pOfque
eu não sou anticomunista, o que eu defendo é o direito
de não ser comunista, e o Coronel-Deputado Erasmo
Dias já decla"rou, num debate da Folha de S..Paulo, há
vinte anos, que foi meu admirador, sabe que não sou comunista e também não sc;,u anticomunista. Então, por
que ísto? Porque fazendo um atentado_numjornal nitidamente não-comunista, nun1jornal que se opõe à política económica e financeira do· GovernO, cJue se. opõe à
política de tortura e de terrorismo que foi executada,
principalmente de 1969 a 1975 no Brasil, se opõe a todas
as multinacionais, que se opõe à entrega das riquezas nacionais a todos os grupos estrangeiros, portanto a Tribuna da Imprensa é um jornal o mais combativo possível.
Para tumultuar as investigações, para torná-las mais difíceis, nada melhor do que colocar nas paredes do jornal e
deixar, no local, esse panfleto chamado Comando Herzog, Isso caracteriza a encenação, mas não afasta ãs características do exame grafotécnico e os pecados do subconsciente. Por que comando? Porque o autor foi traído
pela memória, porque a ação é uma ação de comando. A
ação foi executada por pessoa que está acostumada a comandar. Não_ foram simples civis, não foram amadores
que fizeram o -atentado. É um atentado rigorosamente
praticado por profissionais e Profussionais muito bem
treinados. Eram 15 homens, tinham três carros: uma
kombi, uma caravan e um outro carro que ficou distante.
Os canos ficaram de 30 a 40 minutos lá, a polícia ii.-ão se
interessou nem em fazer o exame espectogrâfico dos
pneus. Hoje o exame espectográfico é cons.iderado uma
das provas mais importantes, e a Polícia -poderia te! feito, mas não fez.
Eles também levaram walkie-talkie. capuzes, ar,mas
sofisticadas. Não aquelas armas que o General Milton
Tavares de Souza apreendeu em São Paulo, de colecionadores e apresentou cinco armas comô sendo armas _
que serviriam para deflagrar ou-estimular uma revolução
comunista internacional. Seria a primeira revOlução co-
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munÚta i~te_m.acion~l feita nu~~ p~ís com forças arma-das poderosíssimas, com 120 milhões de habitantes e
com um_ territóri9 ~e 8 milhões e 500 mil quilômetros
quadr~tcLQ_s, e apenas, com cinco armas e de colecionado-

res.
O bom_e:m _encapuzado que chefiava a operação dava
em tom categórico, o que revela
prática em co~a~do, em chefia, em direção de homens,
~ Principalineilte.- PfCitendeu, evidentemente, o grupo de
Comaridõ, idéri.ilfiCar a aÇão como de esquerda, mas em
contrapartida ela _não trouxe as conotações, provas de
Uma operaç~o visivelmente de esquerda.
~rdens perem~!órias

Um Órgão de Imprensa de oposição ê atingido por
-uma ato terrorista e não sucedem medidas normais de
PrOcedimento, tais como: pronunciamento do Governo
- Federal sobre o fato, que só ocorreu pela absoluta falta
de segurança que _este próprio Governo deveria dar aos
jornais.
Além do mais, falando em segurança, os sabotadores e
terroristas agíram numa das zonas mais policiadas, não a
~Tribuna da Imprensa policiada, mas a zona ê uma das
mais policiadas do Rio de Janeiro porque tem a 300 metros, de um lado, uma delegacia, a 200 metros, ·do outro,
outra delegacia e a 100 metros, do outro lado, a Secretaria de Segurança. Eu já fui preso várias vezes na Tribuna
"da Imprensa e para evitar o ga_s!o de gaso!ina fui presO a
. .- -pe; âó- ffieU 'jõinái.Pãra a Secretaria de Segurança, porque ficá a 100 ·metros. Evidentemente eles sabiam o que
estavam fazendo, quando escolherã.m aquela zona. h ló~
gico.
O_grupo de planejamento de sabotagem e tecrorismo
depois de montarem o quadro geral de quesitos fez naturalmente as segui~tes perguntas: o que o Governo farã
após o-atentado? Nada. A Tribuna da Imprensa o que fará depois do atentado? Nada, evidentemente, a não se:r
tentar. compor e impfimir em outros jornais e em outias
_grá.ficas, todas intimidadas pela açào do terrorismo empreendida contra a própria Tribuna da Imprensa_. Esta
ação que já h~ via sido feita contra a OAB, contra a Cârnãra Municipal e contra meu próprio carro, tudo isto
- criando, como disse, um clima de tensão e inquietação. E
hoje, passado quase uma semana, decorridos quase sete
dias, às 4 horas e lO minutos da madrugada se completaram 7 dias, n~o conseguimos uma_ grãfica, uma composição, um jo~nal que quisesse imprimii- a- Trib~a da Imprensa. embora muitos deles nos tivessem confessado
- que. tinham condiÇões técnicas de- compor e imprimir a
'rrt6,;na da-Imprensa, mas -que não tinham garantias de
ninguém.
Como poderá o grupo de campo operar a sabotagem?
Jâ dtÍ!i. ~ Cóino poderá fazer uma ação conjugada nUm jornal e
numa áfea Íão;i:ügamos, cercada por policiais'? Pela cer~
te:z.a antecipada ·aa impunidade. _par que essa certeza an~
tedpada da impunidade? Porque já estavam i~ppunes em
outros atentados evic;lentemente. A_ impUnidade gera im~
puntdad~ ill1_Q_unicl_a.d_e_é, naturalmente, como lucro,
ela se produz por si mesma. A impunidade, mais impuni~
dade:, mai~ iJill)!:!-r:ti-ºªd}~._gga_lllills_impunidade, vai pro~
dUziÕgo ~ais jmpunidade, até que chegamos ao caos e
ao.Jerror completo,
A quem interessa o atentado? Vou terminar a exposição com esse item_, a quem intere_ssa o_ atentado, porque
esse me parece o_mais importante, e eu não diria o mais
polémico, o maiS: controvertido, mas foi o que provocou
polêmica e ca:ntrovérsia. Polémica e controvêrsia inteira·
ment~ deS~a~iga, porq-ue quem colocou a_situação, mag- nifi_camente, foi o Ministro Jair Soares, da Previdên_cia e
AsSísiência Social, que declarou à Folha de S. Paulo o se-glltfite:Uõis-::-õrgãq_s estão a_C,ima de qualquer suspeita do
oatentado, o lAPAS, que estava pretendendo reaver os
bel).s, para cobrir sua, dívida e a própria Tribuna da Imprensa, que ficou sem a rotativa, sem as linotipos, sem o
pr6dio, sem o jornal, e a dívida continua crescendo durante o dia e durMte a n_9_ite por causa da correção mopetária. se eu -deSiruin4o meu Préd~o. destruindo meu
jol-nal, destruíSsê também .a dívida com o lAPAS, aí evi-

dentemente que eu teria de ser relacionado no rol dos interessados. Mas aconteceu que eu, segundo algumas pessoas, que vou citar nominalmente, nunca deixo de citar,
se eu tivesse destruído o jornal e com ele tivesse destruí~
·do a divida, aí seria possível que eu fosse beneficiado.
A quem intf:ressa o atentado? Existem duas hipóteses:
O atentado interessaria à Tribuna da Imprensa ou .a outros grupos? À Tribuna da Imprensa jã vimos que: não
pode interessar, -porque ê uma questão primãria de lógica, de raciocínio, de bom senso, de questão óbviã.. Só alguém atacado por um acesso de burrice, ou por um acesso de má fé, ou algum acesso de arterios~Ierose, poderia
diier-que a -Tribufta da ·Imprensa seria beneficiada.
Agora, vamos ver os outros. O que pretendeu o atentado? Evidentemente eliminar, como primeiro item, a
Tribuna da Imprensa da circulção; segundo, inibir todo o
quadro brasileiro, princifiã1mente nuin recado às autori~
dades que estão sinceramente interessadas na redemocrati:z.ação do Brasil. E nessas autoridades, tiro o plural e
deixO: só .rl() singular~ b recado é para o General João
Baptista Figueiredo que, no momento, até que me provem o contrárío, é o único no Governo que está sinceramente inressado em cumprir com seu compromisso, com
seu juramento de transformar o Brasil numa democra~
cia. Esse é o primeiro iteril: o recado à autoridade que está lutando contra os atentados. Segundo item: causar um
clima de terror pSicológiêõ em todas as gráficas, impedindo que !!las compusessem e rodassem a Tribun.a da
Imprensa. o que está acontecendo.
-Por que os sabotadores terroristas não entraram no
prímeiro andar, mas se limitaram a ficar no andar térreo
onde estavam as máquinas? No primeiro andar existem
até_ coisas de muito mais valor, mas não de valor para o
funcionamento do jornal. O que era imprescindível e
-continua sendo para o. funcionamento do jornal são suas
máquinas de impressão, são as rotativas, é a calandra, é
a presa, é a ludrisson, são todas as máquinas que compõem o parque gráfico da Tribuna da Imprensa.
Quais os fatores que poderão levar o grupo sabotador
e terroristas a uma dianteira em seus objetivos? Eles já
estão numa visível e mais do _que comprovada dianteira,
não só em relação ao Governo, em relação aos chamados órgãos de segurança, em relação à própria CPI do
Terror. O descaso do Governo FedÚaLem relação a to.das as ocorrências de sabotagem e de terrorismo é que
tem levado esses sabotadores e esses terroristas a subirem cada vez mais um degrau no patamar da escalada total. O que eles querem ê o poder total evidentemente, e se
não houver um basta no terrorismo, é lógico que eles
consguirão os objetivos deles. E nada indica, nada mostra que esse basta será dado, evidentemente nada tem
mostrado até agora.
Resultado parcial das investigações procedidas pela
· assessoria técniCa contratada pela Tribuna da Imprensa
para fazer uma vistoria no loc3.1. O técnico contratado
pela Tribuna da Imprensa se chama Paulo Salles Galvilo,
e é uma das maiores autoridades brasileiras em explosivos, em sabotagem, em terrorismo, teórico, evidentemente, tem livros, tem um livro que se chama: Serviço de
Inteligência, te_m um livro sobre sabota8:ens, tem um livro sobre terrorismo.
Se eu pudesse sugerir alguma coisa à Comissão Parlamentar de Inquérito, era que convocasse imediatamente,
amanhã ou hoje, se fosse o caso, o Técnico Paulo Salles
Gaivão, porque iria estarrecer esta Comissão com os dados que ele forneceria. O material utilizado na explosão
da Tribuna da Imprensa foi um petardo, chamado de MI
nos .órgãos de: segurança e nos órgã~s de sabotagem e
terrorismo, e continha tanto. Além das bananas de dina.mites_eram urnas caixinhas que, antigamente, hâ mais de
vinte anos atrás, eram latinhas mesmo, hoje são objetos
sofisticados, feitos de matéria plástica, com um buraco
em cima, por onde é colocado um explosivo, compacto
ou líquido. O usado na Tribuna da Imprensa era compac~
to, era sólido. O peso unitário de uma dessas caixinhas
era de duzentos e setenta gramas, duzentos e vinte e cin~
co de explosivo, e quarenta e cinco do invólcuro. As medidas, noventa e cinco centimetros por quarenta e sete. O
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iovólcuro era de matéria plástica, mas de um sintético
duro que resisti3., inclusive, batidas de ferro, de objetos
duros. O disparo foi feito com um estopim dimensionado e ligado a todas as bananas, o estopim foi único. Esta
lauda aqui é feita pelo próprio técnico. O técnico tem dúvida se_eles fizeram o controle de tempo para um minuto
ou dois minutos, ou se eles explodiram por controle re-.
moto, quando jâ estavam na Avenida Chile a uns_ gui-

nhentos metros de distância do local, o que é possívC:t fazer, e facilmente. Antes de explodir todo o local. eles deram banhos, nas linotipos, ácido sulfúrico, deram banho
nas nove linitipos, na calandra, na prensa, em tudo que
podia colar. Porque o ácido sulfúrico, quando ele é submetido a uma grande tensão de calor, tem a tendência de
colar tudo. Até agora não podemos recuperar nenhuma
das máquinas. Foram encontrados resíduos de emt_Qfre,
clorato de potâssio, e ácido sulfúrico, ê oH 2SO\ Cncontrado em todo lugar e pode ser comprado em qualquer
quantidade. A operação, como eu disse, se-revestiu do
cuidado _fundamental, e isso fOi ouVido por vários funcionários, eles falavam de Walkle·talkie do carro, Os motoristas ficam no carro, com os carros ligados, eles fala·
vam de dentro do jornal, e a preocupação fundamental
deles era não fazer vftimas. Ao contrário do atentado da
OAB e da Câmara MuniciPal.
Passo às mãos do Senador Mendes Canale e a_gora me
coloco à disposição para toda e qualquer pergunta que
eu possa responder.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concluída
a exposição do Jornalista Hélio Fernandes, passa-se à
hora destinada às perguntas.
Concedo a palavra ao nosso Relator.

O SR. RELATOR (!talo Conti)- Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão, ilustre Jornalista Hélio Fernandes, inicialmente fiquei um pouco surpreendido com as
primeiras palavras de V. S•, quando nos transmitiu certo
pessimismo a respeito das conclusões a que chegaria essa

CP!.
O SR. HÉLIO FERNANDES -Certo nã.Q. l"otal.
O SR. RELATOR (halo Contí)- Melhor então. To·

tal.
Desejaria esclarecer a V. S• que uma Comis_são Parlamentar de Inquérito se distingue e muito de um inquérito
polícial-militar, porque aqui, antes de prócurannos o autor de algum atentado, nós temos uma missão mais -ampla, inclusive no próprio texto que justifi.e:a, eX:afuína-r a
escalada terrorista no País Que é uma coisà.; apurar ilm
autor de um atentado terrorista é outra coisa. Então de-sejaria que- V, S• aceitasse esse esclarecimentó. __ Mesmo
que não consigamos apurar o autor do atentado terrorista, apurando as causas, apurando as origens, apurando
os fatos, poderemos sugerir ao_ Gove-rno-;- a grande missão da CPI, medidas que possam por fim a essa escalada
que tanto V. S• condena veemente, como nós também
condenamos.
O SR. Hl::LIO FERNANDES- V._Ex.•"c:lei~aria dar
só um esclarecimento?

O SR. RELATOR (!TALO CONTI)- Poi' não.
O SR. HÉ;LIO FERNANDES- Cobri o Congresso
Nacional desde a Constituinte de 1946, jâ começando no
Jornalismo até 1960, então tenho noção exata da importância de uma Comissão Parlamentar de Inquérito e de
seus objetivos. Agora o que eu não entendo, na fala de V.
Ex•, é como V. Ex• vai procurar, ou vai tentar encOntrar
as causas, se V. Ex• não tem nenhuma pista e, como_ V.
Ex• disse, não estâ muito interessado rios_ autores dos
atentados e sim nas causas do terrorismo e da sabotagem. Mas as causas do terrorismo e da sabotagem são o
terrorismo e a sabotagem propriamente ditos. Nós estamos interessados nos autores, porque descobrindo os autores, evidentemente que vamos chegar a_os manda_n_t_~
desses autores!
O SR. RELATOR (halo Çpnti)- Confimio_ esclarecendo a V. Ex• que a Comissão Parlamentar de Inquérito
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se difere de um inquérito poliCial-militar. Nós vamos
chegar às conclusões e acreditamos, eu pesSoalmente,
que poderemos fornecer subsídios a altas autoridades,
para que esse problema se não resolvido - porque não
acredito, hoje, que possamos resolver o problema do terrorismo no mundo, porque é o fenômeno da sociedade
globalizado, pelo menos tenho esperança de que possamos cumprir, da melhor forma possível, a nossa missão.
Dr. Hélio Fernandes, Y. _S• poderia nos dizer .o título,
Tribuna da Imprensa, esse jornal, pertence a quem hoje?
O SR. Hl:LIO FERNANDES -:- Pertence a quem
sempre pertenceu, a uma empresa particular. O Jornalista Carlos Lacerda quando fundou a Tribuna da Imprensa, em 1949, organizou-a nos moldes das grandes incorporações americanas, que são controladas - a General
Motor por 'exemplo- acionistas- que tem 3% das ações.
Então, o Sr. Carlos Lacerda não tinha nenhuma ação,
mas ficoU com o título para ele.
No dia 22 de setembro de 61, ele vendeu a Tribuna da
Imprensa, sem título evidentemente, que pertencia a outra empresa, ao Jornal do Brasil, na pessoa do Sr. Diretor
Vice-Presidente, Dr. Manoel FranciscO Nascimento Bri~
to. O Dr. Manoel Francisco Nascimento Brito, DiretorPresidente d_o Jornal do Brasil, ficou quatorze meses com
o jornal. O Jornal foi acumulando -prejuízos, da mesma
forma que os terroristas e sabotadores estão aC;Umulando
impunidades, ele foi acumulando prejuízos e um dia me
proPôs que eu-assulnisse o- ativO e o pasSivo da Tribuna
da Imprensa. Isto em dezembro de 1962. O título continuava pertencendo à mesma empresa. Então eu fiz um
- exame da situaçãç do jornal e cheguei à conclusão de que
para mim seria um negócio razoável, porque eu passaria
a ser dono da minha própria opinião, embora tivesse sido, em toda a minha vida, um assalariado que tivesse ditado as condições de seu próprio trabalho, o que é uma
coisa raríssima de acontecer, mas consegui por milagre.
'Então fiz o negócio com o Jornal do Brasil e passei a ser
proprietário do jornal Tribunal da Imprensa .. Mas o título
Tribuna da Imprensa continua a perteitcer a mesma socie-Q_ade, fundada separadamente em 1949.
O, S_R. B.EI,.ATOR (halo Conti)- Quem deteria o
controle dessa sociedade hoje?

O SR; HÉLIO FERNANDES -Não tem controle.
Essa scsCiedade só tem o título. Essa sociedade só tem o
título e mais nada.
O SR. RELATOR (Italo Conti)- No veemente artigo de V. S• no primeiro exemplar do jornal após o atentado, V. S•, entre outras considerações, diz:
"Evidentemente que só as forças que se opõem à
reabertura do General Figueiredo, estejam elas
onde estiverem, patrocínariam esse terrorismo."
Quer dizer qu-e V. Ex• ressalva a pessoa do Presidente
da República nesse problema?

O SR._ HÉLIO FERNANDES- Mas não venho fazendo outra coisa, há dezesseis meses, do pontO de vista
político~ exclusivemante. Porque não quero fazer o jogo
da provocação, venha ela de onde vier. Qualque~ ditadura que for instalada no Brasil eu serei o primeiro preso,
como nas outras do passado sempre fui o prirrieiro preso,
comPreende? Então sou éontra toda e qualquer ditadura.
Então, há dezesseis meses, venho dando cobertura à
política de reabertura do General João Baptista Figueiredo e a ele exclusivamente; menos no capitulo da políti- ca ecOllômica, da política finanCeira, da polítiCa aâministrativa, e da política social que é uma conseqUên-cia dessas.
Então, V, Ex• não está fazendo nenhuma descoberta,
isso não é nenhum ovo de Colombo. Hã dezesseis meses!
Agora, como é que os governos paralelos me pagam hã
quatorze meses? O Ministro Said Farah _telefonou para
todos os Ministros - todos os Ministtosl - de ordem,
disse ele, do General Golbery e do_ General Octávio Medeiros, proibindo todos os órgãos do ÇJ:overno de anunciar:em n~_Tribuna da Imprensa. Então hã quatorze meses

a Tfibuna da Imprensa não tem um anúncio de qualquer
órgão no_jornal, apesar de eu ter muitos amigos no Go· __
verno, compreende? Agora, se o Ministro Saíd Farah falou em nome do General Golbery, em nome do General
Octávio de Mede-iros, verdadeiramente, isto a Comissão
poderá apurar, se é que estâ dentro da alçada da Comissão.
Em todos os pronunciamentos que fiz ressalvei que se:
há alguém que não tem nenhum interesse nem nesse nem
em outros atentados é o General Figueiredo. Agora, ele
estã ilhado, ele está amarrado, el~ está subjugado a
forças estranhas a ele, que são mais fortes do que c:le, inclusive alguns que pensa que são amigos dele. Criaram
inclusive para ele um programa anestesiante de viagens
ao exterior e ao interior que é impossível de governar.
Nunca se viu em qualquer país o Presidente da República fazer seis viagens ao exterior num ano só. Isso" é uma
loucura completa em matéria de governo!
O SR. RELATQR (halo Conti)- Dr. Hélio, o seu
artigo diz inclusive 'também ...
O SR. Hf:LIO FERNANDES- Inclusive volt dar a
V. Ex•- se me permitir- o Pasquim de hoje, que ainda
não saiu, que traz um artigo mais violento.
O SR. RELATOR (ltalo Conti)- V. S• diz aqui também o seguinte:
.. Existe outro fato mais grave e até mais imporM
tante, até com mais prioridade nas ligações. As mulM
tinacionais nãO devem estar alheias a este crime
terrível que sacudiu o Brasil."
Perguntaria a V, S• hã evidências disso ou é uma simples suposição?

O SR. HÉLIO FERNANDES- Deputado !talo
Conti ...
O· SR. RELATOR (ltalo Conti)- S porque fica re-gistrado.
-

O SR. HÉLIO FERNANDES- Perfeito: Ma• V. Ex•
riã_o pode pensar que eu tenha a pretensão de ter mais
Co_inpelência ifa 1nãtétia do que os ótgãós de segurança,
do que a Polícia Federa!L do que a Polícia Estadual, do
que as ôrdens emanadas do alto, embora este alto ... Eu
queria fazir u·ma ressalva à palavra de V. Ex•, quando
disse altas autoridades. Evidente que existi::m altas autorfdaC!es, mis é Preciso eStabelecer um escalão nessa~ altas
autoridades para saber qual é a mais alta e qual está mais
alto, compreende?
Então às quatro horas e dez minutos da manhã, quinze hOmens encapuzados, em três carros, chegam à Tribu·
na. Às quatro e dez da manhã - quem conhece jornal
sabe - só está funcionando a parte da impressão e a parte da distribuição. Eram seis homens na rotativa- nossos - e cinco da distribuição - nossos. Onze homens
que foram algemados e amarrados .. O jornal vai sendo
rodado e levado para as camionetes, que vão levando
para os pontos mais distantes. Eles acabaram de fazer isso, explOdiram- o prédio, levou um ou dois minutos. O
Corpo -de BombCiros foi chamado. Se V. Ex• for aojo(nal, verá que ainda estão ali, já tinham rodado nove mil
exemplares, foram distribuídos, oito mil -~tavam em
Ciffia das -mesas para ir para as camionetes, Quando chegaram os sabotadores terroristas. Evidentemente eu não
tenho nenhuma pista, não posso ter nenhuma pista, estava dormindo. Tinha chegado naquele dia ao jornal às
seis e meia da manhã para prevenir a ação dos Procuraâo-res do lAPAS que queriam faier um seqUestro dos
bens ilegais. Eu sabia que se eu não estivesse lá, alguém
sem a minha experiência poderia atendê-los. Quando
eleis chegaram lã, às onze horas e cinqtienta minutos,
pedi a eles o mandado de busca e apreensão, o que eles
não tinham, discutiram comigo. Expulsei literalmente os
dois Procuradores, menos pelo ato ilegal qUe eles queriam praticar, mas disse a eles: Estou expulsando vocês
dois por não saberem Direito e por estarem ocupando
quase que inde_vidamente o cargo de Procurador DO lAPAS. Porque o Procurador que vem apreender um bem
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móvel e não traz o mandado de busca e apreensão é um
incompetente. Os Srs. façam o favor de se retirar imediatamente ou vou mandar botá-los lá fora. E eles se retiraram, ficararii na Soleira da porta, olharam para mim e
disseram "nós- voltaremos". Então disse para eles, simpleSIJlente; vocês não estão sendo nem originais, porque
o General Mac Arthur já disse isso Cm 1942. A famosa

frase do General Mac Arthur:. "Nós voltaremos".
E eles não voltaram porque não tinham mandado de
busca e apreensão. Bom, fiquei no jornal aié oito horas
da noite, pois às oito horas da noite já estava marcado,
há mais de quinze dias, um debate meu no CACO, na
Faculdade de Direito com o ex-Senador Luiz Carlos
Prestes. FuT ao debate, debati com LUiz Carlos-PrestCs,principallneri:fC- õ- que eu ~aJ?l() a omissão dele cm 1930,
em 1945, em 1964, e agora: Õeb~teffios at~ meia noit~ e
trinta, Voltei ao jornal e acabei de fazer a primeira pági~
na. Fiz a manchete do jornal, c ia dormir lá, como às vezes acontece, mas eram quinze para as duas e eu não ti~
nha avisado a minha mulher, c precisava voltar para o
jornal às seis e meia, sete horas, porque estava com medo
que os Procuradores voltassem, e comigo lá eles não esM
tariam ilegalmente, Eram quírize para as duas, minha
mulher estava dormindo. Não quis telefonar para não
acordá-la, e fui para casa. Chegei em casa por volta das
duas e meia. Li um pouco. Três horas apaguei a lâmp_aM
da. Quando foi quatro e meia me telefonaram. O meu fi.
lho, Vereador Hêlio Fernandes Filho, Editor do Jornal,
me telefonou, dizendo que o Jornal estava em chamas,
contou-me o que havia acontecido. Cheguei ao jornal
mais ou menos por volta de 5 horas. Então evidentemente que não tenho nenhuma pista, nada, nada~ É lógico
que os mais iritCrCssados no desaparecimento da TribWJa
da Imprensa são os grupos multinacionais. Mas eles dominam tudo hoje no Brasil. Só não dominam a mim, evidentemente.
O SR. RELATOR (ltalo Conti)- Posso concluir que
isso seria uma suposição de V. Ex• e não uma evidência.
O SR. H fiLIO FERNANDES- Mas tudo é suposição, evidentemente. V. Ex• pode concluir também que
o atentado da OAB foi uma suposição, e o da Câmara
Municípal também. Tudo ê suposição porque está tudo
no escuro.
O SR. RELATOR (ltalo Conti)- É fácil justificar li
minha pergunta, porque V. Ex~ declarou aqui que se ti·
vesse uma evidéncia nos ajudava.
O SR. Ht::LIO FERNANDES -Sim. Mas V. Ex' ve·
rã que coloquei aí também na suposição.
O SR. RELATOR (halo Conti)- Na reunião que ti·
vemos com V. S•, que para nós foi uma grande satisfação, lá na AssociaÇãõ Brasileira de Imprensa, ...
O SR. Hl':LIO FERNANDES- Obrigado.
O SR. RELATOR (!talo Conti) - ...V. S•., num detenninado instante, ao mencionar que teria recebido
ofertas cté várias gráficas paTa ã Tiragem da Tribuna da
Imprensa, V. s~ disse, na presença dos Parlamentares que
lá se encontravam, que algumas dessas gráficas teriam
sido visitadas por dois ou três indivíduos com a ameaça
de que se tirassem a Tribuna da Imprensa poderiam sofrer amesma coisa, o mesmo atentado. Concorda que V.
S• disse isso?
O SR. Hl':LIO FERNANDES -Não. só concordo,
como vou dar todos os ·detalhes.
O SR. RELATOR (halo Conti)- Nesse instante, o
nobre Deputado Pêricles, excelente Parlamentar e um
excelente polícia, se mexeu na cadeira, surpreendido por·
que V. S• não levou imediatamente este assunto ao Se~
cretário de Segurança, porque acho que é um dado fundamental para a descoberta. Então estaria faltando a colaboração de V. S• junto à Secretaria de Segurança ou teria V, S• outros motivos, para não levar este assunto_ao
-Secretário de Segurança?
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O SR. H~LIO FERNANDES·- Vou responder a V.
Ex•
Quando ainda não se pensava em atentado, nem o
atentado vinha no horiz-onte, quando a nossa luta era
apenas Com o lAPAS, recebi oferecimento de ll gráficas
que vivem de compor e imprimir jornais. Gráficas que
não têmjõfnais, que não são ligadas de espécie alguma.
Elas vivem de compor e imprimir jornais e, portanto,
precisam de_ clientes.
Procurei montar um esquema para o caso do lAPAS
cons.umar a díscriminaçãQ e a arbitrariedade, porque
não ê apenas a _Tribuna da Imprensa que deve ao lAPAS
e o lAPAS ~m_sislematicamente recusado os pedidos de
parcelam'ento da Tribuna da Imprensa, ao passo que concede a outros .O- mesmo parcelamento, até em prazos
muito mais dilatados. Eu estava monta_ndo um esquema
junro a algumas dessas 11 gráficas. QUando houve o
atentado, toc;i_as as_gr4fiças cita~s vieram nos procurar
,espontaneamente e disseram: ...Olha Hélio, não po-deremos mais compor nem imprimir a Tribuna da Imprensa
porque estamos sendo visitados por grupos de três, quatro, cinco pessoas que nos intimidam, dizendo que se nós
compusermos ou imprimi_rmos a Tribu~ da Imprensa vai
acOnter conosco o mesmo que aconteceu com a Tribuna
da imprensa."
Agora, vou responder a parte final da pergunta de V.
Ex~: Por que não levei o fato ao conhecimento da Secretaria de Segurança.
Evidentemente, o fato me foi cqntado em sigilo por
_homens que não têm a obrigação do heroísmo diário. A
vida de uma Nação não ê praticada com heroísmo. O heroísmo é uma conseqUência da ditadura. Não quero ser
herói nacional e não pretendo sê-lo. Agora me obrigam a
uma resistência porque existe uma ditadura, que já foi
~uito pior, evidenterilentc:, e hoje é um pouco menor,
ffiás êUina tal ditadura que, :depois da anistia, eu mesmo
já estou incluído cm dois processos. V ma na Lei de Segurança Nacional que ê uma excrescência, c outro no Código Penal Militar que não é uma escrescência, ê um absurdo porque não sou militar, não ando fardado, não tenho
nada de militar. Então sou enquadrado no Código Penal
Militar quando, inclusive, eu estava na Europa, em virtude de um artigo saído no Jornal no dia 14 de fevereiro
de 1980.
Eles me pediram sigilo e eu não pod~ia ir à Secretaria
de Segurança e dar essa infor~ação, Mesmo porque o
que adiantaria os donoS das grâlrcas_ serem chamad_os à
Secretaria de Segurança e dizer;, ''Realmente vieram aqui
três homens, quatro, cinco." E como ê que esses elementos irjam ser identificados~ Eu não poderia trair a confissão que me fizeram porque, como eu disse, não tenho o
direito de pedir que ninguém seja herói nacional. Um
dono de gráfica é um dono de gráfica e o negócio dele é
imprimir.-Se ele é intimidado, ele DãO resiste à intimidação, ê lógico.
O SR. RELATOR (!talo Con-ti) - Ilustre Jornalista,
não concordo com a decisão de V. S•- ê problema pessoal meu - a esse respeito porque, no meu entendimento, seria uma peça fundamental para o esclarecimento da
verdade.
Vamos prosseguir aqui rapidamente_.
_y, S! deu_ certa ênfase àquela inscrição que vimos lá,
Coffi;frldo Herzog, um pouco que vinculando a órgãos e
organizaç_ões paramilitares. Todos nós que já lemos alguma coisa sobre literatura esquerdista, ultimamente temos esticado mais um pouco, é que a eSquerda tambêm
usa muito a palavr~, "comando". Inclusive, o Comando
Bacuri foí responsável por várias ações terroristas neste
País, Mas é apenas um esclarecimento, para que não fique essa palavr~. "comando" com suspeição de que está
dirigida a alguma coisa.
--Quanto a explosivos, V. s~ ~sabe que a Fábrica Piquet
fabrica explosivo, mas a venda ê livre no mercado.
O SR. HÉLIO FERNANDES -

Não o TNT.

O SR. RELATOR (ftalo Conti)- As firmas autoriza~
das podem vender. A dinamite é vendida.
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O SR. HÊLIO FERNANDES- Não pode. Esse explosivo que foi utilizado no atentado à Tribuna da Imprensa só ê fabricado, como eu disse, em duas fábricas c
não pode ser vendido, a não ser com licença do Exé~cito,
com registro e para motivos específicos, para determinados motivos. Mas não é qualquer um que chega lá e compra.
O SR. RELATOR (!talo Conti)- Certo. Hã um controle. Mas não quer dizer que este explosivo esteja exclusivamente na mão das Forças Armadas.
O SR. HÉLIO FERNANDES- Eu não pronunciei
nenhuma vez a expressão Forças Armadas.
O SR. RELATOR (halo Conti) expresão.

Eu que utilizei a

6 sR. HE:Lió FERNA-NDES -Então a responsabilidade ê de V._ Ex.•
O SR. ITALO CONTI- V. S' falou que essas algemas foram fabricadas em São Paulo, afirmou perante
nós. Haveria alguma evidéncia que justifique esta afirmativa?
O SR. HELIO FERNANDES~ Esta informação me
foi dado pelo General Muniz. Ele disse inicialmente que
não existia nenhuma fábrica no Brasil, e depois me disse
que uma fábrica está produzindo essas algemas, que são
consideradas as mais dificeis de se livrar, porque à medida em que o preso tenta se soltar ela vai penetrando na
carne e aí não há possibilidade de soltar.
O SR. RELATOR (halo Conti)- A minha pergunta
ê porque, para nós, o General Muniz disse que não fabricávamos, depois porêm deve ter identificado a fábrica.
O SR.-H~LIO FERNANDES- Certo.
ca em São Paulo.

t

uma fábri-

O SR. RELATOR (I talo Contp- V. S• falou aqui no
Têcnico Paulo Sales Gaivão que já teria um laudo ou um
estudo so_bre o atentado de c.erta forma~.

b SR. HELIO FERNANbES-- A pedido da Tribuna
da Imprensa.
O SR. RELA TO R (ltalo Conti) - Esse laudo, não seria conveniente encaminhá-lo aos órgãos que estão apurando?
O SR. HELIO FERNANDES- Não. Ele está continuando a fazer as investigações. Agora, eu acharia mais
conveniente, da_ta_ venia da Comissão, evidentemente, que
ele viesse aqui, já que -ê lima autoiidade. A própria Comiss_ão poderia aferir se ele ê uma autoridade ou não.
Dou atê o endereço dele a V. Ex•,para uma possível convocação. Estou colocando um têcnico em explosivos, um
técnico com livros publicados, à disposição de V. Ex' e
da Comissão.
O SR. RELATOR (halo Conti)- Dr. Hélio, veja se
V. S• concorda comigo. V. S' sabe que o tempo trabalha

contra nós. Quanto mais demorar, mais difícil fica de se
descobrir. Então, uma audiência ao Secretário de Segurança -do Rio, levando o subsídio, para que todos nós
que estamos empenhados em esclarecer esse atentado, no
meu entendimento, seria muito útil. Mas ele esconde o
laudo e ê uma grande autoridade ...
O SR. HÊLIO FERNANDES -

Não, não ...

O SR. ITALO CONTI- Por que não o apresenta,
então?
O SR. HÉLIO FERNANDES- Não esconde o laudo. Ele está fazendo-o ainda.
Agora, eu diria a V. Ex~ que a aviação tem progredido
muito, nos últimos tempos. Ele pode estar aqui amanhã.
O SR. !TALO CONTI- Certo, Dr. Hélio.
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Eu só queria esclarecer que, na minha opinião, se- ele
levasse, no mais curto espaço de tempo, qualquer conclusão que ajudasse a esclarecer o inquérito, todos seríamos beneficiados; todos nós que estamos procurando
descobrir os fatos.
Finalmente, V. S• julga a Polícia conivente ou incapaz
de descobrir esse atentado, país V. S• acabou de dizer
que não vai ser descoberto. Então, eu perguntaria se seria a Polícia conivente ou -incapaz.
O SR. H:t.LIO FE_RNA_NDES -_ConiveQte não, incapacitada. Nem conivente, nem incapaz, incapacitada,
cerceada, incapacitada.

O SR. ITALO CONTI- Certo. Então, a última pergunta.
Jã que há essa preocupação, esse indício de uma escala
de terror no País, como V. S• veria uma _le_i especifica
contra o terrorísmo, e conseqüentemente também um órgão específico contra o terrorismo, sejá de direita, seja de
esquerda, seja de que lado for, para que a socjedade, que
vai aprender a conviver com o terrorísmo - que para
mim é um fenômeno da conjuntura mundial - eu perguntaria como V, s~ entenderia isso. Porque se a Polícia
é capaz, alguma coisa tem de ser feita.
O SR. HÉLIO FERNANDES- Evidentemente, alguma coisa tem que ser feita. Mas o problema do País
não é de leis, porque existem leis demais. Eu até proporia
a V. Ex~ que, ao invés de criar fnais alguma lei, suprimisse algumas das que existem, porque jã existem leis demais. O ·que falta é ãção de menos, ê autoridade demã.is,
o que falta é liberdade demais, o que falta ê campo de
ação, não só para uma CPI, como para a Polícia, Como
até mesmo para determinados órgãos de seguranç_a_ porque, inclusive, os órgãos de segurança estã_o numa insegurança total. Num país onde existem vãrios _c_oman_ct_os
paralelos e ninguém sabe quem manda, é lógico que todo
mundo tem medo. Então uma lei não vai resolver coisa
nehuma. O que vai resolver é uma ação determinada a
investigar.
V. Ex~ falou em leis. Nós estamos !linda governados
por pedaços de leis da Constituição de 34, da Ditadura
de 37, da Constituição Democrática de 46, dos Atos lnstituCiOriãls de 64, 65, 66, ·da Constituição não promulgada livremente pelo Corigi'-esso, mas empurrada pela guela
abaixo do Congresso, em 1967, a Constituição feita pela
Junta Militar de 69, os pacotes de abril, o decurso de
prazo, o famigerado decurso de prazo. Então, o problema não é de leis. Nós temos leis para tudo e para todos
os gostos, a varejo e no atacado~ Preçisamos ê de_ação
para que essas leis sejam cumpridas.
O SR. RELATOR {lta.io _Çonti)- E quanto à críação
de um órgão- específico contra o terrorismo, a exemplo
de outros pa[ses que convivem com o terrorismo e já o
criaram'?

O SR. HÉLIO FERNANDES.,..- V. El(• poderia me
dizer quais são -os pafses que convivem com o terrorismo,
porque há uma diferença a estabelecer no terrorismo: o
terrorismo nurna ditadura e o terrorismo numa demo·
cracia. São duas formas de terrorismo.
O SR. RELATOR (halo Conti)_- Cito, por exemplo,
a Alemanha, a Inglaterra, a Itália. A Itãlia convive com
o terrorismo, apesar de ser um país liberal, pois nós assim o rec-onhecemos, foi obrigado a criar uma lei específica de terrorismo. Inc:lt~s.ive, de certa forma, dando alguns riscos na democracia, como nós conhecemos. Então, a Itália adotou, v. s• sabe.
O SR. HELIO FERNANDES nenhum resultado também.
Na Alemanha que é também ...

Mas não chegou a

O SR. !TALO CONT!- A Alemanha, a Inglaterra, e
a FranÇã,
O SR. H.~LIO FERNANDES- Na Jnglaterra,praticamehte não tem havid9 atas de t~rrorismQ, a não ser
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cincunscritos ao· problema geográfico, ao problema interno Qa própria Grã-Bretanha. Na Inglaterra não hâ,
um ou outro.
Agora, os atas de terrorismo numa democracia, esse
precisar-iim não uma lei, mas de um exame mais apurado,
mais aprofundado feito por legisladores, por sociólogos,
por anafistas, por psicófogos, porque numa ditadura- e
sempre me manifestei contra toda forlna de terrorismo, o
que eu çhamava e chamo o terrorismo do Governo e o
terrorismo dos terroristas, propriamente dito -porque,
niuna ditadura, o terrorismo dos terroristas dã margem a
uma retratação maior do próprio Governo, quC- tem- o
poder maior, evidentemente.
Numa de_mocracia, evidentemente, não precisa de
nada disso.
-o SR. ITALO CONTI - Desculpe-me, Dr. Hélio,
mas a Itália é uma democracia. Concorda comigo?

Esta_ Comissào tem como objetivo apurar a autoria,
sim. Terrorismo há em todo o mundo. Ainda agora houve um atentado contra o Presidente dos Estados Unidos,
está preso o homem; estão fazendo in_vestigações e todo
o mundo está acompanhando os fatos. O que é preciso
que oCorra é a supressão dessa ocultação de responsabili·
dade. E neste sentido a Comissão tem uma grande
função.
Antes de formular algumas perguntas que tenho a diri·
gir ao Jornalista Hérlio Fernandes, quero fazer minha
sugestão de S. S• Acho da maior importância para este
Congresso a convocação do Técnico Paulo Sales Oal.vão.
Se é um homem com a reputação e competência que-tem
a respeito desses fatos, notfcia, que pode interessar à
apuração dos mesmos, acho que esta ComTssão não pode
deixar de convocá·lo.
É claro que isto interessa_ também aos órgãos_que estão apurando o atentado. Os dados devem ser mandados
a eles. Mas a nós também interessa muito, porque nossa
função também é, de certa forma, de fiscalizar a atuação
desse organismOs.
Por isto, neste momento, faço a V. Ex•, Sr. Presidente,
e em carãter de prioridade, de urgência, o requerimento
de que seja convocado o ~écnico Paulo Sales Galvãº para
depÕr, com a maior urg-ência, numa reunião extraordinAria, hõfC à tarde, ou amanhã, se for possível pelo teleTone. V. Ex• tem possibilidade, de acordo com os dados
que o jornalista nos oferece, e ter até o telefone dessa
pessoa. Quem sabe, com a maior urgência ele pode vir
porque nesta apuração a urgência é importante. O retardamento só po~e contribuir para desfazer ind(cios que
talvez sejam imPortantes. E eu, por isto, neste momento,
_iÕteirompo a minha argUição, e solicito a V~ -nx., que
submeta à Comissão o~ meu requerimento, para que seja
convocado, com a maior urgência, o Técnico Paulo Sales
Gaivão venha prestar seu depoimento a esta Comissão.
Dado à urgência da matéria, eu interompo porque me
parece que todos estamos convencidos da urgência. Nin-guém tem interesse em que não se conheçam, com urgência, estes fatos, narrados de um homem çqja autoridade e
competência são reconhecidas por todos.

O SR. HÉUO FERNANDES- Concordo.
O SR. RELATOR (!talo CÓnti) -

E eles têm lei.

O SR. HtLIO FERNANDES- Mas não chegaram
a nenhum acordo.
Acontece que a Itália é uma democracia, mas com um
regime completamente dividido, tão dividido, tão deses·
per ado que, há alguns anos, eles tiveram de fazer a união
entre a DETI e o PTI, intre o Partido ComuniSta: e De·
mocmcia Cristã, senão eles não viveriarri. Era tal o desespero que eles não viveriam. Então, não hâ possibilidade
de só com uma lei acabar com o terrorismo.

O SR. RELATOR (ltalo Conti) Estou satisfeito,

Muito obrigado.

Ó SR~PRESlDE.NTE (Menctes Cánalef..:... AlltC_S_dC
passarmos a palavra ao Senador Franco Montoro, aPresidência quer comtinicar'aoS Srs. Membros dã Comissão
que, ainda há pouco, fomos informados pelo Deputado
Ulysses Guimarães que se encontra na Casa o nobre DepÚtado MarcelO Cerqueira, ·e S. Ext demonstrou o desejo
de vir até. eSta Comissão, o que é para todos nós inUito
louvável, ainda mais que ouvimos, ainda hâ poUco, os
reclamos justos feito-s pelo nobre Deputado Erasmo
Días, <iu:illdô reélaffiav-a ltiformes a reSpeito dos recentes
acontecimentos lamentáveis ocorridos na residência daquele ilustre Parlamentar.
Assim eu pediríã iiãs Srs. Membros da Comissão que,
após terminada eSta reUnião, permanecêssemoS aqui, a
fim de recebermos o nobre Deputado Marcelo Cerquei·
ra, que se encontra na Casa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Monto·
ro.
O SR. FRANCO MONTO RO- Sr. Presidente, penso que o depoimento, hoje, do Jornalista Hélio Fernan·
des está trazendo muita luz ao problema. Mostra a com·
plexidade e a gravidade do problema e vai servir, também, para definirmos-os objetivos desta ComiSSão.
É evidente que em matéria dessa o_rdem, como aliãs
em todo o campO do Direito, nem semPre se tem a prova
matemática. Mas, é da Teoria Geral d_o_ Direito do Processo que indícios e presunções são meios de provas. E S.
s~ trouxe várias presunções, vários indícios que revelam
um aspecto que a Com.issão tem a obrigação de investigar, de apurar, não apenas em relação aos casos concretos, mas inclusive e principalmente, no seu aspecio- ma-is
amplo de que existem, dentro do Governo ou ligados ao
Governo, setores que são suspeitos.
O SR. HÉLIO FERNANDES - Perfeito.
O SR. FRANCO MONTO RO- E_ê isso que justifica
esta COiiiJsSão, porque no fundo ela Vai ajudar caq'ueles
setores do Governo que estão dispostos a promover a
abertura democrática, e se juntar às f9fças do Gõyerno
que querem ã. abertura, para denunciar, não em carâter
partidãrio ou setorial mas em nome do Congresso Nacional, com a presença de Deputados e Senadores de todos os Partidos eleitos pelo voto popular, apontarem fecp.ando o cerco em torno daqueles que têm, como grande
argumento, a impunidade.

O SR. Hi".LIO FERNANDES -

Muito bem!

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - A Presidência coloca C:m discusSão o requerimento do Senador
Franco Montara. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-são. [Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Membros da Comissão que estiverem de acordo com a proposição ao requerimento formulado pelo
Senador Franco Montara, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estâ aprovado.
Aprovado o requerimento, a Presidência promoverá a
_conYocação do Técnico: Paulo Sales Gal vão, com a
-maior brevidade _- possível, e convocaremos os Srs.
-- Membros da Comissão, para uma reunião extraordi- nãria, a fim de ouvirmos o referido técnico.
O SR. .ifl!LIO FERNANDES- Muito bem!
O SR. FRANCO MONTORO- Agradeço a V. El<• o
I:!, OS d.emais _Mc;mbros da Comiss~o Q_orque assim_ acho
que estamos demonstrando, diaritC dessa dificuldade,
~realmente ser o órgão objetivo e competente.
O SR. Hf:LIO FERNANDES- E a própria Comissão terá oportunidade de aferir os dados que el~ tem,
bem como sua competência, evidentemente.
_Q_SR. FRANCOMONTORO.~ Claro. Na exposição do Jornalista Hêlio F~rnandes, de inicio, S. S• afir~
mau que essa escala terrorista teria todos os indícios de
ter um caráter paramilitar. Chegou a fazer uma afir-
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mação ou uma sugestão de -que estariam implicados os
antigos membros do DOI-CODI. No decorrer da sua exposição, o caráter paramilitar ficou mais ou menos demonstrado Pela sêrie de indícios apontados.
Então eu perguntaria se V. S• tem alguns dados a mais
que possam orientar uma apuração maior desta Comis-são com relação a essa investigação, especialmente aos
órgãos indicados?

O SR. H~LIO FERNANDES- Infelizmente, Senador Franco Montara, não tenho dados concretos. Mas o
CODI-001, agora 001-CODI do Rio de Janeiro e de
São Paulo, estão em plena atuação, não pararam de
atuar um só momento. Quando o AI fi9 5 foi desmontado e desligado, o Brasil tivesse feito como a Espanha que

queimou em praça pdblica todos seus aparelhos de in~
quisição e de toitura e acabasse com todos esses órgãos
que tiveram uma atuação até longa demais, eles nilo estariam atuando. Mas agora estão em plena_atuação no Rio
e em São Paulo. Nós temos presunções baseadas em ai~
guns elementos, não matemáticos de prova como disse
V. Ext, vieram de São Paulo para o- Río como voluntários.
O SR. FRANCO MONTORO nome dessas pessoas?

V. S• não tem o

O SR. H~LIO FERNANDES- Não tenho, evidentemente. Se tiyesse eu teria gritado o mais possível.
O SR. FRANCO MONT_,RO - Com relação ao
material encontrado, quer o TNT, quer· as algemas, diz
V. S• que seus fabricantes, de certa fonna, seriam facil-

mente indentificâveis. Declarou que o material TNT ~
produzido por duas fábricas: Piquete, em São Paulo e
outra no Estado do Rio?
O SR. H~LJO FERNANDES- A Dupont Imperial.
O SR. FRANCO MONTORO - Dupont Emperial.
Seria possível, no entender de V. S•, seria viáVel um
entendimento da Comissão com essas fábricas, atr3.vés
de oficio ou convocação de Uni rePresOntante?
O SR. HELIO FERNANDES -

Exato.

O SR. FRANCO MONTORO - E na redação desse
o_fício _o dePoCiJ?-i~ podia sa~er nos ajudar...
O SR. HELIO FERNANDES -

O SR. RELATOR (ftalo Conti) - Senador, permite
V. Ex.• um aparte'?
_ O SR.-FRANCO MONTORO- COm a maior satisfação.

O SR. RELATOR (!talo Conti)- Eo proporia a V.
&=;:-que está fezendo essa sugestão, que tambêm fosse
feito o visto a todos aqueles que compraram explosivos,
para informarem se houve desvio, roubo de alguma
quanti5fade de explosivo. Seria uma coisa interessante
porque, na relação de quem compra, isso é perfeitamente
oficializado, estâ registrada a sua vida dentro da fábrica.
A$ora, quem comprou? Pode ser que tenha sido roubado, desviado ou, de qualquer fonna, sumido - vamos
dizer assim. Este é um dado, para mim, muito importan<e.
O SR. FRANCO MONTORO- ~muito importar1te, mas acho estranho que até agora ninguém denunciol.l.
- O SR. HELIO FERNANDES - Deputado !talo
-Conu,·a-própria polícia forneceria mais facilmente, evi~
dentemente. Alguêrn que ê roubado em 300, 400, 500
"'- Srariià:s de TNT, imediatamente comunica a polfcia. Isto
€ lógico.
O SR. FRANCO MONTORO- Porque se houver a
coniunicação, nós vamos apurar, é clarol
O SR. HELIO FER!-I~NDES -

O SR. FRANCO MONTORO - ~Convocação se
houvesse necessidade. De preferência, atrav!s de um oficio mandado pelo Comissão a essas fábricas, seria posslvel obter a identificação das p6ssoas a quem eles venderam? ·

Perfeito. ~ ~

O SR. FRANCO MONTORO- ... para que fizéssemos um ofício solicitando às duas fâbricas a informação.
O mesmo com relação a essa fábrica de algemas de São
PãUI6, para localizar a fábrica e constatar a quem foram
fornecidas as algemas. 1:: uma forma de se chegar a auto·
ria, ou pelo menos, como disse há pouco1 apertando o
cerco para umá identificação, se não da pessoa individualmente, mas da organização, dos organismos que es~
tariam comprometidos.

Lógico.

c O SR. FRANCO M:ONTORO- Mas a primeira fase
ê saber qUem comprm.l.
O SR. H~LIO FERNANDES -

Evidente.
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Pois não.

O SR. ERASMO DIAS- Eu queria colaborar com 11
CPI, dando uma sugestão. Parece-me que ante o fato
ocorrido, não demanda ainda nem uma semana, e que
muitas das questões que estão sendo levantadas aqui
pelo nobre Jornalista Hélio Fernandes, eu acredito pia~
mente que devam constar da pauta dos encarregados do
inquéritO, porque são tão elementares, que seria uma es~
péeie de afiteza nossa, l.lma vez que as investigações ain·
da estão em curso, pois O fato não tem 11em uma semana,
que tivéssemos de nos imisCuir e descer a detalhes. Tenho
certeza de que qualquer encarregado de inquérito, provou~me inclusive o encarregado do inquérito no caso
da bomba da OAB, que nos deu todas as explicaçõesdeve tomar todas as providências neste caso. Posso garantir a V. Ex•s que todo e qualquer tipo de venda de explosivo é controlada pelo Ministério do Exército atrav~
da seção de controle existente em todas as Regiões Militares do Brasil. O desvio de uma banana de dinamite dá
um processo c_o_ntrolado pela Região Militar da ãrea, que
cassa al.ltomatícamente até a autorização para vender di~
namite e para comprar din~;~mite. De modo que isso aqui
é elementar. Essaseção controla todo e qualquer tipo ligado a isto. Acho que o problema de quem vendeu ou
deixou de vender, inclusive o inquérito- eu soube- está_ sendo acompanhado pelo Ministério Público no Rio
de Janeiro. Então o promotor que está acompanhando o
inquérito, o d~legado que estâ aco_mpanhando o inquérito, essas informações que queremos acredito que devam
constar da pauta element~ lâ da policia. Acho que des-cer a esses detalhes seria um desgaste para nós, pois esse
é um verdadeiro trabalho de um delegado de polícia.
Quando_! hã pouco, o nobre Jornalista Hélio Fernandes,
apreSentou um laudo do Corpo de Bombeiros o laudo do
Corpo de Bombeiros não vale absolutamente nada ent
qualquer inquérito policial, mesmo até a perícia competente que, se não tiver, o prõinotor vai exigir. E quantas
perguntas o promotor vai fazer depois sobre tais e tais
questões não respondidas. De modo que apenas acho
que estamos perdendo em certos aspectos,. Penso_ que seria melhor nos dirigirmos diretamentc às autoridades po..
liciais encarregadas do inquérito, ou ao próprio Ministério !úb.lico que acompanha o inquérito. Esse seria o
modo -de colaborarmos e não descermos aqui quase à
pele de ser investigador. Acho que esses pontos duvido·
sos devem ser levantados ao delegado, ao promotor, à·
queles responsáveis que acompanham o inquérito.

O Slt MODESTO DA SILVEIRA- O nobre Senador Franco Montor_o permitiria um aparte?

O SR. FRANCO MONTORO - Concedo o aparto
ao Sr. Hélio Fernandes.

obrigados ao registro não só da quantidade, mas também do deslocamento da quantidade.

O SR.-FRANCO MONTO RO ...C: Pois não. Com Pra·
zer.

O SR. FRANCO MONTORO - Exato.
Diante da resposta que V. S• nos dá, penso que é outra
contribuição concreta que V .S• traz. Faço o requerimcmto, muito embora não tendo o caráter de urgência do anterior, ...

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Apenas um
-adenda à sua proposta, que acho excelente. ll o seguinte:
essas-ditas empresas embora de forma absoluta controladas ... pelo Exército,. e uma delas até pertence ao próprio
Exército, as duas operam corno empresa, elas vendem,
sob controle do Exército. -Eu acho que o Departamento
9~ _Controle de Explosivos ê que deve basicamente pres·
_tar ~sas informações _que serão muito úteis. E ele p-róprio, no caso de ter havido roubo, conforme pondera o
nobre Deputado lta_lo Conti, ela terá esse registro lá também, e terá informações a dar sobre esse detalhe.
Eu sugeria, como adenda, que fosse oficiado a esse
Departamento de Controle, que o próprio Jornalista
Hélio Fernandes afirma, e todos nós sabemos.
lfSR. FRANCO MONTORO- ,e inteiramente procedente. Pelas manifestaçÕes, parece Sr. Presidente, há
uma unanímidilde da Cómíssão. Trata-s-e de obter informações concretas.

O SR. HÉLIO FERNANDES - Nobre Deputado
Erasmo Dias, V. Ex• tem dúvida de que todo esse ma"
nual, todo esse requisito foi seguido no inquérito da
OAB e da Câmara Municipal. V. Ex• não tem dúvida ai~
guma de que as autoridades seguiram fielmente o ma..
nual de investigação, não é verdade? V. Ex• diz que o
atentado à Tn"buna da Imprensa ainda não pode estar es~
clarecido porque vai completar uma semana às 4.10 da
madrugada de hoje. Nós esperamos. Não temos pressa.
Mas o atentado da OAB e o atentado da Câmara Jà têm
Qüasi dOis anos. E com todo o manual seguido, nada foi
apurado, nem de onde foi enviado o explosivo.

O SR. H~LIO FERNANDES -

~ evidente. Como

eu estava dizendo ao Deputado Erasmo Dias, eles são

O SR. HELIO FERNANDES -

Certo.

,;

O SR. FRANCO MONTORb - i>ârece-me q~e
Comissão terã todo o interesse de_ que seja remetido um
ofício a essas duas fábricas, solicitando esclarecimentos a
respeito das pessoas a quem foi vendido- esse material ..
O SR. H~LIO FERNANDES -

Certo.

O SR. FRANCO MONTORO -

Porque é através
desses elementos que podemos ir fechando o cerco, pc::lo
menos ...
O SR. H~LIO FERNANDES- Exatamente. Qual a
quantidade e nos- últimos tempos quem comprou mais
esse material?

O SR. ERASMO DIAS aparte?

V. Ex• me concede um

O SR. ERASMO DIAS - Nobre Senador Franco
Montara, V. Ex• agora vai me permitir um aparte.
O SRc FRANCO MONTO RO -

Pois não.

O SR. ERASMO DlAS -Eu posso garantir a V. Ex'
que de 1966 a 1969, e eu falo com a responsabilidade de
ter tomado parte nisso tudo, nós comemos o pão que o
diabo amassou, para depois de tudo aquilo que nós vi~
mos, atentados de todo o tipo, inclusive o começo de as~
saltos a bancos, pata começar a detectar o fiozinho que
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iria nos levar ao novelo. De modo que o problema realmente é sério, inc1usive Com esta escalada crescente, vamos nos juntar cada vez mais, unirmos subsídios e intenções e outros tantos, que nos levará cerJamente à descobert-a dessa gente. Disto V. Ex• não tenha dúvida._Iss_o
faz parte do processo. 1:. que do processo, infelizmerlte,
está fazendo parte e como todas as outra$ devam merecera nossa atenção. Eu quero apenas dizer que o problema não é realmente um problema fácil. Mas que qualquer Polfcia que_sc preze, e eu tenho a impressão de que
a Policia estâ interessada em desvendar isto. O próprio
Presidente João Figueiredo é o mais interessado nisto,
nós somos interessados nisto. Não é possível que essa
dúvida continue a nos deixar quase tonto,s, à busca de alguém que, digamos, seja fantasma. Nós estamos inter~s
s.ados nisto, apenas achamos que, neste episódio, a própria policia teria que responder qualquer medida que tomássemos.

O SR. FRANCO MONTORO -Sr. Presideote, eu
acho que todos nós concordamos com o que diz o Depu~
tado Erasmo Dias. b_to ~dever do inqutm.to, mas é evidente que nada impede que nós, dada a significação central que esses dados terão para apuração do fato, nós
também tenhamos esses elementos para a apuração.
Nada impede que essa informação, que jã deve estar correndo no processo, chegue também ao conhecimento
desta Comissão, pela importância que tem. Acho que
ninguém negará à Comissão o direito de saber aquilo
que a própria Polícia já sabe. De modo que eu concordo
com a primeira parte da exposição do nobre Deputado,
mas não vejo nisso uma objeção a que solici~emos essa
informação também.
O SR. ERASMO DlAS- Eu pedi um aparte a V. Ex•
(assentimento do orador.) Eu posso me reserv'!.r o direito
de fazer a exposição porque ontem estive na Secretaria
de Segurança do Rio, e estou habilitado a prestar outros
informes, e o farei no devido tempo, pois também estou
inscrito para falar.
O SR. FRANCO MONTORO- Com i_sso concluo,
Sr. Presidente, pedindo a V. Ext que esses ofiCiós sejam
também expedidos, dada à manifestação uriâním.C:i da
Comissão.
Para concluir, pederia ao jornalista H:!lio Fernandes,
que é conheced.Qr da matéria, assistiu a: estes debilles; eviu os limites e as possibilidades desta Comissão, se V. S•
tem alguma sugestão, além daqueles que nos ofereceu,
que foram muito valiosas, além do quadro geral que vai
servir para interpretação dos fatos, se alguma providência concreta, alêm dessas que foram levantadas, se V~ St
tem a oferecer à COmissão.

O SR. HÉLIO FERNANDES - Senador Franco
Montara, V. Ex• viu pela minha exposição, e eu reafirmei ao Deputado halo Contj que não acredito de maneira alguma, apesar do que o Deputado, ex-delegado brilhante, Péricles Gonçalves vai dizer agora, eu não acredito de maneira alguma na apuração de nenhum fato dessa
ordem. V. Ex' disse, na sua exposição, que sC:tores do _
Governo estariam interessados em calar a Tribuna de Imprensa. :É: evidçnte que são setores do governo, não foi
por acaso, eu não e que quero fazer nenhuma exaltação
J*ssoal, não quero fazer nenhuma c;spécie de biografia,
mas não foi por ~caso que setores do Governo, nesses últimos dezessete anos me prenderam vinte e três vezes ilegalmente, confinaram-me três vezes ilegalmente,
chamaram-me para depor no DOPS, no TOPS, no Exército, no CENEMAR; Três vezes no CODI-DOI, que foi
terrível. Só entrar no CODI-DOI de madrugada dá medo. Fui depor 114 vezes, fui cassado 10 anos, fui censurado 9 anos e 9 meses, evidentemente que Se esses setores
do Governo, depois de tudo isso não conseguiram me calar só tinham uma forma~ era tentar destruir o meu jornal, evidentemente. Então não há a menor dúvida, embora ê lógico, como existem hoje no governo, 4 ou S governos paralelos no Brasil, é evidente que não posso precisar qual foi o sCtOr do Governo que atingi mais 9,ura-

mcnte,_Mas certamente são os setores do !Jover.no mais
ligados às multinacionais, mais lígados à nefasta politi_ca
económico-financeira nacional, mais ligados a todos esses erros que vêm sendo cometidos e que vêm sen~o assistido passivamente pelo que se chama, hoje, Governo
do Palácio do Planalto que, na verdade, é apenas uma
ficção. Então, não teria su._bsídios a dar a Y._Ex!.porque
não sei - V. Ex • pode se surpreender - mas realmente,
não sei quem está mandando no BrasiL Sei qu~ os atas
terroristas continuam, a escalada é cada vez maior, os
a tos contra mim são cada vez mais violeiJtos, de 17 anos.
Agora, não tenho realmente nenhuma sug~tão a dar,--

0 SR. FRANCO MONTO RO-Eu agradeço. Acho
que já deu muitas. Acho que as oferecidas foram aproveitadas _pela Comissão e julgo que o depoimento de V.
S'- é de uma importância fundamental Parã. OS objetivos
desta__Comissão. Eu me congratulo com V. St e manifesto, mais uma yez, não apenas em nome pessoal mas
Como- ioda a Comissão já fez, a sOlidariedade de v. s• no
atentado que sofreu.
O SR. Hf:UO FERNANDES - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- De acordo
com a lista de inscrição, concedo a palavra ao nobre Deputado Modesto da Silveira. _
O S_R. MODESTO DA SILVEIRA- Iniciaria, cumprimentando o ilustre Jornalista HéUo Fernandes pela
excelente contribuição que está dando a esta CPI.
Em seguida, gostaria de saber se o ilustre jornalista
tem conhecimento de que órgão, ou quais órgãos compareceram ao local d4? terra! para fazer as várias perícias?
O SR. HELIO FERNANDES - Compareceram elementos da Secretaria de Segurança, compareceu uma autoridade federal que não posso nominar qual seja, porque são muitas siglas, que eles se entendem entre eles,
sâo muitas siglas, mas na verdade a investigação básica
foi conduzida pela Secretaria de SegUrança Estadual.
O Miriistm--Abi-Ackel fez uma declaração, os jornais
todos publicaram, que estava sendo informado do Rio
para Brasília a todo momento, e também de Brasília
para o Rio, e S. Ex• pedia inforritações da marcha das investigações.
Ora, se S. Ex• estava séndo informado, se estava pedindo informações, evidentemente, deVe ter recebido,
pelo menos, alguma coisa. Agora, eu não recebi nenhuma informação. Estou intimado para depor, amanhã, às
14 horas, na Secretaria de Segurança.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - A minha pergunta se restringe mais a perícias técnicas. Eu gostaria de
saber as perícias técnicas, ds exames feitos pelas vãrias
per(cias, ou por umã perícia, se foi só pela perfcia da Secretaria de Segurança, ou pelo Instituto d~ Criminalística, ou se houve algum outro superpÓsto nas per[cias?

O SR. litUO FERNANDES - A polfcia ficou de
posse do prédio 36 horas. Nós não pudemos entrar de
jeirO nenhum, não tivemos ·acesso ao prédio de maneira
alguma. Nada, nada. Só pudemos fazer uma avaliação
pessoal d_os prejuízos depois que, na sexta-feira, o Delegado Caliizans, que estã presidindo ojnquérito, me entregou, depois de a policia ter dito ao Senador Mendes
Canale e ao Deputado halo Conti que às 13 horas o pr~
dio estava desempedido. Está aí o Deputado Italo Conti
para confirmar. Fui encontrar com a Comissão _no gabinete do Jornalista Barbosa Lima Sobrinho, às 14 horas e
15 minutos e a esta hora ainda não estava liberado o prédio. O Senador Mendes Canale e o Jornalista Barbosa
Lima Sobrinho telefonaram para o Secretário de Segurança. Então havia uma questão burocrática, P!:_Ovavelrnente precisaria ter-se chamado o Ministro Hélio Beltrão, porque o Secretário de Segurança já havia dosempedido o prédio, mas os soldados, o sargento e o capitão
da Polícia Militar que estavam na posse do pr!dio, só
podia~ receber ordem do seu comandante, que era o .13'
Batalhão. Então, enquanto o Secretário de Segurança
comunicava ao comandante e a ordem ia para a Tribuna,
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poSse, às l7 horas, do prédio. O Senador
Mendes Canale telefonou inclu_sive para o Secretário de
SegU-rarÍça, às 14 horas e 30 minutos e ele declarou ao Senador Mendes Canale, na presença do Deputado Italo
Conti, que jã estava: desempedido, mas na verdade não
estava, por ·questões burocráticas.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Confirmo o
que V. S' acaba de afirmar. Lamento não ter compareci·
do com a Comissão, porque, infelizmente, não fui infõr·
mado dessa visita, embora como Parlamentar do Rio de
Janeiro, mas Já compareci pessoalmente, e_vi os terríveis
estragos que sua empr-esa sofreu.
V. Sa. afirm'ou que não foi feito sequer Um exame espectrOgráficO_ dos pneus. Eu perguntaria se foi feito_ algum exame datitoscópico, pois ~odos nós sabemos, que
em' qualquer Superfície 1isa, até em papel, quanto mais
em mâq1;1in.as de superfície Usas, 13 homens, a não ser
que tenham usado luvas, esses 13 ou mais homens, certamente teriam manuseado o material onde colocaram as
bombas, e co~seqüent~mente deixado impressões diii·
tais.
Houve algum exame datiloscópico- por parte da perí·
cía, nas diversas superffcies lisas das oficinas ou dosescritórios?
O SR. HÉLIO FERNANDES- Como disse a V. Ex•
-ficamos 36 horas sem poder passar de 3 metros para fora, da soleira dos nossos edifícios. São 4 prédios alí na
Rua do Lavradio. Então não sabemos o que a polícia
fez. Agora, uma coisa é certa, ela não _fez uma varredura
eletrônica nos escombros, de jeito nenhum. Não fez
como eu disse, e V. Ex• anotou muito bem, o exame espectrográfico dos pneus dos carros, nada ...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- O datilosc6pico é que V. Sa. não sabe.
O SR. HÉLIO FERNANDES- Aí não Sei. O que se
passou dentro do prédio, durante 36 horas, c_om_ uma
porção de homens lá dentro, nós não sabemos.
_ O _SR. MQ_DESTO DA SIL_VEIRA - Não permitiu
que_um representante da empresa, seu advogado,
S.CorriPimhasse as Perícias?

s~quer,

O SR. HbLIO FERNANDES pude acompanhar nada, nada.

Nem a mim. Não

- O SR. MODESTO DA SILVEIRA-Sabesefii:eram
algum exame de resíduos pessoais dos terroristas?
O SR. HÉLIO FERNANDES- Deputado Modesto
da Silveira, não tenho realmente nenhuma informação ...

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não tem conhecimento?

Ú SR. HÉLIO FERNANDES- ... porque de dentro
do prédio não nos foi permitido verificar coisa alguma,
compreende?_E como nã_o havia luz, estava tudo escuro.
Então, da rua não dava para se ver nada.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Estou satisfeito.
Sr. Presidente, formulei essas perguntas preliminares
porque entendia da conveniência de desdobrar, tentando
enriquecer a proposta feíta: pelo nobre Senador Franco
Montara de_ ouvir, por sugestões, o que estava até na
nossa pauta também, o técnico Paulo Sates Gaivão. Na
verdade, se tivessem essas informações, eventualmente
nos desdobraríamos para pedir. Mas como não existem,
suponho que o técnico nos dará esses iriformes. Entretanto, é possível que o próprio técnico, porque contratado pela empresa,não tenha tido acesso tambêm ao encaminhamento das perícias.
O S-R. HÊLib FER:t"'ANDES- Imediatamente não
teve.
O SR. MODEsTO DA SILVEIRA- Neste caso, encamíi1.haria o pedido a V. Ex• no sentido de que fossem
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requisitados as informações sobre quais as perícias realizadas até agora e por qual organismo. Isto se torna muito importante, porque não se trata de velho terrorismo,
sobre o qual até falhãr é proibido, porqu-e vira revanchismo. Estamos falando de urn terrorismo de ontem, de hoje, de agora, que coloca a Nação em total insegurança.
Realmente é o caos. Não estamos aqui apenas-paiã. procurar as causas, mas sim os fatos concretos, as calfsas eseus efeitos e buscar uma contribuição para a solução
dessas causas. Então, peço a V. Ex~ Sr. Presidente que

proponha a requisição dessas informações que são de
fundamental importância, isto ê, as perícias

epOrque or-

ganismo. Quero dizer, o inteiio teor daS perícias realiza~
das na Tribuna da lmpre~a. até agora.
Houve uma alta autoridade, V. Ex~ salientou muito
bem, que levantou a suspeita. A qllem aproveita realmente esse "a quem aproveita" envolve apenas uma indagação de natureza política, subjetiva. Tem q·ue óbje1ar
isso. E nos termos da objetivação, perguntaria a V. Ex~.
em termos políticos, ~claro, sabemos o que representa a
Tribuna da Imprensa e os danos que ela vem causando a
um desses governinhos paralelos que andam por aí, ou
mais de um. Eu perguntaria, em termos meramente._patrimoniais. O patrimônio que foí -i:iesté"Úído peftencia
todo a terceiros ou se parte do patrimônio era empresarial ou pessoal, que também foi destruido,_ ainda que mesa, cadeiras e outras coisas? "Perguntaria também se a
Tribuna da Imprensa teve prejuízo material ou se já estava todo penhorado?
O SR. HlliO FERNANDES -Não. Todo o material que estava lá, o prédio, a rotativa, as linotipos, aS
máquinas, tudo pertencia a_ .. Editora Tribuna da Imprensa". Não tinha nada meu. Eu pessoalmente- seria
até um contrasenso dizer que não perdi nada- mas pessoalmente eu não tinha nada lá, a não ser o jornal, evidentemente. Propriedade pessoal eu não tinha nada.
O SR. MODESTO DA SlLVEffiA '--Mas da empresa sim?
O SR. HÉLIO FERNANDES dos ...

Da empresa, to-

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Além daqueles
que estavam penhoradoS pelo lAPAS. V._ Ex• afirmou
que II gráficas paSsarain a se recusar depois das visitas
terroristas, de três ou quatro pessoas. A policia procurou, de algum modo, ouvir... Compreendemos perfeitamente esse comportamento. Nós temos constatado que é
normal as pessoas têm medo de procurar a poHcia, por~
que sabe que ela esconde. Nós temos experiênciaS disto,
vastíssimas, ao invés de apurar, a polícia esc-onde. Daí
por que as pessoas até preferem fa~er diligências peSsoais, como é o caso de V. S• que contratou o Técnico
Paulo Gaivão.
O SR. HÉLIO FERNANDES- Fiz a mesma coisa
que a OAB fez, quando contratou o Perito Vila Nova
para acompanhar as diligências.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Eu perguntaria: v. s• terri cOnhecimento de que ã policia teria procurado as pessoas dessas onze gráficas diferentes para tentar identificar os terroristas que lâ foram ameaçã-las?
O

sR.:

HÊUO FERNANDES -Não.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. S• não tem
conhecimento. V. S• chamou muito bem a atenção, e todos nós que somos do Rio de Janeiro sabemos que a Trf~
huna da Imprensa se localiza num dos centros mais policiados do Rio de -Janeiro, não apenas com delegacias
muito próximas, mas a própria Secretaria dC-Segurança
que fica mais próxima ainda. Portanto, o policiamento
da região deve ser grande, ostensivo e discreto. Além
desses órgãos oficiais existem Outros, nào só empresas
importantes na região, mas outros organismos oficiais
também, digamos, autarquias do Governo, como o
BNH, que estã na frente, a Faculdade de Filosofia, parte
dela, a Petrobrás, que eum monumento de segurança, a
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Catedral, quase em frente, a TVE logo atrás, digamos, a
Loja Maçónica, se é que ainda estâ instalada na- frente, e
também empresas grandes que está instaladas naquele
local. Logo, todas essas empresas têm também sua segurança privada, segurança pessoal, além do policiamento
normal. Perg~:~ntaria a V. S• Se tomou conhecimento de
que ~esses policiais foram inquiridos para -prestar algum
tipo de informaÇão sobre o terrorismo.

mais reconfortantes e a segurança Sr. Jornalista 'Hélio
Fernandes de que não ficarâ pedra sobre pedra para apuração desse atentado.
Eu quero lembrar a V. Ex•, Sr. Presidente e a V. S• Sr.
Jornalista, que a apuração deste fato, contrariamente
aos que antecederam aos outros, está sendo feita pela Secretaria de Segurança Pública. Não desejo com isso, ab#
solutamente, diminuir a ca-padditde de apuração dos órgãos federais, nem da Polícia Federal do Rio de Janeiro
O SR. HÉLIO FERNANDES- Não. Ninguém foi
que naS outras oportunidades até através de convênios,
inquirido fora da Tribuna da Imprensa. Isso é muito escomo
fói díto aqu1 pelo Superintendente da Polícia Fedetrã.nho e chamo a atenção do Deputado Péncles Gonçalral, ela a própria polícia se encarregou da apuração.
ves: a incidência dos interrogatórios é sObre o pessoal da
Sabe V. Ext_que a polícia - e eu estou aqui, não posso
Tribuna da Imprensa. Aqueles que foram sequestrados,
me furtar e nem posso desconhecer o meu passado de dealgemados e levados na hora do atentado, é muito justo
legado
de polícia daquela Secretaria de Seguranaça, tirei
que tenham sido ouvidos, evidentemente, logo que foplantão durante muitas e muitas madrugadas - a poliram aparecendo, foram ouvidos para ver se davam alprecisa
investigar. Agora, eu tranquilizo os Srs. Par·
cia
gum subsídio. Agora outra pessoa do jornal, inclusive
lamentares sobre a questão da prova, porque em matéria
n-enhuma responsabilidade. Que eu seja intimado, como
de direito todos nós sabemos que o que é púplico e 110~
o serei amanhã, acho justo. Agora, outras pessoas que
tório dispensa a prova material. A esta altura eu estou
trabalham na linotipo, na calandra, que trabalham em
engajado
na Comissão de Se8Urançã Nacional, e vou peem outras máquinas que já não estavam funcionando,
dir ao Sr. Presidente que proponha a ida de um Parlaporque o mecanismo do tt:abalho do jornal é o seguinte:
mentar, não este que ocupa a atenção dos Senhores, para
a medida que um departamento vai acabando o seu traacompanhar paripassu,junto com o Sr. promotor de jusbalho, os funcionários vão embora. O jornal fecha, na
tiça designado pelo MinistériO Público, para a apuração
redação, às li horas, os redatores vão embora. Então
deste lamentável episódio. Acho que não cabem mais, na
fici-agfavura, quando acabam seu trabalho, os emprenossa sociedade, essas açõeS terroristas, essas ações que
gados vão embora; fica a calandra, acabam o seu trabadenigrem mais a sociedade. Eu tenho segurança, tenho
- lho, os empregados vão embora; o pessoal da linotipo
certeza
da apuração desse atentado e V. Ex•, no fundo,
acaba seu trabalho e vão embora. Ng_.fmal.de tudo só o
tambêm- deve ter, porque_ ó nosso Partido, o nosso Gopessoal da rot~_tiva, que s~o seis homens, a chamada cqrvern-o hoje está agasalhado até os desesperançados como
poração, e o pesspal da distribuição que são cinco ho~
V. Ex•. Estive ontem com o Sr. Governador do Estado,
mens mais os motoristas. São cinco homens que fazem a
para pedír dele uma. palavra sobre O que eu deveria falar
distribuição do§jgrnats_ gue vão saindo da máquina para
~~>je aqui, e S. Ex_' disse: a polícia está apurando, tensoras kombis que vãor_levapdo.
dens minhas para-apurar convenieriteillente, doa a quem
d_ÇJ~r. Estive_ após na-sec-retaria de SegUrança com o DeO SR. MODESTO DA SILVEIRA - Encerrando,
legado Borges Forte, que é o Doutor da DOPS, amigo
Sr., "Presidente, Chanio a atenção para um fatO ~ãis imnosso, que também não esconde nada. Disse a mim que
portante. Não se trata de terrorismo· velho, maS coisa
quente da explosão. Se fosse um velho terrorismo de até
está trabalhando; ele disse que está fazendo o máximo. E
eu, se estou aqui hoje com o desempenho dessa função
recentemente, então teríamos centenas de casos e quem
de Parlamentar membro desta Comissão, defendendo a
sa:Eie nãO ãpufaríãffios nadã. t mais recente: na OAB, na
ABl, Câmara dos Vereadores, SUNAB, Tribuna da Impolícia é por dever de oficio, porque não é possível que
prensa, Jornais ·alternativos, igrejas, CNBB-, -daí por
uma sociedade qUe, atê noutro dia e todos sabem, vivia
diante, só o mais recerlte, culminãndo agora com a Trisobre o império do medo, porque na Secretaria de Segurança e$tav~:tm_ um Se.cretádo que não dialogava, um sebuna da Imprensa, e ainda hoje o fato já_conhC:Cido- da
Ça_sa, o de qu_çjogaram uma bomba em direção da Casa
cretário emissário do Governo Central, que não falava
do Deputado Marcelo Cerqueira:, que ouviremos daqui a
com Iiinguéin, um Secretário que se omitia contra o crime, um secretário que tinha o displante de dizer na telepouco. Nós sabemos que não é falta de leis, ao contrário,
visão 'que ele ia à praia sossegado, mas esquecia de diZer
elas se atropelam, desde Lei de Segurança, Lei de Imprensa, cumulando com a Lei de Segurança, Código Peque essa praia que ele ia era a praia do Forte, a praia
nal, Código Penal Militar e todas as leis específicas puonde a própria instalação militar estava ali pousada.
nindo qualquer coi!la; também não faltam órgãos, poderHoje, entretanto, Srs. ParlamentareS, a nossa Secretase-ia aproveitar a carona de uma tentativa de encamiria de Segurança do Rio de Janeiro é dirigida por um cidadão democrata, com um passado limpo, homem do
nhamento de solução, e na carona encaminhar o que outros grupos terroristas também pretendem, fazer passar
diálogo aberto, homem que não adimite violência, morno próprio Legislativo. Quer dizer, ainda o acirramento
mente, violência praticada por covardes durante a mamaior que impeçam a democracia através de novos órdrugada, numa região que é, como se disse aqui, cheia de
gãos que se acumulam com os jâ existentes como, por
atividades policiais, mas que naquela hora, e é bem proexemplo, todos os vinte e tantos DOPS e DEOPS, todos
vãvel que tenha acontecido, é a hora do cochílo. Eu tirei
os vinte e tantos DIGS, DOICODs, CI, DPFs, CONEmuito plantão na polícia central do_ Rio de Janeiro e sei
MAR, ect e assim até nem acabar. Não é falta nem de
que àS 4 horas é aquela hora do desgaste, hora realmente
- leis, nem de instituições. O que falta é realmente ação e a
em que os bandidos devem ter aproveitado aquela cirvoJltade de acabar com o terrorismo e a decisão do Gocunstância, é a hora em que o organismo, já não resistinverno de realmente colocar-se como governo neste País
do mais, cai em depressão, geralmente, de 4 horas até: às
para solucionar aquilo que estamos aqui tentando aju6 horas, há uma saída muito grande de pessoas que não
~ar. Muito obrigado.
__ podem acompanhar absolutamente os fatos que ocorrem
ali.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
Estou certo, Sr. Jornalista Hélio Fernandes, cie que o
palavra ao nobre Deputado Erasmo Dias.
fato será convenientemente apurado. E se amanhã nós
O SR. ERASMO DIAS - Sr. Presidente, proponho
que inverta a ordem, concedendo-me a palavra após ou-virmos o nobre Deputado Péricles Gonçalves.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
Q_a(avra ao nobre Deputado Péricles Gonçalves.
O SR. PÉRlCLES GONÇALVES - Sr. Presidente,
Srs. Senadores~ Srs. Deputados e ilustres Jornalistas
Hélio Fernandes, trago notícias as mais alentadoras, as

apurarmos - e vou me permitir até as expressões que
nós na polícia usamos - que não seja praticado por pé:
inchado, por esses indivfduos que não têm estrutura de
conhecimento material, nós obviamente, não só a Comissão mas o Congresso e mais do que isso a Nação bra~IIeira, por a tos e por fatos saberá quais foram os autores. Tenho_a impressão_ de que este eco chegará até o processo _que está sendo conduzido com lisura, com respeito.
Já existem 68 depoimentos tomados. O Presidente do inquérito tem de ouvir todos que direta ou indiretamente
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trãbalhem, até por biscate, deverão ser ouvidos no presente inquérito.
Quanto_ à perícia, ela foi feita conforme constatamos.
Até V. Ex• solicitou do nosso Presidente sua interveniência para que o prédio fosse liberado. Confesso que ó Presidente d_o inquérito d-isse cJue liberou- rilais pari ãien-der
a circunstância d6 haver o pedido do que, propriamente,
pela possibilidade de um atendimento total, porquanto
ele queria fazer um exame muito m"ais minUcioso, apesar
de que o que foi feito bastaria para a feitura, a confeCÇão
do laudo~
O SR. EUCLIDES SCALco- - __ Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PÉRICLES GONÇALVES- Com muito prazer.
O SR. EUCLIDES SCALCO - Quero fazer um esclarecimento nesse aspecto. Quando nos encontramos
com o Jornalista Hêlio Fernandes, na ABI, e que S. S•
nos comunicou que o pfédio não estava liberado, não foi
por solicitação do Presidente do inquérito. De manhã,
quando estivemos na sede destruída da Tn'buna de Imprensa, as autoridades que estavam no inquêrito disseram que o prê:dio tinha sido liberado naquela hora. Então não foi por interferência do Presidente que foi liberado, o Presidente cobrou aquilo que afirmara à Comissão, que o prédio já estava liberado.
O SR. HÉLIO FERNANDES- Só para completar o
esclarecimento das duas partes:
O prédio foi liberado pela Secretária de Segurança depois de 36 horas de perícia e de investigaÇão. Ag-Ora,
houve um choque burocrático com a polícia militar, porque aquele pessoal da Polícia Militar do 139 Batalhão
não reQ!be ordens da Secretaria de Segurança, só recebe
ordens do próprio comandante. Então levou uma porção
de tempo. A interferênCia do Seilador Mendes Canal e se
fez neste sentido. Portanto, não houve nenhum prejuízo,
por menor que fosse, para as investigações. As investigações já estavam todas procedidas.
O SR. PÉRICLES GONÇALVES - Eu estranhei,
como V. Ex• estranha, como todos nós estranhamos que
após uma perícia meticulosa foSSe ·apaieCer, depois de
toda a perícia, depois de todas as fotografias, depois da
nossa ída lá, fosse aparecer a exiStência de uma bomba
ainda com o seu estopim.
O SR. H~LIO FERNANDES- Não. O que apareceu, o que foi encontrado foi Um pedaço do recipiente do
TNT que deve ter se desprendido, mesmo os mais lunáticos ou matemáticOs terrõristas às vezes se enganam, erram. Então aquele não explodiu, ficou em algum lugar,
compreende. Assim, às 7 horas da manhã, o pOrteiro
sem ter nada o que fazer, ficou rondando por ali, e viu no
motor da rotativa aquela latinha que era o recipiente do
TNT com um fio de 3 metros, mas não havia nenhuma
ligação entre o fio e o recipiente. ~ muito bom esclarecer
este ponto, porque não havia nada, nada. A policia chegou e levou o recipiente -também. Só eu não levei à poHcia.
O SR. PllRICLES GONÇALVES - Esse reeipiente
com o seu conte_ódo está sendo analisado. Agora posso
dizer a v. s•. com o conhecimento que também tenho
sobre o assunto, que o TNT, o trinito de tolueno, a uma
temperatura acima.u_
O SR. Hl::LIO FERNANDES- Ele explode.
O SR. PÉIÜCLES GONÇALVES - Evidentemonte
esse conteúdo não era TNT ou, se era, estava estragado,
porque com a temperatura de mais de 2(X)9provavelmen~
te ocorrida no momento do incêndio, ele fatalmente se
diluiria ou ajudaria a explodir.
O SR. HÉLIO FERNANDES - Mas o fato de ele estar estragado já é uma pista para descobrír. _
O Sr.
-Quero trazer também ao conhecimento de V. Exll que existe na Secretaria de_Segurança

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

do Estado, como me parece que em todas as demais políéias congêneres do País, um órgão de fiscalização da
apliCação, da aquisição, da compra e da venda de explosivos, e esse controle é rigorosamente feito pela autorida~
de competente. Mas isto não impede que esse material
-seja de qualquer forma, ou de alguma forma, desviado.
Já funcionei em várids inquéritos para apuiar desvios de
explosivos, quando eu era Chefe do Setor de Armas,
Munições, Explosivos, no Rio de Janeiro.
A minha palavra, Sr. Presidente, é mais para tranqUilizar a Comissão, é mais para dizer ao Sr. Jornalista que
confio cegamente nas autoridades que estão incumbidas
da apuração do inquérito. Tenho certeza disto, tenho segurança, porque conheço as autoridades. Não existe ali,
absolutamente, nenhuma hipocrisia. Estou atento ao
problema.
Sr. Presidente, eu sugeriria a- indiCãção de um nome
para acompanhar essa apuração, menos eu porque seria
suspeito, porque já exerci -:- não estou apoSentã:i:lo mas
estou afastado- e sou amigo dos que estão apUrando.
Tenho a convicção de que não ficará pedra sobre pedra. O Dr. Borges Fortes é uma autoridade competente,
dedicada e isenta de qualquer compromisso.
O Secretário -de Segurança é um homem do diálogo, ê
um homem decente, que está modificando inclusive a
própria estrutura da Secretaria, que foi muito mal feita.
E ao fim de tudo, tenho certeza de que, num futuro
não muito remoto, até por exclusão, nós apuraremos os
autores desse lamentável acontecimento.
O SR._ MODESTO DA SILVEIRA- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Concedo a
palavra ao nobre Deputado Modesto da Silveira.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Foi feita uma
proposta pelo nobre Deputado Péricles Gonçalves que
não sei se V. Ex• acolhe de pleno ou se vai colocar em votação, que é_o pedído de indicação de uin membro desta
Comissão, para acorilpimhar os trabalhos policiais~
O SR. PRESIDENTE {Mendes Canale) - A Presidência anotou o requerimento feito pelo nobre DepUtado. Estudaremos primeiro; e ver-se isto se encontra den-tro das atribuições da nossa Comissão, a fim de verificar
se podemos colocar um parlamentar, em nome da nossa
Comissão, p!i.ra acompanhar aqueles trabalhos. bum as~
sunto que poderemos debater na próxima reunião, depois de um estudo que a Presidêncía fará jun-tamente
cOm o Relator da Coniissão.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Quem sabe,
Ex.f, não verificaremos isto, ainda hoje, depois dos traba-

lhos. Devido à premência do tempo, à urgência, à importância do fato, ajudarfamos se pudéssemos apreciar ainda hoje, tendo em vista a rapidez com que as coisas estão
se desenvolvendo.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Sem dúvida nenhuma. Razão pela qual achamos que devemos estudar bem a proposta feita, bem colocada, mas para decidirmos dentro das atribuições que de fato poderemos
realiz_ar. Não sei se V. Ex•s poderiam, neste momento,
colocar uma matéria em discussão~_Acredito que não
houve nenhum caso ainda em que se colocasse um
membro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para juntamente acompanhar um inquéritO em seu desenvolvimento. Seria um estudo nosso; para trazermos à
consideração da nossa Comissão o mais rápido possível.
Senão não teria nem efeito a proposta invocada pelo
nobre Deputado
Concedo a palavra ao nobre Deputado Erasmo Dias.
O SR. ERASMO DIAS - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, meu caro Jorrialista Hélio Fernandes:
Vou me permitir fazer uma ligeira digressão, porqUe,
em princípio, era para contestar V. S• quanto ao posicionamento que eu poderia resumir nos seguintes termos.
_parece-me que, segundo o entendimento subjetivo e objetivo de V. S•, V. S• já descobriu que o Governo é o
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grande indiciado e V. S~ é o grande réu. Seria o caso até
de mandar encerrar as investigações porque já eStá tudo
deJectado_.
_
Mas eu queria colocar o problema para contestar tudo
desse espírito e do julgamento de V. S•, dentro do seguinte contexto. Talvez eu entenda que minha posição rápida
aqui contribui se é que deva contribuir, mas tenho a impressão de que _contribui, para coadjuvar aqueles que estão interessados, de unla vez por todas, em investigar,
em detectar e em colocar nas mãos da Justiça os terroristas, sejam de mão direita, sejam de mão esquerda, seja
paranóico, lunático; o que quer que seja. Sinceramente,
não endosso proposta nenhuma de apaniguar quem quer
que seja.
O que me parece interessante, e já foi dito aqui, o que
importa realmente em tudo isto é que há um conflito
ideológico, hã uma posição político-ideológica nesse
contexto todo que, nas entrelinhas e nos condicionamentos, extravasa. Vou deiJ(.arclaro, nu e cru, como a luz que
nos alumia ao meio-dia e 44. Há, tudo indica, uma certa
minoria condicionada por outros tipos de condicionamentos que está tentando desestabilizar o regime. Tudo
indica que possa ser de direita - há grandes indícios disto - como pode ser de esquerda, como pode ser outros
tantos quantos, geralmente aproveitando a confusão e a
dúvida que se lança nisso tudo. O episódio da Tribuna da
Imprensa V. S• ainda hâ pouco deixou_ claro isto, ele é tão
conturbador que tenho conotações especialmente de direita com manifesto de esquerda e até com pretenso interesse de V. S• de grupos ligados à própria Tribunti da Im~
prensa. Não ê essa a dúvida. A dúvida é o alcance social
que corfói, que lança o descrédito" na autoridade, no Go~
vemo, nas instituições e nos leva a esse caos. Uma outra
minoria também está interessada, uma minoria que temos inclusive 'acusado, alto e bom som, não só querendo
desestabifíZar o regfme e talvez implantar uma ditadura
de direita, como V. S•, há pouco, afirmou. E também outra .-minoria que diuturnamente só prega a inversão, a
Subversão do regime, querendo implantar sei lã o que,
uma ditadura de -esquerda ou semelhante.__
O que precisa ficar bem claro aqui é que fôssemos honestos até conosco próprios. E falo com a autoridade
que ~enho de ter pertencido ao Governo•'durante longo
tempo e hoje só ter um compromisso político nesta Casa
para com aqueles que aqui me mandaram. E que além de
qualquer tipo de posição política há um consenso de humanismo, de humanidade, que não se pode aceitar, atentados estúpidos como esse, que amanhã podem ser dirigidos, resguardando a minha pessoa, até a mim próprio,
porque já tenho tido muitos. Mas o que era preciso era
que realmente houvesse honestidade.
Veja bem meu caro Jornalista, V. S• êiisse em alto e
bom som, resguardando a pessoa do Presidente Figueiredo, que para mim é muito cômoda, não há que resguardar a posição do Presidente Figueiredo. Ele é o Chefe,
responsável pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Dele,
até o último dos seus subordinados.
Essa atitude canhestra, às vezes, que na nossa política
existe, com segundas intenções. Com o Presidente, tudo
bem, o resto não presta. Negativo. O resto não Presta, o
Presidente também i1ão presta. Essa a posição de querer
sempre resguardar o Presidente, como eu resguardo, mas
resguardo também quem está diretamente subordinado a
ele.
Não posso acreditar que o Presidente, no propósito
que tem da abertura, permita que haja comandos paralelos no Governo, paralelismo, como o nobre colega, há
pouquinho, até em grau diminutivo, disse existir. Se há governo paraledo, vamos detectá-lo, vamos apresentálo. S_ou o primeiro a colaborar com V. Ex•s nesse sentido.
Não admito que a posição do Presidente seja contestada. E não tenho aceito inclusive esse posicionamento,
que vei: por outra se coloca, de-que,com ele está tudo cCrto, e o resto não presta. Não. Ele é responsável pOr tudo.
E ele sabe disto. O chefe é responsável pelo que faze pelo
que deixa de fazer. Este é um principio hierárquico ào
Exército do qual não abdicamos. Até pagamos muito
mais pelo que não fazemos do que pelo que fazemos. O
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que fazemos é público e notório. O que não fazemos é

um problema até de autocrffica, de consciência, que deve
nortear qualquer tipo ~_de chefe.
Sinceramente não acredito que sejam grupos paramilitares ligados ao DOI-CODI; pOde ser que haja ilguém ligado, de modo direto ou indireto, alguns paranóicos que
vez por outra aparecem, como aconteceu, ainda hâ poucos dias, alguém atentando contra o Presidente dos Estados Unidos. V. Ex•s, vejam que exeuiplo de paranoiciâãde, de condicionamento neurótíco, esquiSo"frênico, psicopático, que existe no mundo inteiro. E nos Estados Unidos vira até novela. Coriiõ mataram de 20 em 20 anos,
também agora têm de matar. Alguém se condicionou a
isto. Está lá, pura e simplesmente, atentando contra um
dos homens mais responsáveis- deste Universo . .tUm es~
tado de desequíiíbrió mental da nossa soc!eda~e_que_s_ó
os psiquiatras vão resolver. Mas espero que não vâ também condicionar a nós próprios, pura e simplesmente,
colocando o Governo como se estivesse conivente com
isso tudo, como se dejâ estiv6sse apodrecido nas sarjetas
por ser cúmplice de coisas desse tiPO. Porqúe·. amanhã,
poderá haver uma escalada que ninguém mais vai refrear, e esse é o nosso grande receio. De modo que eu
gostaria que o nosso nobre Jornalista tornasse mais claro, porque, pura e simplesmente, colocar o governo
como indiciado, e ele como réu. Se ele foi réu no passado
em muitos posicionamentos, há de concordar que não
foi porque o nosso jornalista estava na missa rezandO ou
estava no cemitério, à beira de.um túmulo ou estava num
hospital, acalentando a cabeça de um doente que tenha
despechado sobre sua cabeça toda essa, digamos, ogeriza
em certos setorcs do Governo. Eu, inclusive, confesso
que tenho, de certa parte, por V. S•porque o modo como
V. S• ataca certas pessoas, inclusive já fui aquinhoado
com isto, tal qual um assassino que não contente em me-ter uma faca na barriga, ainda dá uma virada pari ver se
pegou o fígado. Isto, sinceramente, às vezes nos magoa,
às vezes nos ofende, acima daquito que merecemos ser
ofendidos ou magoados, porque defeitos nós temos. Eu
confesso, sei da Sua posição não comunista; etc., etc.,
mas acredito que o seu modo virulento, aliás, para agra·
do de uma minoria, aqui, na nossa Câmara dos Deputa·
dos, alguns dos quais estão aqui presentes, cujo treina·
menta não faz outra coisa a não ser empregar a reversão
do regime, a subversão do regime, etc., e aquela cantineJa toda. Ainda ontem, foi comemorado o aniversáriO -da
nossa Revolução com seus acertos e desacertos,
colocaram-na no tUmulo, rezaram missa de 79 dia, de 1711
ano e querem enterrá-la. Não vão enterrá-la. A medida
em que quiserem enterrar a nossa Revolução, então, fa~
remos ela renascer. Alguns dos posicionamentos estúpidos de certa minoria são condicionadOs por Cssa inteligência que, talvez, às vezes, o mal que faz a este País, inclusive aos bem intencionados-.:_ coloco-me nesse rol deles- de levar a Nação a descobrir-isto i.udo. Mas posso
garantir a V. Ex•, como garanti ao nobre Deputado Paulo Gonçalves, só respondo pela polfc:ia. Eu não posso
responder pelo meu Exército. Na minha formação, aquilo que dei ao Exército, particularmente em 1964 até
tornar-me Deputado por vontade do povQ também, porque o povo ni.e escolheu. De modo que falo, aqui, com a
mesma autoridade dos demais. Posso lhe garantir que tenho acompanhado tudo isto e posso garantir aos Srs.
que os setores responsáveis por aqueles com quem tenho
ligação, também não comungam com esse tipo de procedimento. Em última análise, e aí estamos concordando,
atinge a pessoa do Presidente.
Tenho a certeza absoluta de que, se existir Governos
paralelos que querem levar o Presidente à difícil encruzilhada de um dia fazer retrocesso_iiCste Pifs, garanto-lhe
que isto não haverá, não há essa possibilidade. Se existe
gente dentro do Governo, fazendo -governos paralelos,
muito ·mais interessados em dar apoio ao Presidente Figueiredo, para que Sua Excelência prossiga, dos seus
pretensos grupos paramilitares metidos no Governo, a
querer encampar a tos estúpidos desse ( inaudfvel.) interpretando certos setores do Exército, oS quais, aqui represento, merece, também, que conste dos Anais desta Comissão para que, ideológicamente, também, consiste em
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qlie temos_ que esclarecer isto. E um ponto de honra que
precisa ser esclarecido e que mais dias menos dias, como
disse o nobre Deputado, isto será esclarecido. Não hã
meniíiii que Sempre dure e não há verdade que nunca se
acabe-:_ mã.is ou Inenos assirri. De modo que essas coisas
serão esclarecidas. Queria alertar que não será através
de, pura e simplesmente, colocar o Governo como indi-Ciãdo, tirando-lhe a autoridade que deva ter, a confiança
q-tie deva -ter -e-o créaito que deva ter, que contribuirá
_eara q!!_~- seja ~~~lareci~o. Nós sentimos, às vezes, que
certos -posicionl:lmei'itos estão até muito interessados em
lançar o descrédito, em lançar a desconfiança, para que,
em desmerecendo a autoridade, gere sempre a dúvida de
que ela é a responsável. Terlho a certeia absoluta de que
ó Presidente Figueiredo vai tomar conhecimento dessa
nova -pQSição e levarei a Sua Excelência, pessoalmente,
essas ii assas preocupações de que Sua Excelência é acusado de ter, atrás de si, governos paralelos. E tenho certeza absoluta de que dará a devida resposta no devido
m:omento. De nossa parte, pode contar esta Comissão
·com todo o nosso bom propósito de levar a bom termo
isto tUdo. Gostaria, para finalizar, de fazer esta grande
pergunta: quais são realmente os indldos- se é que são
indícios -que levaram o nobre Jornalista Hélio Fernades, em alto e bom som, dizer que são grupos militares,
ligados ao DOJ-CODI _e que a hierarquia são de mandantes em alta cúpula, de governoS' paralelos? Que S. S•
definisse melhor isto. Realmente o Governo, aqui, segundo V. Ex•, para encerrar o meu depoimento, pelo menos por aqui - dã a entender que OGoverno é o responsável, é o indiciado e V. Ex• é o réu. De modo que, não
seria necessário prossegUir essas investigações, em termos mais genéricos. ComQ V. Ex! coloca o Governo
como-réu, entãO nós teremos mais a_lguns subsídios até
para levar ao Presidente da República, futurB:!nent~ O SR. HÉLIO FERNANDES- O nobre Deputado
Erasmo Dias não fez uma pergunta, fez um verdadeiro
tratado sobre ci óbvio. Além do mais, S. Ex~ afirmava
nuina Jinlia, desmentia na outra, tornava a afirmar no
m"e1ó, repetia várias vezes. Eu não me coloquei na posição de réu, aqui. E quando V, Ex• di:z que quando fui
preso, confinad_o e punido e que eu não estava rezando
ou não estava num túmulo ou coisa que o valha, V. Ex'
-desconhece que todas as punições que sofri, foram punições ilegais. Não interessa a posição em que eu estava
no momento, se eu estava num jornal ou se estava numa
igraja, ou se estava num cemitério. As punições, todas,
prisões, confinamentos, cassações, censura, todas ilegais
e todas apoiadas por V. Ex~ - todas.
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lência acabou com os governos paralelos. Ele foi sozinho, dispensou qualquer presença, demitiU, pela primeira v~. na hora, o Comandante do 2"' Exêrcito e nomeou
outro. Cumpriu o que todas as Constituições lhe permitem.
O SR. ERASMO DIAS- Permite V. S• um aparte?

O SR. HflLIO FERNANDES -

Pois não. Ouço V.

Ex•
O SR. ERASMO DIAS- Foi um dos grandes atas de
injustiça do Presidente, demitir o Gen. Ednardo.
O SR. HÉLIO FERNANDES- Bota é a opinião de

v. Ex•

-o SR. -E-RASMO DIAS --Foi um grande chefe.
O SR. HÉLIO FERNANDES - Exatamente. Oe'le
ter sido um grande chefe daqueles que estavam lá, no
CODI-DOI, na hora, porque cumpriram as ordens dele.
Para eles deve ter sido um grande chefe, compreendo.
Para mim, ele não é um grande chefe, também para o
Gen. Ernesto GeiSel ele não é um grande chefe, evidentemente.
O SR. ERASMO DIAS - _e. apenas um aparte que
gostaria de deixar registrado.
O SR. HÉLIO FERNANDES - Não hâ nenhum
problema. V. Ex' pode dar todos os apartes. Eu adoro
debates, tenho horror ao monólogo,
-

Agora, V. Ex.• fez uma- vai me permitir a expressão
tal confusão, fez um tal...

O SR. ERASMO DIAS- O atentado ao seu jornal é
uma tal confusão, que só outra confusão para responder.
O SR. HÉLIO FERNANDES- Eu não estava querendo rfr ...
O SR. ERASMO DIAS - Mas é verdade. V.
vantou três hipóteses aqui ...

Ex•Ie~

O SR. HÉLIO FERNANDES- V. E•• me faz rir ...
O SR. ERASMO DIAS- Não, não faço rír, é coisa
séria, quem ri é a gaff:ria. Eu estou acostumado com galeria.

O SR, .ERASMO DIAS - A lei de uma revolução é
aquela que agita - o processo revolucionário é assim
mesmo. Se houvesse a outra revolução, que nós evita~
mos, queria saber como ia ser.

O SR. HÉLIO FERNANDES- V. Ex• tomou parte
comigo num debate nas folhas e V. Ex• fazia a galeria rir
seguidamente e quase que o debate, que era presidido
pelo (?) não podia prosseguir, porque V. Ex• se colocava
até mais acima do meu ii'inão, que ê o maior humorista
brasileiro. Hoje ...

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Estâ com a
palavra o Jornalista Hêlio Fernandes, respondendo a
pergunta feita pelo Deputado Erasmo Dias.

O SR. ERASMO DIAS - Cada um ê palhaço a seu
modo, talvez eu seja um grande palhaço desta vida, não
ê?

O SR. HELIO FERNANDES - Eu não disse que
apenas o Presidente estava fora da questão e que todo o
Governo era responsável. O que eu disse é que a partir de
1968 .até 1975 e a partir de 1979, novamente, existiram e
continuam existinç:{o governos paralelos dentro do Governo, e V. Ex• não é tratadista para desmentir isto. V.
Ex• é tratadista em -muitas matérias mas não é nesta.
Nesta, V. Ex• vai me desculpar e vai me permitir não
acreditar nos títulos de V. Ex' V. Ex• Ecoloca muito a
sua biografia na parede, mas ê uma biografia em negativo e não em positivo. Porfanto, se V. Ex• quiser_ afirmar
o que quiser, pode' afirnlar à vorÍtade. Agora, minha afirmação V. Ex' não deturpará de maneira alguma- eu
digo ·tudo o que quero dizer e assino. Hã 35 anos que
faço oposição a todos os Governos porque só tenho 35
anos de jornalismo, compreende? Quanto ao fato de que
existem governos paralelo_s,_ há autoridades maiores do
que eu que }á detectaram esses governos paralelos e o
Gen. Ernesto Geisel, em 1975, quando foi a São Pauto,
sozinho, na única ação digna do seu Governo, Sua Exce-

O SR. HÉLIO FERNANDES - Eu hoje t;nho até
uma certa admiração pelo esp[rito engraçado de: V. Ex•
Não digo palhaço, porque essa palavra foi deturpada, as
palavras, como os atas, devem ser revistos de vez em
quando, compreende? Agora, eu diria ao Senador Mendes Canale que, na verdade, na algaravi~ do nobre exSecretário de Segurança, Coronel apos-entado e Deputado -ria a:tiva, e que ativa, não há nada a responder evidentemente. Eu não me coloquei como réu, não coloquei o
Gôverno como autor e sim as várias seções em que se divide o Governo, hoje. Hoje quem manda menos neste
País é o Chmêra-i João Baptista de Figueiredo. E manda
menos ...
O SR--ERASMO DIAS -

Não apoiado.

O SR. HÉLIO FERNANDES - Isso ê a opinião de
V. Ex• mas não é a minha e dou a todos os momentos.
Escrevo toda vez tudo o que quero escrever, quando me
deixam. Passei nove anos e nove meses com o meu jornal
em branco e V. Ex• nunca protestou ...
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O SR. ERASMO DIAS- Não faça média com o Presidente; mania de fazer mêdia com o Presidente.
O SR. HrlLIO FERNANDES -

Ah! Mania ...

O SR. ERASMO DIAS- V. S• e muitoS outros.
OSR. H~LIO FERNANDES-Seeufossefazermédia com alguém, já teria procurado alguém, evidentemente. O que acontece é que eu não sou réu não, D_ep~
tado, o que acontece é que a minha cabeça está a prenn~
e por causa disso os grupos que·V. Ex• representa aqut

no Congresso Nacional, os grupos paramilitar~. o
CODI-DOI, os grupos de ação não oficial, estes grupos
estão muito satisfeitos com o que aconteceu, se não foram eles que organizaram, planejaram e executaram ~
atentado. Agora, se V. Ex• tiver alguma pergunta mats
objetiva além dessa promessa que V. Ex• fez af,jâa~n
jou uma audiência com o Planalto, de levar ao _Prcside~
te da República uma denúncia que eu tenho fe1to publicamente. Então, V. Ex• já arranjou um canal para uma
audiênCia- no -Poí!.lácio do Planalto.

O SR. ERASMO DIAS -

Não preciso desse expe·

diente para arrumar audiência com o Palâcio do Planalto, concorda?

O SR. HJ'.LIO FERNANDES -.Espero, espero que
não.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -

Alguma

pergunta a mais?
O SR. ERASMO DIAS -

Não, para ~im basta.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Cnm apalavra o nobre Deputado Euclides Scalco.

O SR. EUCLIDES SCALCO- Eu faria uma proposta a Presidência, para que examinasse e, se fosse o caso,
colocasse em discussão na Comissão, aduzindo a proposta do nobre Senador Franco Montara, que a Comissão se dirigisse a todas as regiões militares do Pafs, porque a elas está afeto, através dos seu organismos, o controle da venda de explosivos, para que·com.unicasse a
esta Comissão se alguma das firmas ou alguma das entidades que compram explôsivos, denunciaram roubo de
explosivos. O problema é grave. Chegou-se à conclusão
através da bomba que foi descoberta, posteriormente, a
vistoria, que lá na Tribuna da Imprensa se colocou nada
mais nilda menos que quase um quilo e meio de TNT.
Ora, um quilo e meio de TNT é bomba para muita ça~sa.
Alguém que é. comprador usual e exclusivo desse ttpo
de explosivo deve ter feclamado do desaparecimento dos
seus depósitos. NóS sabemos que o controle é feito atra~
vés de departamento do Exército e que a. guarda de explosivos ê feita em casamatas especiais. Logo, quem ~de
tentor de uma pedreira, quem quer que seja, é detentor
de explosivOs, tem- que cuidar muito bem, porque é muito bem controlado. De sorte que eu solicitaria~ V. Ex•
que examinasse essa proposição, para que as Regiões
Militares- do, País conseguissem a informação se houve
algum roubo de explosivos.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com a palavra o Sr; Relator.
O SR. ITALO CONTI- Sr. Presiçlente~ esta proposta do nobre Deputado Scalco, ela pode ser muito bem
simplificada, dirigindO-nOs ao Departamento de Armamento e Munição, que tem o controle to_t_al.___Então, vanlos trazer trinta e tantos ofícios quando podemos trazer
um, para um departamento que estti aqui perto_de n?s.
De modo que os objetivos serão os mesmos e iSso_Simplificaria o trabalho e o objetivo do nobre Deputado.
O SR. EUCLIDES SCALCO- Concordo plen~me.~
te, porque V. Ex' como militar reformado, teiil mais experiência do que eu neste setar. Minha proposta, então,
se 'transfere das Regiões Militares para o Departamento
de Annamento e Munição.

O SR. PÉRICLES GÓNÇALVES- Peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -

Pela or-

dem, tem a palavra o nobre Deputado ...

O SR. PÉRICLES GONÇALVES - Eu ~sclareci no
curso da minha fala - a não ser que não tenha sido entendido,' ou que não tenha falado corretamente - que
todos esses fatos, inclusive o desvio e a ãplicação dos explosivos nesse atentado serão objeto, ou jâ estão sendo
objeto de uma investigação rigorosa. E isto poderá ser
apurado, caso V. Ex• entenda de acolher nossa sugestão
de indicar um membro desta Comissão para acompanhar o inquérito em todas suas fases. Esse representante
da nossa Comissão-seria, como promotor, um _fiscal da
lei, e ele munido inclusive desta proposta, poderia Iâ sugerir ao dirigente do inquérito essa medida de pesquisa
junto aos vários depósitos. ~ bom que se fale que as fir- ·
mas que têm autorização especial do Serviço de Fiscalização do Exército e da Divisão de Armas Explosivas e
Munições da Polfcia Carioca, essas firmas são rigorosamente fiscalizadas, mas isto não impede que algum louco
tenha se apoderado de determinada quaJ.ltidade. E a
polícia, por cantata mais imediato, mais estreito, com os
homens que aplicam o .explosivo, poderâ melhor apurar
o fato.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) --Veja V.
Ex' que unia coisa não invalida a outra. Nós ficamos.•
aqui na Presidência, de estudar e_ darmos uma solução
mais rápida possível, que é dO nosso interesse, _em uma
relação à designação desse membro da Comissão, junto
ao inquérito que se realiza no Rio de Janeiro, em relação
ao problema da Trib~~ da !mpre_nsa. Mas não invalida,
absolUtamente, que possamos nos dirigir ao encarregado
da fi-scalização do material bélico, para obtermos também uma informação. Acredito que uma coisa não invalida a outra, razão pela qual a Presidência defiriu o que
V. Ex• propôs, dentro do estudo que irâ proceder, mas
não vejo porque não ~colher a ~ugestão do ilustre Deputado Euclides Scalco.

O SR,. EUCLIDES SCALCO- Muito obrigado, Sr.
Presidente,
Eu não tinha a mesma tranqUilidade do meu colega
Péricles Gonçalves, com relação à apuração dos fatos
pela· Secretaria de Segurança.. Mesmo porque, no ano
passado, houve dois atentados no Rio· de Janeiro, que
atê hoje não foram apurados; na Ordem dos Advogados
do Brasil e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Então, eu não tenho a tranqUilidade do nobre colega,
embora não seja Delegado do Rio de Janeiro. Na visita
que fizemos, na semana passada ao Rio de Janeiro não sei identificar, porque não conheço as pessoas, mas
são alguns dos que participam do inquérito, das investi-gações do atentado à Tribuna da Imprensa - disseram
que as bombas colocadas na Tribuna da Imprensa eram
de lama plástica. Posteriormente se descobriu no local
do atentado, mais uma bomba que não era de lama plástica, mas de TNT. Tudo faz crer que se essa bo_mba for
irmâ das outras, também aquelas são de TNT. De sorte
que, pelo depoimento de V. S•e pelos debates aqui havidos, Verificamos que os ruinos seguidos, na investigação
do Rio de Janeiro, não são os mã.is corretos. Atê prova
em contrário, eu fico com a intranqUilidade, e não com a
tranqUilidade do Deputado Péricles Gonçalves.
O SR. AUDÁLIO DANTAS- Permite-me um aparte?

O SR. EUCLIDES SCALCO- Pois não.
O SR. AUDÁLIO DANTAS- Gostaria._d!! lembrar,
inclusive, neste dia em que a tradição popular consagrou
à mentira e neste dia em que também se comemora os 17
anos do golpe militar, que tradicionalmente, todas as vew
zes em que ocorrem atentados desse tipo, observamos
esse comportamento, ou seja, numa hora foi o TNT, outra hora foi materi~ "X", noutra,.. "Y". Na verdade oregíme não quer apurar esses fatos, porque se quisesse a
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sucessão iniciada no ano passado e que culminou com a
morte de uma funcionária da OAB, evidentemente já estaria devidamente esclarecido. Tanto é que, naquele momento que era a culminação de uma s~rie de atentados
neste País, o Presidente da República pediu que se diri·
gisse sobre ele as bombas. Foi essa a expressão que Sua
Excelência usou. Todos nós sabemos que a colocação
feita pelo Governo era de que aqueles setores deveriam
parar,, porque senão a coisa se complicaria. Na verdade
pararam, e houve um hiato nessa violência organizada, e
como muito bem diz o Jornalista Hélio Fernandes, por
setores paralelos, sim. Por mais que se queira negar, são
setores paralelos. Em 1975, em São Paulo, sou testemunha de que havia um movimento paralelo para derrubar
aquele Governo que se considerava, de certa forma, de
abertura. O Sr. Paulo Egídio, através de vários depoimentos de jornalistas que estiveram no DOI-CODI e que
depois prestaram depoimento a mim, como Presidente
do Sindicato dos Jornalistas, e perante o Presidente da
ABI e de outras autoridades, o Sr. Paulo Egídio era consider:ado um perigoso comunista e que precisava ser deposto, ou coisa desse tipo. De forma que isso ~ perfeitamente caracterizado e a existência desta CPI, apesar de
pouca força que tem este poder, a CPI deve exercer o seu
direito de, pelo menos, levantar essas questões, e todos
os instrumentos que tivermos devem ser utilizados para a
defesa de nossa própria honra como representantes do
.
.
povo.

O SR. HrlLIO FERN~NDES ~Nobre Deputado, s6
para. um esclarecimento ao Deputado Péricles Gonçal~
ves, ·e coinpletar Ode V. Ex~. Deputado Audálio Dantas.
Entrei nesta CPr' rigo~omante cético e intranqUilo quanto aos resultados dainv~tigação e saio daqui mais cético, mais intranq-ailo e"atê amedrontado com a afumação
de V._ Ex•, de que a polícia não deixará pedra sobre pedra. Tenho a impressão de. que derrubarão a Tribuna da
Impt:esa atê descobrir uma bomba encravada lá. Então
eu não estou só intranqUilo, agora estou apavorado.
Quero dizer ao Deputado Audâlio Dantas, que os Governos paralelos não existem somente a partir de 1975,
não! A partir de 1964 e até hoje são apralelos, usurPadores e ilegais, todos oS Governos que não provêm de
eleiç_ ões. diretaS pelo voto do povo; todos os govCrnos
que não advêm, não prOvêm e não surgem do voto direto
são usurpadores e paralelos evidentemente.
Quanto ao Deputado Euclides Scalco, queria dizer a
S. E{t• que é o único realmente, nesta última palavra,
com o qual eu concordo. Não vai ser descoberta coisa alguma, não houve lama de plástico nada, A única lama
que houve na Tribuna da Imprensa foi que os bombeiros,
na ânsia de apagar o fogo- o que o fogo não destroi, os
bombeiros destróem - ftzeram lama por todo o lado.
Não era lama plástica, porque depois nada poderia ser
descoberto, evidentemente. O que foi descoberto foi o
explosivo direto chamado TNT e o explosivo indireto
chamado impunidade nacional. Este o grade explosivo
nacional. Se ninguém perceber isto, não adiarita fazer
maís leis, como pediu o Deputado Italo Conti, não
adianta fazer outros organismos; se ninguém perceber
que a impunidade nacional ê que gera essa escalada de
terrorismo, de sabotagem, então não adianta nada. Só
não estamos perdendo tempo, porque tempo gasto no
debate e no diálogo não ê perdido.

O SR. RELATOR (ltalo Conti) - Eu não sugeri. Só
perguntei a v. S• .qual a impressão de V. S• sobre um_a
determinada pergunta. Mais nada.
O SR. HáiO FERNANDES verbo sugerir e coloco_ outro.

Então eu retiro o

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Cnm a palavra o Deputado Euclides Scalco.

O SR. EUCLIDES SCALCO- Sr. Presidente, gostaria de solicitar ao ilustr:e Jornalista Hélio Fernandes,
uma informação~ o encarregado do inquérito jâ apresen~
tau o laudo pericial?
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O SR. HÉLIO FERNANDES - Eu não queria decepcionar o nobre Deputado Péricles Gonçalves, mas
provavelmente, ele deve apresentar às vésperas das
eleições de 1984 ...
O SR. P~RICLES GONÇALVES- Permite-me uma
intervenção? (Assentimento do orador.)- Quero trazer
subsfdios à Comissão. O nosSOjOrn-àfistajá está ine p-ire:cendo, a esta altura, um bom futurólogo e um excelente

bloquer, porque está arrancando, pela segunda vez, risos.
Eu estou levando a coisa com seriedade porque ouvi ontem do Goveiilador Chagas Freitas, em quem deposito
inteira confiança, estive na Secretaria de Segurança, esti-

ve com os responsâveis pelo andamento do inquérito e
senti neles. E a Õlinha palavra, Sr. Jornalista, já não é de
um político, nias de- unl- velho policial. Tenho 38 anos de
vida naquela Secretaria de Estado. V. S' acompanhou e

sabe que jamãis, em minha vida, eu me prevaleci da carteira para o orgulho fácil ou para paparicar qualquer autoridade. Tive a coragem cívica de discordar --como
discordo do Planalto em muitas coisas -do antigo Secretário de segurança. No episódiO presente, que é objeto da atenção e preocupação de toda a nossa sociedade;
eu tenho que emitir o meu parecer. Não sou futurólogo,
mas confio cegaménte na atitude e no comportã.mento
da polícia. Sei que é uma investigação difícil, sei que em
determinados setores, como V. S' sabe perfeitamente, a
polícia não terá ingresso, mas. até por exclusão se apura
alguma coisa. V. S' sabe que, em matéria de Direito, o
que for público e notório dispensa prova.
Então, Sr. Deputado Euclides Scalco, o objetivo d~ta
minha intervenção neste debate é exatâmente pelo desejo
ardente de esclarecer. Estive ontem com o biretor do Inquérito ele me afiançou que o laudo pericial seria entregue hoje. Esse laudo estará a nossa disposição para nós o
examinarmos. Esse laudo amanhã poderá sofrer objeções. É _possível que nem tudQ_ esteja po_dr~ neste País.
O Góvernador - sem que eu qu~ira defendê-lo -agiu
muito bem, colocando junto ao inquéríto um· representante do Ministério Público, que é um organismo sério.
Então, Sr. Jornalista, quando eu disse que não ficará ·
pedra sobre pedra, é para traduzir o anseio da Secretaria
de Segurança em apurar o fato. O fato n~o escandaliza
só a V. Ex', escandaliza a mim também. E se amanhã eu
sentir que não houve um comportamento condigno, que
a autoridade policial fez essa ou aquela, omitiu-se na
apuração, eu terei a coragem cívica de fazer a reclamação no Plenário da nossa Câmara c enviar para V. Ex•
cópia do discurso do meu pronunciamento.

e

O SR. Hll!O FERNANDES- Só um segundo, só
uma frase. Coritra o infOrme de V. Ex• que não é uma informação, é u-m informe, eu coloco u:ffia-filCil-a de casos
que tam bêm eram para serem apurados ardentemente, as
autoridades acreditavam cegamente, c eu desconfio das
autoridades que acreditam cegamente, eu prefiro as autoridades de olhos abertos, essas autoridades faziam-declarações peremptórias e eu tenho uma fileira de casos
para colocar contra a afirmação- de V. Ex• Não que eu
duvide de V. Ex•, não que eu duvide da boa intenção do
delegado, mas V. Ex• tocou num ponto ch~ve até quase
que inconscientemente;, ..eles não terão acesso a determinadas ...
O SR. PSRICLES GONÇALVES- Nos demais terão. E o que for público e notório. AI que é: a chave do
problema. Aí é que V. Ex' tem de se valer ...
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Estã com a
palavra o nobre Deputado Euclides Scalco.

Sr:

O SR. EUCLIDES SCALCO" Presidente, eu .
acho que o inquérito que a Polícia do Rio de Janeiro está
fazendo, jã de princípio, peca por um fato. Ocorre qu~
depois que foi feito o levantamentO no prédio,
descobriu-se mais uma bomba. A partir daí podemos supor que ele não foi feito com a seriedade que o ilustre
Deputado Péricles anuncia aqui. Eu gostaria de que S.
Ex' tivesse razão, não que duvide pessoalmente dos encarregados do inquérito. Acontece, como disse o jorna-

lista, existem forças estranhas que atuam nesse setor. De
sorte que é absolutamente estranhável que um perito
contratado pelo ilustre jornalista descubra uma bomba
com 270 gramas, e que foram colocadas, em cima dos linotipos e da rotativ~, ácido sulfúrico, enxofre, etc., e que
esses atas não tenham aparecido ainda. De sorte que até
. segunda ordem, atê convencimento posterior, eu me
mantenho cêtico, intranqUilo quanto às conclusões do
inquérito que está. se procedendo no Rio _de Janeiro.
Como concordo com V. Ex' que esta CPl também não
baverá de atingir o objetivo a que nos propomos, mas
entendo que o depoimento de V. Ex' nesta Comissão,
hoje,jâjtistifica a existência da CPI. Muitos fatos foram
trazidos à luz e à discussão. Não vamos atingir o objetivo fundamental que seria o de mostrar ao Governo e à
Nação quais são os responsáveis por esse atentado. Mas
ela já cumpriu o seu papel, porque só o depoimento de
V. S• já justífica o seu papel.
A SR• CRISTINA TAVARES --V. Ex• me concede

um aparte?
O SR. EUCLIDES SCALCO -Sr. Presidente, eu faria uma pergunta só ao Jornalista Helio Fernandes. O
Técnic_o- em Explosivos Paulo Sérgio Gaivão e V. S•
como interpretaram o achado de uma bomba após as
vistorias feitas pe1o inquCrito policial-militar'?

, O SR. HÉLIO FERNANDES~ Nós não temos nenhuma explicação. É realmente um fato estranho, não há
duvida nenhuma, que a Polfcia tenha feito uma investigação no prédio durante 36 horas; o prédio tenha ficado
entregue inteirameilte às autoridades e, depois, num escaninho df!:mâquina, perto do motor, tenha sido descoberta u~a bomba que estâsó com um arranhado que poderia ter sido feito de qualquer maneira e um fio, evidentemente que tendo sido a explosão uma explosão de alto
podei- destruidOr, tenha mantido ao lado aquele recipiente dO TNT e o fio de três metros mais ou menos1 que não
estava ligado à bomba por nada, nada, nada. O recipien.te ê 1.im iecipíente ni.ais ou menos dessa altura, retangular, e o fio tem três metros, mas não tem nenhuma -ligação com o reCipiiin_te onde: é- colOcado o "explosivo
l['l_,uido _ou sôli9-o. Há esSe .$6lido. Então, não temos nenhuma explicação. A e..xplicaçào, quem deve ter é o General Airosa que, depois de fazer as declarações contra
mim, mandou colocar a bomba lá para confundir Q'lais
ainda. Porque as declM_ações ç!o _Q:_e_nmJ Airos~ são declaraçõeS mais estapafúrdias que alguêm já fez no mun~
do. Então como essa bomba também ê uma bomba esta~
pafúrdia_, f-º:ra do_lempo, inteiramente sem explicação, cu
gostaria que o General Airosa desse alguma explicação
sobre ela.
O SR. EUCLIDES SCALCO--. Sr. Presidente, me
preocupa e eu continuo intranqUilo. Não tenho a mesma
tranqailidade do Deputado Péricles. Mesmo porque, na
nossa visita, na sexta-feira ...
-A SR• CRISTINA TAVARES- Deputado Euclides
Scalco, permita-me um pequeno aparte? (Assentimento
do o_rador.) _t o s..eguinte: eu estou ouvindo esses depoimentos -jã que a palavra
com V. Ex•- eu pediria
que V. Ex.' indagasse do nosso companheiro, naturalmente que S. Ex~ não está_ sendo inquirido, mas seria
bom que fosse indagado para que o Deputado Péricles
nóS eXplicasse o que significa inquérito por exclusão. S.
Ex' íá- raro~u nessa palavra duas veies, que se descobriria
o culpado até por exclusão. Queda saber como é que
procederia esse tipo de investigação para se chegar a resultados por exclusão.

está

O SR. EUCLIDES SCALCO- A pergunta estâ feita.

_o SR. PÊRICLES GONÇALVES- Se não foi A, se
não foi B - não vou citar nomes - se não foi A, se não
foi B, se não foi C, e é público e notório que a autoria
pertence a F ... É força do Direito ...
A SR• CRISTINA TAVARES - Então, tem que
prender A,B,C, e F, nobre Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Continua
com a palavra o nobre Deputado Euclides Scalco.
O SR. EUCLIDES SCALCO -Sr. Presidente, S!s.
membros da CPI, a visita que fizemos, na sexta-feira, ao
Rio de Janeiro me deixa intranqUilo, porque de duas auM
toridades ouvimos uma afirmação que realmente não é o
fio da meada para descobrir esse atentado. Ouvimos do
ilustre General Muniz, Secretárío de Segurança, e ouvimos do Governador que esses atent(!dos estão ligados a
oigailismos internacionais. PareceMme que esta colocaÇ'ào de duas autoridades desse nível nos deixa pelo menos intranqUilos. Já estão procurando encontrar um caM
minha de jogar as responsabilidades fora do País. Este
aspecto ê que nos deixa também intranqüilos. EntendeM
mos que essas coisas sejãi:riresõlvidas aqui. E que não há
interesse de potências estrangeiras vir explodir a Tribuna
da Imprensa. a casa do Deputado Marcelo Cerqueira, a
OAB, a Cáinara_ô_os Vereadores. Continuamos com intranqUilidade, não duvidamos da policia, mas não acreditamos no seu trabalho, ..
A SR~ CRISTINA TAVARES- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Deputado?
O SR. EUCLIDES SCALCO - ·~• mesmo porque o
laY:dO que. vai ser apresentado deixou de ter a credibilidade__ que ele merece. Porque foi feito um laudo e depois
desse laudo, que não foi a-iümciado ainda, encontrou-se
uma bomba nas dependências do jornal que foi explodido. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Encerrada
a lista de inscrição para formular perguntas ao Jornalista
Hêlio Fernandes, antes de declararmos suspensa nossa
reunião, e depois a reabrirmos, a fim de ouvirmos o Deputado Marcelo Cerqueira a respeito do ocorrido nesta
marihã no Rio de Janeiro, queremos agradecer a presença•..
O SR. EUCLIDES SCALCO- Pela ordem, S,r. Presidente. Antes que o Sr. Hélio Fernandes se retire, eu
gostaria de fazer um requerimento à Pfesidência.
Na última reunião, quando depôs aqui o Coronel
Moacyr Coelho, inquirido por mim, S. Sf afirmou que os
movimentos religiosos financiavam exilados que estão
no País. Eu gostaria de saber de V. Ex• se o Coronel
Moacir Coelho jâ encaminhou a relação dos movimentos religiosos que Subvencionam os exilados do Cone
Sul.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Esta Presidência ainda não recebeu nenhum documento e a
lembrança de V. Ex~ é oportuna porque poderemos assim reclamar do Coronel Moacir Coelho o envio desses
documentos que, de acordo com seu depoimento, naquela reunião, S. s~ ficou de remeter a esta CPI.
O SR. EUCLIDES SCALCO - Eu gostaria que V.
Ex• formalizasse como já nos afirmou.
Pela ordem ainda, eu gostaria de trazer ao conhecimento da CPI outro fato que ocorreu no domingo, que
foi o atentado à sede do Partido dos Trabalhadores em
São Paulo. Mais uma demonstração de que a insegurança continua e que a intranqUilidade ainda continua.
Conti_fluamos intranq~ilos todos nós. Só o Deputado
Péricles Gonçalves é que estâ tranqUilo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Prosseguindo, quero agradecer a presença do nosso Jornalista
Hélio Fernandes, a;esta Comissão. Cabe a esta Presidência, por oútro lado, lamentar que S. S' declare aqui, perante os membros da Comissão e a vârios Parlamentares
aqui presentes, seu ceticismo quanto ao trabalho que
esta CP! desenvolve. Ela foi criada e nasceu, ilustre jornalista, nõ Congresso Nacional, onde dois ilustres Parlamentares, Senador Franco Montoro e Deputado Euclides Scalco, sentindo sem dúvida nenhuma o que a Nação
toda sentia, a escalada da ação terrorista no País, resolveu o Congresso Nacional, constituir esta Comissão Par-
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lamentar Mista de Inquérito, com o fim de examinar essa
escalada terrorista, com a qual o povo brasileiro não
concorda, razão pela qual o Congresso Nacional, onde
se encontram as mais expressivas representações do povo
brasileiro, houve assim por bem constituir -eSta Comissão. E esta Comissão que começou por ouvir, na quartafeira, o Coronel Moacir Coelho, logo que ocorreu o
atentado, lamentãvel para todos nós, tiJ.O valente jornal
de v. s•' atingindo, assim, profundamente a imprensa livre do nosso País, deslocamo-nos do nosso Estado de
Mato Grosso, onde acabávamos de chegar, e convocamos membros outi-os da_ nossa Comíssão, e fomos não só
levar a solidaríedade_da nossa ÇPI e dos Parlamentares a
V. 8' mas fomos sentir de perto as providências que esta~
vam sendo adotadas pelos setores re..c;ponsâveis pela se~
gurança naquele Estado.
A presença da nossa CPI, no Rio de Janeiro, logo após
ocorrido o atentado à Tribuna da lmprens_a, é a prova de
que o Congresso Nacional estã ativo, presente. Portanto,
senti que não me podia calar como Presidente desta CPI
ante a txpressão de V. 5', que sai daqoi cético quanto ao
resultado que possamos alcançar, quanto a presença de
V. S• aqui nos anima a prosseguirmos na nossa caminhada, a procurarmos examinar as providências que estão
sendo adotadas. _Apesar do descrédito se tem lançado
sobre o Congresso Nacional, não gostaríamos--de ouvir
de um homem combativo como V, S' e seí do respeito
4ue tem e da admiração que agasalha pelo Poder Legislativo, nesta hora, não poderia lançar sobre a nossa CPI,
onde Deputados e Senadores, com a responsabilidade de
S. Ex', vão procurar levar_ a bQln termo ~ua missão, Portanto, eu não poderia deixar, ao lado do nosso agradeci~
menta pela aquiesc!ncia de V. S• em estar aqui conosco,
também de lamentar esse descrédito que não julgo feliZ,
priilcipalmente partindo de um_ homem tão brilhante,
tão combativo como V. S• Não poderia, portaiito, deixar
assim de expressar, como Presidente desta CPI, nossa
não aceitação ao ceticismo de V. S' pois haveremos de
provar, ao término dos trabalhos desta CPI, que ela foi
válida.

O SR. HbLIO FERNANDES V. Ex•?

Posso _responder a

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Sem dúvida nenhuma.
O SR. H~LIO FERNANDES- O meu ceticismo em
relação à apuração pela Comissão não envolve de mjl.n_eira alguma, nenhum demérito para a Comissão _Parla~
mentar, é evidente. _Nunca, em todos meus 35 anos:de
Jornalismo, em toda a minha vida jornalística, coloqueime contra o Congresso. Ainda mais, não poderia me colocar contra o Congresso neste momento em que sou
candidato a uma cadeira neste mesmo Congresso e pelo
Partido de V. Ex.•
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- O que muito me hor.ra.
O SR. HhLIO FERNANDES- Evidentemente, é lógico, que eu não quis atingir o Congresso. O que V, Ex•
disse- e eu respeito tudo o que V. Ex• falou- não me
demoveu em nada. Não é em relação áo Congresso Nacional, é em relação às, forças poderosas que qualquer
instrumento de investigiÇão, seja do Congresso ~acio
nal ou não, terão de enfrentar atê o momento de chegar
não na verdade, não no que pareça ser a verdade, mas
até mesmo no limiar do que seja a verdade.
Então, nobre Presidente, Senador Mendes Canale, nenhum demérito para o Congresso, nenhuma restrição
para esta CPI. Eu não poderia vir depor numa CPI na
qual não acredito. Agora o que eu não acredito é nos poderes que o Congresso tem, hoje, para enfrentar forças
muito mais poderosas do que um Congresso desarmado,
armado apenas com o civismo -dos seus elementos. ( Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - A- Presi~
dência suspende por alguns minutos a reunião, a fim ôe

que possamos acompanhar o nosso Jornalista Hélio Fernandes. Imediatamente retornaremos aOs nossos trabalhos, para ouvirmos o nobre Deputado Marcelo Cerqueira.
(A reunião é suspensa às 13 horas e 38 minutos e
reaberta às 13 horas e 40 minutos.)
O SR.' PRESID~NTE (Mendes Canalt;;:) - A presidência declara reabertos os trabalhos. Tendo chegado ao
nosso conhecimento de que se encontrava na Casa o
nobre Deputado Marcelo Cerqueira, trazido à nossa presença como jâ tivemos oportunidade de_comuriicar a esta
Comissão, pelo ilustre Deputado Ulysses Guimarães, a
Comissão resolveu que, ao término da exposição feita
pelo Jornalista Hélio Fernandes, prosseguiríamos com o
objetiVo de ouvirmos o ilustre Deputado Marcelo Cerqueira cuja residência sofreu um ato de terrorismo com a
explosão de uma bomba. Gostaríamos assiril de ouvir o
ilustre Parlamentar.
O ilustre Deputado Ulysses Guimarães que trouxe à
Presidência da CPI esta sugestão, pede, agora, a palavra,
para que possa fazer uma exposição a respeito do fato.
Com a palavra o ilustre Deputad~ Ulysses Guimarães.

O S~. ULYSSES GUIMARÃES - Sr. Presidente e
Srs. Membros desta Comissão, agradéço preliminarmente a V. Ex• que agiu com presteza, atendendo nossa solicitação de uma urgente tomada_ de conhecimento, por
parte da Comissão, da grave, brutal e covarde ocorrência
que vitimou, além do P'arlamentar Marcelo _Cerqueira,
s.ua família, felizmente, alêm da sociedade brasileira, àqueloo que são a sua vítima, e fundamentalmente, o que
intranqüiliza muito mais, a própria famflia.
Aqui estâ, Sr. Presidente, a Direção Nacional do
PMDB, Partido honrado pela atuação do Parlamentar
Marcelo Cerqueira e as Lideranças, tanto a do Senado,
-" não estando presente por ter de se ausentar de
Brasilia, o Líder Marcos Freire- representada pelo seu
Vice~ Líder, Pedro Simon, como a da Câmara dos Deputados, na pessoa do seu Líder, o nobre Deputado Odacyr
Klein.
Quero afirmar, em nome do Partido, que desgraçada·
mente não estamos tratando de um caso, ou de alguns
casos, ou de parcos casos, ou de muitos casos. Verifica-se
uma sucessão alarmante de atentados, e o que-intranqüiliza, fundamentalmente, é a impunidade. Até o presente
momento, is- rCSJ}onSa-bilidades não fõram ãpurad3.S. É
fâcil de se verificar, porque é Um dogma, em matéria criminal, que é a impunidade e não tanto a suavidade das
penas, mas é a impunidade que constitui o grande germe,
o grande fermento do crime. Esses atentados Sr. Presidente e Srs. Membros da Comissão, acima de tudo recaem sobre a autoridade do Governo, vale dizer, do Senhor Presidente da República. O primeiro dever de um
Estado é fornecer segurança. Se o Govf:ino é derrOtado
pela insegurança, ele está demitido da sua função até institucional. Porque se o Governo, com todos os elementos
que tem, não consegue garantir a segurança, apurar as
responsabilidades, punir os culpados exemplarmente, se
estabelece o caos, a anarquia, vitimando toda a sociedade. Sabemos, Sr. Presidente, e quero dizer com a responsabilidade do Partido, que inseguro é o regime, porque o
regime que não se baseia na sociedade, que não deflui da
vontade da sociedade, evidentimente não oferçce as _condições para assegurar, err~: todos os seus níveis, _segurança.
Sr. Presidente, dentro deste quadro, existe aqui, embora inStalada, uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para definir a posição, rilovímentar- o Collgresso a Pro~
pósito deste assunto. Até desgraçadamente pãr:i chegar à
conclusão, e acredito que ela terâ, - e dizer que o GOverno, por essa sucessão, estâ imPotente -nó -sentido, repito, de cumprir com este dever absolut_amente basilar de
qualquer Govenlo ~Organizado.
Sr. Presidente, nós sabemos, inclusive pelo Parlamento Brasileiro, que pode uma comissão parlamentar de inquérito, sabemo~ também que neste congresso containína esta Comissão Parlamentar de Inquérito i! precarieda-
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de da sua situação de não ser um poder autónomo que
poderia, sem dúvida nenhuma, absorver, debater, atuar,
inclusive em crises corno esta. Mas sabemos, Sr. Presidente, da honorabilidade daqueles que aqui estão, acredito que todos se reúnam, de todos os Partidos, para
honrar a responsabilidade que têm perante esta Comissão Parlamentar de lnquêrito. Foi uma Comissão Parlamentar de Inquérito, nos Estados Unidos, por um caso
d"e espionagem eletrônica, contando inclusive com o
apoio do~ representantes do Partido Republicano, que
disse a Nixon: ou se demite ou será politicamente demfff..
do, teve força para isso. Como no caso, tambêm, "dQ
atentado ao P_residente Kennedy, no famoso relatório
Warrem que atuou, esquadrinhando todos os selares,
para que realmente se pudesse tranqüilizar a sociedade
americana.
Assim, Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex'-, em nome
do _Fa_rtido, da_ parcela ponderável que representamos,
neste País, a profunda intranqUilidade que agora está
atingindo os Parlamentares e suas famílias. A injustiça,
dizia Montesquieu, feita a um, constitui ameaça a todos.
Todos nós nos sentimos ameaçados (Muito bem!).
Desejo dizer a V. Ex'- ao terminar, dada a importância
d9 caso e o adiantado da hora, V. Ex' será o juiz, quando
envolve, repito, um Parlamentar, pela segunda vez. Peço
que V. Ex• marque, de pronto, uma sessão especial, para
que o próprio Deputado Marcelo Cerqueira faça um telato circunstanciado às nossas lideranças ... que se puderem intervir nos episódios também trazendo todos os elementos possíveis.
Sr. Presidente, n·ós já cansamos. Lamento dizer, e ter
de apelar para o Ministério da Justiça, apelar para as autoridade,s ex~tivas do País, no sentido de que se promovesse essa responsabilidade, porque isso atinge, repito, o próprio Governo. Agora nos voltamos para esta
Casa, para esta Instituição, para esta Comissão tão bç_m_
representada nas virtudes, nos méritos e na coragem de
V. Ex•, para que ela apure atê isto, que estas coisas neste
País não podem ser apuradas.
Ê a solicitação que faço em nome do PMDB, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.}
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com a palavra o Deputado Marcelo Cerqueira.
O SR. MARCELO CERQUEIRA - Sr. Presiçlcntc,
Deputada Cristina T~vares, Srs. Congressistas, eu quero
requerer a V. Ex' que designe, na próxima Semana, Uma
data para eu prestar tiepoimentos, jâ que a:s circunstãncias do atentado terrorista que minha família foi vítima
ainda não estão nem nos seus aspectos formais esclarecidos. O que me permitiria dar à Coniissão um re}aj.Q_ m_ais
circunsiãriciado.
Quero _diz~rr a_V, Ex~. como cidadão brasileiro _e q]:lefe
de família, que a face oculta do regime, os homens enca~
puçados, os que agem nas sombras com esse gesto cavar~
de, procuram me atingir, através de uma ação terrorista,
minha mulher e minhas filhas. Presume que, como se tra~
ta de uma ação política terrorista, eles atê saibam que eu
não estava no Rio de Janeiro.
·
Essa é a reflexão que quero fazer, requerendo a V. Ex•
para que marque uma reunião na próxima semana,
quando vou ter acesso pelo menos ao início da perícia,
que jâ fcií realizada em minha casa, para que possamos
discutir isso, como ê de meu feitio, com muita serenidade, mas tambêm ~m muita firmeza. Ag['~deço a V. Ex•
O SR- PRESIDENTE (Mendes Canale)\~ V. Ex' me
permite,-eu góstãi-ía "de consultar a V. Ex' sêt dentro da
gravidade do fato, urgência que todos nós reco'nhecemos
e que a·pr6pria cOmissão ao ouvir, quando aqui campa~
reCeu o ilustre Deputado Ulysses Guimarães .e deu _conhecimento da presença de V. Ex• na Casa e da dispo-sição de V. Ex~ de estar presente a esta Comissão, aPresidência consulta V. Ex~ sobre a possibilidade de ouvi-lo
amanhã, às 10 horas, numa sessão extraordinâria que a
Presidência con vacaria. Deixando, de antemão, V. Ex •
perfeitamente à vontade, jâ que inicialmente V. Ex• diz
que gostaria de aguardar ma1s uns dia~. A Comissão dei-

~

DIÁRIO 1)0 CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Abrilde!983

xa. assim, V. Ex• inteiramente à vontade, para decidir.
Havendo porém a possibilidade - o que desejaríamos
- de amanhã mesmo realizarmos a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Quanto ao
andamento, ao desdobramento que fizemos, tanto que
ela está sendo realizada. Agora, em relação à questão de
ordem sustada pelo ilustre Relator, sem dúvida nenhuma
nós estamos, aqui, em Plenário, com a Maioria da Co~
missão; nós estamos com a Comissão na sua totalidade.
Podemos assim, se for o caso, já que S. Ex• insiste quan~
to a parte regimental, sem dúvida nenhuma nós submeteremos isto aos Membros da Comissão, agora.

O SR. RELATOR (halo Conti) - Sr. Presidente.~_
acredito que a alteração do roteiro exige a decisão do
Plenário. Nós temos um Regimento a obedecer. Foi
aprovado um roteiro. O depoimento do Deputado Mar~
ceio Cerqueira, realme~te deve co-ntribuir com a nossa
CPI, mas nós temos que seguir, de certa form'a, o Regimento. Tem que ser submetida a convocação dele ao Plenário e depois marcado um dia para ele vir. Se não seguirmos o_ Regimento -desde agora, acredito que teremos
dificuldades em concluir nossos trabalhos.

-- -o SR. FRANCO MONTORO- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) dem o nobre Senador Franco Montoro.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Camtle)- Sem dúvidas as ponderações feitas por V. Ex~ a Presidência acata
em termos. Porquanto todos reconhecemos a necessidade da trrgência. Ainda há pouco eu falava com V. Ex• e
V. ~achava mesmo que esse era um caso à parte, um
assu·nto dessa natureza em que fere frontalmente um re·
presentante da nossa Casa, um parlamentar. Daí a razão
pela qu.al.temos urgência de ouvir o Deputado atingido,
a não ser qu~ S. Ex• mesmo julge ser melhor para ele outra oportunida&Sç~ Mas à nossa Comissão cabe, no cumprimento da sua·ln~são, ao tomarmos conhecimento da
gravidade .dessa na.iuí-eza, des":iann'O-nos mesmo daquele roteirO tr~ado, para irmos ao e"ncontro de situações
novas, criadas; para que possamos assim- cumprir bem a
missão que, aqui, desempenhamos como representantes
do Congresso Nacional. Eu reconheço, que V. Ex.' mesmo sentiu bem dessa urgência, mas . .gado ao Regimento faz essa ponderação, que não deix~_de ser justa.

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente,
quando foi aprovado o roteiro, eu fiz uma intervenção,
lembrando o caráter dinâmico desta Comissão, e que
aquele roteiro era aprovado sem prejuízo de modificações determinadas pela ocorrência de fatos. Foi uma
proposição minha, aceita por unanimidade. Ê exatamente o que acaba de ocorrer, V. Ex• disse bem do caráter
extraordinário. A impressão que se tinha era de que a
medida era pacífica. Mas se for exigida a verificação, V.
Ext faz muito bem_~m~d_eterminar que ela seja feita. Des~
de jã an·t~ipo o -meu voto favorável à convocação de
uma sessão extraordinária, para ouvir o Deputado Marcelo Cerqueira.

O SR. ITALO CONTI- Sr.-P[C$fdellte, pela orPem.
Estou de acordo com V. Ex• de desviarmos, mas de
acordo com o regimento.
-

O SR. EUCLIDES SCALCO- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Camile) -

Pela or-

dem, o nQbre Deputado Euclides Scalco.
O SR. EUCUDES SCALCO - A tremenda pre~cu
paçãó do ilustre Relator, Deputado I talo Conti, é de 1\ào
atrapalhar a seqUência dos depoimentos, mas essa
está pedindo uma sessão extraordinária._A_proposta fJi'
feita e eu gostaria q-rie a Presidência colocasse em discusj
são e votação, já que a sessão continua em andamento.

Pela or·

s.essao

r

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Quero inclusive alertar o nosso ilustre Relator que, quando dissemos que aqui está a maioria dos membros da Comissão,
esta Presidência já teve o cuidado de verificar e proceder
a cont~em dos membroª em Plenário. Aqui temos a
Pre5Cnçã dos nobres Parlamentares, Deputado Perícles
Gonçalves, Senador franco Montara, Deputado Eucli~
des~Scalco,_Deputado Modesto da Silveira, de V, Ex• e
dõ Presidente, perfazendo, assim, um número de seis,
numa CoiniSs'ão constante de dez meffibros. Não coloqUei eín votação, ex.atamente porque a Presidência
achou por bem consultar o ilustre Deputado Marcelo
Cerqueira se S. Ex~ concordaria em prestar esclarecimentos à nossa Comissão amanhã, já que, no início da sua
fala, S. Ex' pediu que o pronunciamento fosse marcado
para a próxima semana. Jâ que se trata de uma convocação extraordinária, -e diante do fato que éStã atingindo
um parlamentar, eu acredito que não ê uma delicadeza, é
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um dever da Presidência consultar ao Parlamentar quando ele deseja prestar esclarecimentos a esta CPI.

O SR. MARCELO CERQUEIRA -Meu desejo é o
mais absoluto, creio que também é a posição do Relator,
que nada quer esconder da Casa, nada, nem agressão a
seus Parlamentares, tenho certeza disto. Eu quero apenas dizer que volto hoje para casa e que gostaria de depor na semana que vem.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Se V. Ex•
deseja depor na semana que vem, vamos acertar um dia e
comunicareinos a V. Ex' e aos demais membros da Comissão a data que V. Ex.' prestarâ esclarecimentos a esta
Comissão.
O SR.

-

Por uma questão

&

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Para uma
questão de_ ordem concedo a palavra ao Deputado.

O SR.
- Hoje, a Presidência ficou de apreciar urna proposta feitil pelo nobre Deputado Pêricles
Gonçalves sobre o acompanhamento dos inquéritos.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Can~fe) - Ficamos
de proceder esses estudos e dissemos, na hora em que decidíamos exatamente a questão de ordem levantada pelo
itobre DePutado Péricles Gonçalves, que os faríamos
oportunamente e o mais breve possível.
Faremos uma comunicação aos me-mbros da Comissão porque houve a aprovação. t só uma questão de verificarmos se de fato encontra apoio regimental. Não podemos decidir, de plano, a questão levantada pelo ilustre
Deputado.
O SR.
- Peço a V. Exf apenas que seja o
mais rápido poss,ível, digamos amanhã, jâ que V. Ex•
tem o dia de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- O interesse
é nosso, o interesse é da CPI. Eu louvo ainda mais a dcmonsÚação de interesse do ilustre representante do Rio
de Janeiro.
O SR.
-Muito obrigado e aguardo que V.
Ex•, quem sabe, amanhã mesmo faça isso.
O SR~ PRESIDENTE (Mendes Canale)- Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reuniao às 15 horas e 5 minutos).
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SEXTA-FEIRA, IS DE ABRIL DE 1983

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso III, da Constituição, e eu, Nilo
Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 9, DE 1983
Autoriza o Senhor Presidente da República a
ausentar-se do País na segunda quinzena de abril de
1983.
Art. !I' t: o Senhor Presidente da República, João
Baptista de Oliveira Figueiredo, au(orizado a ausentarse do País na segunda quinzena de abril de 1983, em visita oficial aos_ Estados Unidos Mexicanos.
Art. 2'~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 13-de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

SENADO

FEDERAL

Faço saber que o Congresso Nacional, nos termos do
art. 55, § !<~, da COristituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
(')DECRETO LEGISLATIVO No 5, DE 1983

·SUMÁRIO
l-ATA DA36•SESSÃO, EM
14 DE ABRIL DE 1983
I. l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

Do Sr_. Senador Jutahy Magalhães, de que participará da comitiva que acompanhará o Senhor Presidente da República em sua visita
aos Estados Unidos Mexicanos.

pela Liderança - Conclamando a
mobilização e a união das maiorias
.em todas as classes, em busca de
um projeto nacional para corresponder ao desafio do momento
br~ileiro.

1.2.1 -Pareceres
Referentes às seguintes tnatérias:
Projetas de Resolução p9s 148,
158 e 166j8\, 68, 110, 143, 148 e
149/82. (Reduções finais.)

1.2.2 -Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n_t? 47,
de 1983, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dá nova red<Jçào ao art. 450 da Consolidação
das Leis do Trabalho,
compatibilizando-o com o parágrafo único do art. 468.
1.2.3- Requerimento
NY 560, de 1983, de autoria do
Sr. Senador Alfredo Campos, solicitando o desarquivamento do Projeto de Resolução n~"256,-de 198(.

I .2,5- ComUnicação da
dência

Aprova o ·texto do Decreto-lei nl' 1.954, de 16 de
agosto de 1982, que "altera dispositivos do Decretolei n~ 1.135, de 3 de dezembro de 1970, que dispõe
sobre a organização, a competência e o funcionamento do Conselho de Segurança Nacional".

SENADOR SEVERO GOMES,

l .2.4 - Comunicação

Presi-

Referente ao cancelãmento da
.sessão especial do Senado fixada
para o próximo dia 19 e convocação de sessão solene do Congresso Nacional, para o dia-·3 de maio
próximo, destinada _a homenagear
a memória do ex-Presidente Getúlio Vargas, pelo transcurso do
centenário de seu nascimento.

1.2.7- Leitura de Projetos

-P-rojeto de Lei do Senado n~
48, de 1983-Complementar, de autoria do Sr, Senador Álvafo Diãs,
que introduz alterações ao arL 4Y
da Lei Complementar n~ J I, de 25
de maio de 1971, que criou o Programa de Assistência ao TrabalhadOr Rural - PRORURAL.

-Projeto ·de Lei do Senado n'?
49, de 1983-G:omplementar, de autoria do Sr. Senador Álvaro Dias,
que dispõe sobre a concessão do
1.2..6- Discursos do Expediente
benefício auxílio-doença ao trabaSENADOR MARCONDESGA-- .lhador ruraJ.I~0\5
DELHA- Considerações sobre; o
1.2.8 - Requerimento
momento sócio-políticriNt? 561/83, dos Srs. Senadores
econ ôm ico do País.
JoséLins e Humberto Lucena, soliSENI'jDOR LU!Z,V!ANA- A.s cit.<!ndo urgência para o Proje~o de
Resolução n_Y 160, de 1982, de autosucessões presidenciais no Brasil.

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n'~
1.954, que "altera dispositivos do Decreto-lei n'i' 1.135,
de 3 de dezembro de 1970, que dispõe sobre a organização, a competência e o funcionamento do Conselho de
Segurança Nacional".
Senado Federal, em 8 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 97, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
elevar em CrS 717.785.762,58 (setecentos e dezessete
milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e
sessenta e dois cruzeiros e cinqüenta e oito centavos) o
montante de sua dívida consolidada.
Art. lY É o Governo do Estado de Mato Grosso,
nos termos do art. 2Y d<J Resolução n9 93, de 11 de ou(*)

Republicado por haver saído com incorreção no
DCN (Seção 11), de 9-4·83 pág. 843.
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ria da ComissãO Dii"etora. que altera a lotação de Gabinetes do Senado Federal.
1.2.9- Aprecia~ão de matéria
- Redação final do Projeto de
Resolução nl' 276, de 198!. Aprovada, nos termos do Requerimento n~'
562/83. À pr-orii.Uigação.

1.2.10- Comunica~iio dil Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas
e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.3- ORDEM DO DIA
- Requerimentos n~>s 400 a 403;
406 a 409; 4I2 a 4I8, de I983, de
des_arquivamento das proposições
que mencionam. Aprovados.
-Requerimento n~>- 532(83, do
Senador Luiz Viana, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado,
do artigo de autoria do ex-Ministro
da Fazenda, professor Octávio
Gouvéa de Bulhões, publicado no
Jornal do Brasil, edição do dia_ fO
de abril de 1983, sob o título "Bulhões quer medidas radicais para
eliminar inflação+•. Apl-ovado.
- Redaçào final do Projeto de
Resolução n~' 71/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Porto Feliz (S P) a elevar em Cr$
30.000.000,00 o montante de sua
dívida consolida. Aprovada. Ã promulgação.
- Redução final do Projeto de
Resolução n~' 120/82, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Re_cife
(PE) a elevar em Cr$ 95.072.500,00,
o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. Ã promulgação.
- Redação final do ProJeto de
Resolução n~' 136(82, que autoriza
o Governo do Estado da Bahia a
elevar em CrS 602..5l6.0QQ,QO, o
montante de sua divida consolidada. Aprovada. Ã promulgação,
- Redação final do Projeto de
Resolução n'i> 3(83, que suspende a
execução do art. 212 do Código
Tributário do Municfpío de Flórida Paulista (SP) -_Lei n~' 950, de
20 de dezembro de 1977. Aprovada.
À promulgação.
- Redação final do Projeto de
Resolução n~' 4/.83, que suspende a
execução da letra e do inciso I do
art. 54 da Constituição do Estado
de São Paulo, nQ tocante às expressões "inconstitucionalidade_ e".
Aprovada. À promulgação.
- Redaçào final dQ Projeto de
Resolução n~' 6/83, que autoriza a
prefeitura Municipal de Porto Velho, Estado d~ Rondônia, a contratar operação de crédito n_o valor
CrS 1.024.242.465,90. Aprovada. A
promulgação
- Redaçào final do Projeto de
Resolução n~> 7 f_S3, que autoriza a ·

d:

Prefeitura Municipal de Paultnía
(SP) a elevar em Cr$
388.960.840,88 o montante de sua
dívida consolidada. Aprovada. A
promulgação
- Redação final do Projeto de
Resolução n~' 9/83, que suspende a
execução do § !~>, 1 e 3, da cláusula
primeira, dÕ- Convênio ICM n~> _44,
de 7 de dezembro de 1976, e do art.
29,§ f~, f"e3,daPortarian~'313,de
29 de dezembro de 1976, do Diretor da Receita Estadual de Minas
Gerais._Aprovada. À promulgação
--.Projeto de _Resolução n~'
10/83, que suspende a execução da
Lei n~' 38, de 6 _de dezembro de
1977, do Município de_Nova Granada, Estado de São Paulo. Aprovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n~'
12/83, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Mirassol D 10este
(MT) a elevar em Cr$
I 02.000.000,00 o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. Ã
Comissão de Redaçào.
- Projet"õ de Resolução n'i>
13/83, que autoriza a prefeitura
Municipal de Cândido Mota (SP) a
elevar em Cr$ 114.!78.153,00 o
montante- de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redaçào.
I.4- APRECIAÇÃ(Í: DE MAT~RIA

-Projeto de Resolução n~'
160/82, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n~'
561/8.3, lido no Expediente. Aprovado, no!ftermos-do substitutivo da
Comissão de Consti_tu_ição e Justiça, após pareceres das comissões
competentes. Ã promulgação.
1.5- DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO
-Carta do Sr. Geraldo Figueiredo
Forbcs ao Presidente da República
a respeitO da a tua\ crise brasileira.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Manifestação do Secretário
de Cultura, do Estado de São Paulo, a propósitO de decisão liminar
que reduz o número de dias de exibição obrigatória de film~__ nacionais.
SENADOR PASSOS PORTO
- Obra assistencial desenvolvida
pela Superintendente da LBA em
S~rgipe, Dr~ Leonor Barreto Fran~

co.
SENADOR MILTON CABRAL
- Falecimento do Marechal Floriãilo de Lima Braynir.
_SENADOR ÁLVARO DIASRejeição, pelos membros do PDS,
na CPI que examina a ação terrorista no Pais. da convocação de delegado r_~ponsável pelÕ inquérito
Baumgarten.

SENADOR GASTÃO MüLLER
-::::- _Exten§ào aos representantes _de
firmas comerciais de medidas idênticas concedidas à compra de car~
rosa álcool por motoristas de táxi.
1.ó- DESIGNAÇÃO DA QR~
DEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO,

2- ATA DA 37• SESSÃO, EM
14 DE ABRIL DE 1983

2.I-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Mensagem do Senhor
Presidente da Repú~lica
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo
cujo provimento depende de sua
prévia aquiescência:

Abril de 1983
(llbro de t 976, do Senado Federal, autorizado a elevar o
montante de sua dívida consolidada em Cr$
717.785.762,58 (setecentos e dezessete milhões, setecen·
tos e oi-tenta e cinCo mil, setecentos e sessenta e dois cruzeiros e cinqUenta e oito centavos}, correspondente a
279.680,40 ORT_Ns, cOnsiderado o valor _nominal na
ORTN de Cr$ 2.566,45 (dois mil, quinhentos e sessenta e
seis cruzeiros e quarenta e cinco centavos), vigente em
novembro/82 a fim de que possa contratar operações de
crédito no valor global acima mencionadq, junto à Caixa
Económica Federal, mediante a utllização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinadas à construção de cadeias da comarca, delega·
cias de menores e aquisição de veículos e equipamentos
de radiocomunicação, naquele Estado, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 13 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 36~ Sessão,
em 14 de abril de 1983

- N• 76é83 (n' [28/83, na origem). relativa à escolha do Sr. Affonso Celso de Ouro-Preto, MinistrQ de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil
junto à República da Guiné~
Bissau.
2.2.2- Oficio do Presidente do
Supremo Tribunal Federal

- N• S/12/83 (n' 41/83-p/MC,
na origem), encaminhando ao Se~
nado Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdã.o proferido
pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Ex.traordinário n~' 96.S4S-9, do Estado de-São
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da expressão "bacalhau" constante do § 21 que o Decreto 14.737, de 15 de fevereiro de
1980, do Estado de São Paulo,
acres.ce.ntou ao art. S'í> do Regulamento _do Imposto de Circulação
de Mercadorias., aprovado pelo
Decreto 5.410, de 30 de dezembro
de 1974, do mesmo Estado.

2.3- ORDEM DO DIA

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- Fábio
Lucena- Raimundo Parente- Hélio Gueiros- João
Castelo- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir Pinto
- José Uns- Virgílio Távora --Dinarte_MarizMartins Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Guilherme
Palmeira-- Luiz Cavalcante- Albano Franco- Passos Pôrto - Luiz Viana - Moacyr Dalla - Itamar
Franco- Amaral Furlan- Henrique Santillo- Mau·
ro Borges- Gastão Müller- José Fragelli- Marcelo
Miranda - Affonso Camargo - Álvaro Dias - Ene~
Faria - Jaison Barreto - Pedro Simon.
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. I Q Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

. . . :. . Requerimentos n~>s 419; 434;
443 e 444; 44 7 e 448, de 1983, de desarquivamento das proposições
que mencionam. Aprovados.

EXPEDIENTE
PARECERES

- Redação final do Piojeto de
Resolução n9 27/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Patu, Esta·
do do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 12.458.000,00. Aprovada. À
promulgação.
- Redação final do Projeto de
Resolução n9 42/82, que ãutoríza a
Prefeitura ~.unicipal de Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul, a
elevar em Cr$- 180.975.100,00 o
montante de sua dívida consolidada. Aprovada. Ã promulgação.
~ Redação fiilal- do Projeto--de
Resolução n'i> 15,0/82, que iiütOrizã

PARECER N• 167, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Reda~ào

final do Projeto de Resolução n~' 148, de

1981.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 148, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Acaraú (CE) a elevar em Cr$ 10.53L.400,00
(dez milhões, quinhentos e trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1983. -João Lobo,
Presidente - Saldanha derzi, Relator - Alfredo Campos.

Abril de 1983
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RESOÜJÇÃO N•
a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a elevar em

Cr$ 48.365.100,00 o mOrifaiil-nte de
sua díYióa cõnsolidada. Aprovada.
À promulgação.
- Redação Ffnal dO -ProjCt.-o de
Resolução n~" 8(83, que suspende a
execuçã-o do art. 223 do Código
Tributário- do MunicípiO-de Para-

guaçu Paulista, Estado de São Paulo- Lei n~" 1.131, de 13 de dezembro de I 977. Aprovada. À promulgação.

2.4- DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA
SENADOR MA-RIO MAIA -

Distorções que estariam sofrendo
os aposentados do País, pelo descumprimento, por parte do INPS,
de dispositivo legal que dispõe
sobre os percentuais a serem apli-

cados nos reajustes de seus vencimentos.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Necessidade de serem prestados ao contribuinte brasileiro, es.
'clarecimentos sobre a apticação

dada aos recursos de sua

contri~

bu içào fiscal.

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIORES

-Do Sr. Senador Humberto
Lucena, proferidos na sessão de 1~-

4-83.
-Do Sr. Senador Murilo Badaró, proferido na sessão de 13-4-83.

-Do Sr. Senador Humberto
Lucena, proferido na sessão de 13-

4-83.
_- Do Sr. Senador Almir Pinto,
proferido na sessão de 13-4-83.

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Umari, Estado
do Ceará, a contratar operação de crédito no valor de
CrS 12 .277.0fXJ,OO (doze milhões. duzentos e .s~tenta e
sete mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

4-ATOS DO PRESIDENTE
- N•s 51 a 53, de 1983.
5 - PORTARIA DO SR.
DIRETOR-GERAL
- N• 8, de 1983.

6-ATA DE COMISSÃO
7- MESA D!Rr;;TORA
8 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTiDOS

Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Umari, Estado
do Ceará. nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
12.277 .ooo-,00 (doze milhões, duzenios e setenta e sete
mil cruzeiros) junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinada à construção
de unidades escolares, 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.

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSõES PERMANENTES

. PARECER N• 170, DE 1983
ANEXO AO PARECER N• 167, DE 1983
Redaçao final do Projeto de Reso/uçao n" 148, de
1981.

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

RESOLUÇÃO-No

,·de 1983

Autodza a Prefeitura Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, a eleVar em CrS iiJ.53{400,00 {det milhões, quinhentos e trinta e um mil quatrocentas cruzeiros) o montante de .sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:

Art. 1'~' ~a Prefeitura Municipal de Acaraú, Estad_o
do Ceará, nos termos do art. 2'~>da Resolução_n"~>9_3, de li
de outubro de 1976, do SenadO Federal, autorizada a elevar em CrS 10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e
trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à~
construção de 20 (vinte) unidades escolares na zona rural, naquele Município, obedecidas as COndições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entre em vigoÍ" Da data de
sua publicação.

Redação ji1tal do Projeto de Resolução. n' 158, de

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

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza _o Govem!> do Estado do Ceará o elevar
em Crl/4.435.200,00 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e duzentos cruzeiros) o montante de SlMZ divida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 1:, o Governo do Estado do Ceará, nos termos do art. 2'~ da Resolução q9 93, de li de outubro de
1976, do Senado Federal, 8.ut0rizada a elevar em CrS
J4.435.200,00 (c)uatorze milhões, quatrocentos e trinta e
cinco mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, _a fi~ de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa EconômtCa Federal, medjante a utilização de recur~os do Fundo de Apoio ao
Dcdsenvolvimento Social- FAS, destinado à produção e
comercialização do ?ttesanato. c~ense, obedecidas as
co~diçõei admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo_.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 169, DE 1983
(Da Co~~o_cle_R~ação)
n'~'

PARECER N• 168, DE 1983

Redação final do Projeto de Resolução
1981.

IJ'I'

158, de

Relator; Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~" 158, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado do Ceará a elevar em Cr$ 14.435.200,00 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e duzentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1983. -João Lobo,
Presidente- Saldanha Der::i, Relator- Alfredo Cam-

pcs.

n~'

68, de

Relator: Senador A/ftedo CamPos

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n968, de 1982, q~e.autoriza o Governo doEstado de Santa Catarina a elevar em CrS 451.355.900,00
(quatrocentos e cinqUenta e um milhões, trezentos e cinqUenta e cinco mil e novecentos cruzeiros} o montante de
sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1983.-Jodo Lobo.
Presidente- Alfredo Campos, Relator- Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 170, DE 1983
Redação ]mal do Projeto de Resolução
/982.

n~'

68, de

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 Goveino do Estado de Santa Catarina a
elevar em Cri 451.355.900,00 (qua!!Ocentos e cinqüenta i um milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil
e -novecentOS criizeiros) o montante de sua dívida consolidada.
-

166, de

1981.
Comissão de Redaçio)

Redação fmal do Projeto de Resolução

1982.

198/.

Redaçio fmal do Projeto de Resolução

(D~

(Da Comissio de Redacio)

ANEXÓ AO PARECER No 16S, DE 1983

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'~' 166, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal do Umari (CE} a contratar operação de crédito
no valor de CrS 12.277.000,00 (doze milhões, duzentos e
setenta e sete mil cruzeiros).
Sala das Comissões, 14 de abril de 1983. ~João Lobo,
·---J~residente -·Saldanha Derzi, Relator -·Alfredo Campos.

ANEXO AO PARECER No 169, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n? 166. de
/981.

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

O Senado Federal resolve:
Art. l'~' t o Governo do Estado de Santa Catarina.
nos termos dO art .. 29 da ResOlução n" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado_ a elevar
em CrS 451.355.900,00 (quatrocento e cinqUenta e um
milhões, trezentos e cinqUenta, mil e novecentos cruzeiros) o- montante da sua dívida consolidada, a fim de que
possa contratar um emprêstimo de igual valor junto à
Caixa Econômica Federal, mediante <L utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS~Para financiar edifica destinada às polícias Civil
e Militar, além da aquisiÇão de equipamentos, 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• 171, DE 1983
(Da Comissão de Rcdatào)
Redação final do Projeto de Resolução
1982.

n~'

110, de

Relator: Senador Alfredo Campos

A Comissão apresenta a redação fínal_Qo Projeto __çle
Resolução_ n~' llO, de 1982, que aUtoriza_ O Governo do
Estado de PernambucQ ~ elevar em CrS 39.93Ü.QQ9~'0o

(trinta e nove milhõe_s, novecentos e tririta _Ini_l c~tticiros)"
o montante de sua .divida consolidada int<;_~t_:L-~~·~- ..

Sala das Comissões, 14 de abril de_l983. -João, Lobo,_
Presidente -_Aljre(io CatrJPOS, RelatÔr·-~~l~anha berzi.

ANEXO AO PARECER N• 171, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n" JJO, de
1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tenp_os
do art. 42, i_nciso _VI, da Constituição, e

eu,

, Presidente, promulgo a- seguinte

PARECER N• 174, DE 1983

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do
Tabuado, Estado de Mato Grosso do Sul. a elevar em
Cr$ 4.703.100,00 (quarro milhões, setecentos e três
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal

Resolve~-

Art. )9 ~ a Prefeitura Municípal de Aparecida do
Tabuado, Estado "de Mafo -GrOSso do Sul, noS termos do
arL29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976, do
Senado Federal, autOriZada a-elevar em-CrS4.703.LOO,OO
~uatro niilhões, setecentos e três mil e cem cruzeíros) o
IfiQnlante_de süa _dívida consolidada, a fim de que possa
--contratar um empréstimo de igual valor junto" à Caixa
Econômica Fe_deral, mediante a utilização de recursos do

fu_ndo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à construção de 3 (três) unidades escolares na
zona rural daquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor n:i data de
·sua p·ublicaçaõ.

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

O Senado _Fede;:al resolve:

Art. J9 :t: o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado federal, autorizado a elevar em
39~9.JO.__Ono,oo (trinta e nQve milhões, noyecentos e trlrit!l
mil cruzeiros) o montante de sua dlvida consolidada, a
fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor
junto à Caixa Econômica Federal, mediante~ utiliz_l!-ção
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à conclusão do projeto arquitetô~
nico, equipamento- e mobiliârio da Biblioteca Pública Estadual Presidente Castello Branco, 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.

(DI,l Comissão de Redaçào)

Redação final do Projeto de Resolução n» 148, d(
1982.
Relator: Senador Alberto Silva

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 148, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio (SC) a elevar em Cr$ 4.281.025,24
(quatro milhões, duzentOs e oitenta_ e um mil, e vinte e
cinco cruzeiros e vinte e quatro centãvosro montante de
sua dívida consolidada interna.
Sala das Coffiissões, 14 dê B.Odl de -1983 . ....::. João Lobo,
-Presidente- Alberto Si(va, Relator -=--Jorge Kalume.
-ANEXO AO PARECER N' !73, DE 1983
Redação final do -Projeto de Resõluçâo nv 148, de
1982.

Faço saber que o senado Ff;:deral aprovou, nos termos
do art. _42, inciso VI, da Constituição, e eu,
-----·Presidente, promulgo a-seguinte, DE !9[3
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio, Estado de Santa Catarina, a elevar em Cri
4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e
um mil, _vinte e cinco cruzelros e l'int_e quatro centavos) o nio-ntante -de sua dividá cÓilsõlidada.

PARECER N• 172, DE 1983
(Da Comissão de Redacào)
Reda.;ão final do Projeto de: Resolução 09 143, de
1982.
Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a: rédação final do Projeto de
Resolução n9143, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado (MS) a el_evar em Cr$
4.703.100,00 (quatro n111hões, seteceritos e três mil_e cem
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada i~t~~na.
Sala das ComisSOes, 14 de abril dç 198_3._-João Lobo,
Presidente - Saldanha Derzi, Relator -Alfredo Campos.

ANEXO AO PARECER N•l72, DE 1983
Redação fina/ do Projeto de Reso~uçã() nv 143, de
/982.
~-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
, Presido art. 42, inciso VI, da ConstitUição, e eu,
dente, promulgo a seguinte

(DI,l Comissão de Redação)
Reda.;ão finaJ do Pqjeto de Resolução n9 149, de
1982.
Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redaçào final do_Projeto de
Resolução n9 149, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aloândia (GO) a elevar em Cr$ l3.128A92,00.
(treze milhões, cento e vinte e oíto mil, quatrocentos e
noventa e dois cruzeiros) o montante d_e sua divid~ con-.
solida interna, esclarecendo que corrigiu, como lapso
manifesto, e respaldada nos documentos que fundamentam a proposição, o quantitativo das ORTNs constantesdo Projeto_de Resolução, de 9.068,53 para 7.800.
Sala das~COmissÕés, 14 de abril de "!9"83. -João Lobo._
Presideflte- Saldanha Derzi, Relator- Alfredo Campos.

ANEXO AO PARECER N• 174, DE 1983
Redacão jinpl do Projeto cfg R_esoluçào nv 149, de
1982.

F3.ço sabefC}Ue -o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42,_ ü1Císo VI, da -Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte

PARECER N• 173, DE 1983

Autoriza o Go~·erno de Estado _de Pernambuco a
e/e~·ar em Cr$ 39.91Q.OOO,OO (trinta e nove milhões;
novecentos e tt!nta mil cru_zeíros) o montante de sua
dívida consolidUda.

Abril de 1983

O Senado Federal Resolve:
Art. l9 E a Prefeitura Municipal de Sombrio, 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 o montante de sua- dívi(i"ã
lidada_ em Cr$ 4. 281.025,24 (quatro illilhões, duzentos e
oitenta e um mil, vinte e cinco cruzeiros e vinte e qUatro
centavos), correspondentes a"2,670,65 ORTNs, considerado- o valor nominal da ORTN ·de Cr$ 1.602,99 (um ffiil,
seiscentos e-dOis cruzeiros_e nOv'enta enove centavos), vigente a marçof82, a fim de que possa contratar um em~
prêstimo de igual valor junto à Caixa Económica Federal, mediante a utiliilação de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
aquisição de equipamentos para coleta e tratamento de
lixo, na sede do Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro-

·conSO-

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

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

A.utoriza a Prefeitura Municipal de Aloãndia, EstadQ 4e_ Goiás, -a elevar {!111 CrSl3.!28,4~2.00 [trete
milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
-

O Senado Federal resolve:
Art. I~ Ê a Prefeitura Municipal de Aloândia, Esta-_
do cte-G01ás, nos termos do ari. 2•raa Resolução n9 9"3, de
ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar o montante de sua dívida consolidada interna em _
Cr$ 13.128.492,00 (treze milhões, cento e vinte e oito mil,
quatrocentos e noventa e dois cruzeiros), correspondentes a 7 .SOO ORTNs, considerado o vãlor nominal -da
ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mH, seiscentos e- oitenta e
trêS CruZêiros e quatorze centavos), vigente em abril/82,
a frm de que possa contratar uma operação de crédito de
igual· valor junto à Caixa Económica Federal, mediante a
utilização de recursOs do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socrar:.... F AS, destinada à construção e equipamento de Centro de Saúde, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra~l
no respectivo processo.
-Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -0 Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei qu,e vai ser lido pelo Sr. }9
Secretário.

-t

lido- º-4_eguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 47, DE 1983
D~ nova redação ao art.-4Sifda Consolidação dB.s

Lei~ do Trabalho, comPatibiliZBrliio-:o coin o p&rá.grãfo único do art. 468.

- ~-

O COngres~o ~acio1_1al ·decreta:
Art. l Q O art. 450 da Consolidação das L-iTs--do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. _450~ Ao empregado chamado a ocupar,
em comissão, interinamente ou em substituição,
eventual ou teffiporària, cargo de confiança ou Outro qualquer diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo de serviço,
bem como a volta ao cargo anterior."

Abril de !983
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Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O art. 450 da Consolidação contém certo conflito com
a disposição do parágrafo único do art. 468 da mesma
Consolidação, de modo que o projeto ora oferecido à
consideração da Casa cuida, tão-somente, de compatibilizar tais dispositivos_.
Sala das sessões, 14 de abril de 1983. -Nelson Carnei-

ro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452,
DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis dos Trabalho.

Art. 450. Ao empregado chamado a ocupar em comissão, interinamente, Ou em substituição eventual ou
temporária cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço,
bem como volta ao cargo anterior.

Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é
lícita a alteração das respectivas condições por mútuo
consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem
direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob
pena de nulidade da cláusula infríngente desta garantia.
Parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinaçãO do empregador para que o respectivo
empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto que
acaba de ser lido s~rá publicado e remetido às comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. 19-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 560, DE 1983.
Nos termos do disposto do art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Pr()jeto de Resolução n9 256/81, que autoriza -a Pref-eitura Municipal de
Montes Claros (MG) a elevar em Cr$ 209.108.000,00
(duzentos e nove milhões, cento e oito mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das sessões, 14 de abril de 1983.- Alfredo Campos.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) O
requerimento que vem de ser lido será publicado e
incluído oportunamente em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo ~Sr.
19-Secretário.
E lida a seguinte;
Em 14 de abril de 1983

Senhor Presidente
Tenho_ a honra de comunicar a V. Ex• que me
ausentarei do País a partir do dia 26 do corrente, para,
devidamente autorizado pelo Senado, na forma dos
Arts. 36, § 29, da Constituição, e 44 do Regimento
Interno, integrar a comitiva que acompanhará o Senhor
Presidente da República em sua visita aos Estados
Unidos Mexicanos. - Jutahy Magalhães.

O SR~ PRE;_SJDENTE (Nilo :Coelho)- A Presidência
fica ciente.
A Presidéncia comunica ao Plenário que, por sugestão
do Senador Nelson Carneiro e outros Srs. Senadores e
em decorrência de entendimento havidos com a Mesa da
Câmara dos Deput<~dos, fará realizar sessão solene do
· Congresso Nacional" no dia J de maio vindoura,
destinada a homenagear a memória do estadista Getúlio
Dornelles Vargas pelo transcurso do centenário de seu
nascimento.
Tendo este Plenário deliberado no sentido de realizar
sessão especiaf do Senado Federal no próximo dia 19,
com a mesma finitlidil.de, a Presidência consulta os Srs.
Senadores se há objeção a que solicitação Seja atendida
pela realização da sessão solene. (Pausa.)
NãO "tendo hav-fdo objeção do Plenário, a Presidência
cancela a.sessão especial fixada para o próximo dia 19 e
convoca sessão solene do Congresso Nacional a realizarse no dia 3 de maio próximo, às 14:30 horas, no Plenário
da Câmara dos Deputados, destinada à homenagem
mencionada.
O SR. PRESiDENTE (Nilo Coelho)- !Já oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes
Ga.d.elJ.l~-

- O- SR. M:ARCONDES GADELHA (Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Este Congresso Nacional, portador da graça da
-· legitimidade, tem à sua frente um duplo desafio que,
assumido com sabedoria, poderá consagrá-lo como um
dos ma_is fecundos de toda a nossa História perlamentar:
a superação da crise econômica e a secularização do
processo de mudanças que se_ opera. na sociedade
brasileira. Dito de outra maneira, porque as duas
rubricas são indissociáveis, compete a este Congresso
Nadonal orientar, estimular, autorizar, institucionalizar
e pragmatizar o enorme movimento de transformação
por que passa- este pais de 120 milhões, iri:iensQ n~uma
crise eConômjca sufocante, em meio a uma conjuntura
internacional nervosa, marcada ela própria por um
aceleramento inusitado do tempo histórico-social.
Aqui trazido pela vontade absoluta do povo
paraibano, expressa por maioria inconfundível de votos,
em- disputa severa, inclino-!J-1e, respeitosamente, ante o
soberano oficial desta Casa augusta; ante suas tradições
mais elevadas, ante sua crônica de responsabilidade, de
deveres, de lutas e de civismo, na absorção dos grandes
conflitos da nacionalidade, e recorro ao seu descortinQ
para juntar as peças do quebra-cabeças que nos devora.
De fato, há um nexo profundo entre a apropriação do
conceito de mudanças pela população ou suas lideranças
e a superação da crise, que vem da própria definição
desta, conforme rezam os dicionários comuns; "fase _de
transição em que abaladas as tradições antigas, não
forãm elas substituídas por tradições novas; situação
sOcial decorrentes da mudança .de padrões culturais e
que se resolve pela elaboração de. novos hábitos por
parte do grupo."
Tal é o retrato, sem retoques, do Brasil de hoje.
Afora as mudanças inerentes à própria estrutura da
.:Stictedade, já de si_ impressionantes, e que não foram
ainda sequer catalogadas, avaliadas pu apreendidas em
toda a sua extensão, interações e_conseqüências- como
o juvene"scimento na distribuição etárea (uma espécie de
"greenning" do Brasil), ou a elevação geral do nível de
informação, ou do grau de urbanização,
industrialização, especialização etc. --afora a
substituição de valores decorrentes de todos estes
fatOres;- Um novo elemento introduz modificações ainda
mais intensas e maís essenciais, e funciona como novo
referencial e marcador de tempo e promove diferenças
em, tudo,_ como da água para o vinho, como da noite
para o dia, como do azedo para o melífluo: esta
frã.nsTormação "radical no modo de ser coletivo que é a
passagem do autoritarismo para a Democracia.
-- Neste mÕmel)to há uma inércia compreencivel_ em
assimilar a ngva situação. Temos uma nação
maravilhada e perplexa ante sua própria realização, ante
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sua g_ene~osa façanha que extravasou fronteiras e gerou
exemplaried;.1de no contiilente, despertando a admiração
e o respeito do mundo inteiro e nos colocou numa
posição privilegiada no concerto internacional.
Há, como disse, um hiato no pleno emprego dessa
conquista, como se estivéssemos todos transidos por
uma_ espécie de choque da aber~ura.
Pessoas, grupos, habituados por 19 anos ao
m<l.niqüeísmo, ao sim e ao não, ao preto e ao branco, ao
contra e a favor,_de repente descobrem as várias nuances
do convívio plural, de repente descobrem métodos
esquecidos de negociação como forma de exercício
político; de repente descobrem que têm um destino
comum, um legado comum e um compromisso maior a
partilhar, e hesitam. Ou pior, Sr. Presidente, tentam
instintivamente o regresso, abandonando-se à nostalgia;
revolvendo o passado ou reproduzindo atitudes que de
todo_modo já se tornaram anacrônicas.
i:. como se, tendo passado a vida inteira procurando o
velocino de ouro, ao encontrá-lo, passassem a tateá-lo
como a indagar a que serve o objeto de sua busca.
--- Compreende-se, Sr. Presidente, apesar da sistemática
determinação com que os atos preliminares de
liberalização se cumpriram, a verdade é que a abertura
surpreendeu (e ainda surpreende) muitas mentes bem
formadas. Muitos, simplesmente, não acreditavam que o
processo se completasse, ou, pelo menos, duvidava-se
que houvesse um modo brasileiro de desatar regimes
fortes. Os cientistas políticos tiravam a sorte sobre
nossas alternativas: espanholização, portugai1zação ou
mexicanização.
Ora, Sr. Presidente, não tivemos, como se sabe,
acordos nem insurgências nem tentativa de perpetuação
via-partido dominante. De repente um terremoto cívico
sacudiu este Pais, .empolgando-o de Norte a Sul. Foi
montado o maior processo eleitoral de todos os tempos,
convocando-se às urnas 50 milhões de brasileiros para
decidir sobre o maior número de cargos eletivos - o
Colégio Eleitoral inclusive, colocando-se em jogo de
uma só vez todo o poder institucional.
O &. José Fl·agelii -

Não apoiadol Não apoiado!

O SR. MARCONDES GADELIJA - V. Ex• lerá
oportunidade de contestar e o ouvirei com muita honra e
com muito entusiasmo, nobre Senador José Fragelli. Só
espero que V. Ex' aguarde um instante, até a conclusão
do meu pensamento.
O Sr. José F'ragelli - Se V. Ex• dá licença, pela
simples narração dos fatos por V. Ext, vemos que eles
não correspondem à verdade dos acontecimentos
políticos.

O SR. MARCONDES GADELIJA - V. Ex• tem
agor<l. ~ op_Qrtutlidade de dizer onde é que discrepei da
verdade. Ouço V. Ex• com muita atenção.

O Sr. José Fragelli- V. Ex~ chegou a afirmar que a
Nação se vlu estarrecida diante de Ulha abertura
política ..
O SR. MARCONDES GADELIJA- Perdão. Quem
falta com a verdade agora é V. Ex.f Usei a expressão
··maravilhada". A Nação se encontra "maravilhada e
perplexa'' .. ''

O Sr. José Fragelli - Estarrecida, maravHhada, no
caso ê a mesma coisa. Como se estivêssemos díante de
uma abertura política que houvesse dado à Nação
brasileira a liberdade de escolher os seus representantes e
uma nova forma de modelo poHtico, quando, através
dos casuísmos, através de todas essas imposições do
Governo, de dois anos a esta parte, essas eleições de 15
de novembro foram, em parte, falsificadas quanto à
vontade realmente soberana do povo brasileiro, Ê isso
que não podemos aceitar, sobretudo da parte de V. Ex•,
que até há pouco era um oposicionista e, com certeza,
sentia e pensava de maneira diferente daquela pela qual
se expressa agora. É com isso que não nos conformamos:
um falso pluripartidarismo querendo impor mais do que
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um polipartidarismo, que iria levar, na verdade, ao
monopartidarismo, tal a divisão que impunha às forças
das Oposições. Porque, quando se vai para um
polipartidarismo, na verdade o que se procura é a
imposição apenas de; um partido só, diferente do
pluripartidarimo. Na verdade, com as medidas
casuísticas tomadas pelo Governo, depois da fusão dos
dois grandes Partidos da Oposição, quase que voltamos
ao bipartidarismo, porque---:- como bem diz Duvergeronde há de direítQ o pluripartidarismo, com medidas
como essas tomadas pelo Governo, de fato o que há é
bipartídarismo. Tanto que- vemos a pouca ou_ quase
nenhuma expressão dos partidos m_~nores, se
considerarmos a sua representação em percentagem dos
votos dados em 15_ de novembro.
O SR. MARCONDES GADELHA - Nobre
Senador José Fragelli, V. EX' é um homem
extremamente sensato e tenho por V. Ex• o mais
profundo respeito e a maior admiração.

O Sr. José Fragel!i- Muito obrigado a V, Ex•
O SR. MARCONDBS GADELHA- No e_ntanto, se
V. Ex• não cedesse tanto às emoções e procurasse ater-se
aos fatos que procurou contestar, verla que enveredou
por um caminho que o leva a uma situação difícil. V. Ex•
afirmou que eu teria faltado com a verdade ..

O Sr. José Frageili - Não. Não faltou
especificamente, Faltou com a verdade na expressão dos
acontecimentos.
O SR. MARCONDES GADELHA - ... na citação
dos acontecimentos ...

O Sr. Josê _Frag_e_lli acontecimentos.

Na interpretação dos

O SR. MARCONDES GADELHA chegarei à interpretação.

O Sr, Josê Frag_elli interpretação.

Depois

V. Ex_• já está dando a

O SR. MARCONDES GADELHA - Só quero
repetir para conhe_cimento da Casa os fatos que citei:
foram convocados 50 milhões de brasileiros às urnas.
Indago a esta Casa se isto é verdade.

O Sr. José Lins -

É verdade.

O SR. MARCO~DES GADELHA- Que as eleições
se procederam para um maior número de cargos t::letívos
de uma só vez. Tivemos eleição para vereador, deputado
estadual, deputado federal, prefeito, gover::~ador,
senador, e o Colégio Eleitoral que escolhe o Presidente
da República. Indago se isto também é verdade.
Agora vou chegar à interpretação ...

O Sr. José Fragelli- 1: claro. A interpretação que V.
Ex• dá não é a verdadeira.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Mesa
solicita ao Senador José Fragelli que peça o aparte,
quando quiser interferir no discurso do orador.
O SR. MARCONDES GADELHA - Agora vou
chegar à interpretaÇão tão ansiada por V. Ex•
Suspeita V. Ex' que tenha havido alguma forma de
vício original nessas eleições, que o Governo tenha
exercido alguma forma de controle ou de manipulação
de votos.
Suponhamos, para argumentação, que V. Ex' tivesse
razão, que esse 'Governo tivesse o controle e a
capacidade de manipulação dessas eleições.
Se esse Governo tivesse a capacidade de manipu,lação,
teria ficado com uma margem tão estreita de maioria no
Colégio Eleitoral, Excelência?

O Sr. José Fragelli- V. Ex' permite-me um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA - Nobre
Senador José Fragelli, quem tem controle sobre alguma

forma de operação, opera com risco zero, agora quero
à coloc.açào de que essa atitude do Governo
tenderia a um bipartidarismo. Eu lamento dizer que essa
foi a situação procurada por V. Ex's, ao contrário do
Governo. Por favor não esqueça, Senador José FrageUi,
que foi a Oposição que propôs a incorporação dos
partidos,_ reduzindo, limitando o comportamento da
OpoSiç:io-a uma úiifca legenda, V, Ex:•- há de lembrar.
ch~r

O Sr. José Fragelli - Porque não poderia haver
aliança de partidos, de acordo com a tradição brasileira.
O SR. MARCONDES GADELHA -Os partidos
que não ..
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Peço ao
nobre Senador José Fragel\i para solicitar o aparte ao
orador que está na tribuna.
O SR. MARCONDES GADELHA- Eu só peço ao
Senador que se a tenha aos fatos, não ao que poderia ter
a_contecido. Não houve aliança dos partidos, não houve
cOãiizão, mas uma coisa muito maíS jntensa e: mais
abrangente, em termos de somaçào que foi a
incorporação.

O Sr: Itamar Franco -

Mas por que, Excelência?

O SR._MARCONDES GADELHA- Por quê?!

O Sr. José Fragelli -

Sim, por quê?

O Sr. tramar Franco- Por quê? Porque o Governo
decretou a vinculação. V. Ex• está esquecendo os fatos.
O SR. MARCONDES GADELHA - Porque a
coalizão seria possível, nos termos da lei, apenas para os
cargos executivos, e era provisória, e a incorporação se
exercia de_ cima a baixo, e era definitiva.

O Sr. Itamar Franco ---:Senador'!

Permit~·me

um aparte, nobre

O SR. MARCONDES GADELHA honra, nobre Senador.

Com muita

O Sr. José Fragelli- Senador Itamar Fr_anço, permita
que dê o aparte em seu lugar?
O SR. MARCONDES GADELHA - Nobre
Senador José Fragelli, deixe, por gentileza, só concluir o
meu raciodnio e depois ouvirei V. Ex• com o maior
entusiasmo outra vez;.
Lembro ainda a V, Ex' que os partidos que se
insurgiram contra a incorporação foram apedrejados em
diversos Estados. Apregoou-se o chamado voto útil. E
quando o Presidente do Partido dos Trabalhadores
tentou afirmar a sua legenda, foi tido como, de alguma
forma, colaboracionista. A mesma coisa aconteceu com
os outros partidos, o PDT e o PTB. A legenda de V, Ex'
queria o retorno ao bipartjdarjs_111o. O Governo fez um
esforço para evitar isso, e efetivainente não consequiu,
tanto que V. Ex~s fizeram a incorporação, e os demais
partidos não chegaram ao bipartidarismo, pretendido na
ocasião por V. Ex's e profligado agora tardiamente, As
Oposições não lograram dizimar os outros partidos,
fundindo todos num só e voltando ao maniqueísmo do
bipartidarismo. Foi essa a história que toda a Nação tem
conhecimento.

O Sr. José Fragelli nobre Senador?

O SR.

Permite-me um aparte agora,

MARCONDES GADELHA -

Pois não.

O Sr. José Fragelli:.......: A história não é essa. O artífice
de toda essa política foi O General Golbery do Couto e
Silva, que surpreendeu lamentavelmente os chefes da
Oposição. Quandci o Governo falava em
p\uripartidarismo, na verdade queria o polipartidarismo.
As verdadeiras· intenções dessa política imposta pelo
Governo, V. Ex~ encontrará, com todas as minúcíãs, e
com brilhantismo - eu diria quase com um cínico
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brilhantismo - na introdução que o General Gõlbery
do Couto e Silva faz à nova edição do seu livro
Geopo!frica do Brasil. Fiz um longo discurso escrito,
aqui, quase que reproduzindo inteiramente essa
exposição brilhante, notável do General Golbery do
Couto e Silva, no qual, em síntese, ele dizia o seguinte:
"Fizemos toda essa manobra para dividir a oposição,
para pulverizá·la, para que fossem criados, de acordo,
aliás, com as tendências políticas de nós latinos,
brasileiros, americanos, de que cada cabeça uma
sentença, vários partidos de oposição. Depois, no
decorrer dos acontecimentos ... "
O SR. MARCONDES GADELHA- Afinal, V. Ex'
quei-ia o pluripai'tidarismo, ou o bipartidarismo?

O Sr. José Fragelti - .... fazermos a cooptação de
alguns desses partidos", que é hoje o que o PDS quer
fazer· com ·a PTB, exatamente. Toda essa estratégia está
traçada pelo General Golbery na introdução do seu livro
GeojJo[fiica do Brasil. É nisso que se constituiu nã
falsificação chamada "abertura democrática", que
pouco tem de democrática, e ainda porque ela, da
maneira como foi feita, é uma traição a tudo o que se fez
no Brasil em matéria de abertura democrática. Nem
Getúlio Vargas, em 1934, fez isso. Deu plena liberdade à
formação dos partidos, à aliança dos partidos, respeitou
a manifestação do eleitorado de votar em quem quisesse.
Sempre :;;e fez isso no Brasil. A abertura de hoje é uma
falsificação de todas as tradições liberais e democráticas
do Pais. Se V. Ex' ni:ío leu, leia, se leu, então, releia as
pâglriàs do livro do General Golbery.
O SR. MARCONDES GADELHA - Por mais
admiração que eu pudesse ter pelo General Golbery, não
chegaria ao limite de exaltação que V, Ex• coloca na
credibilidade e capacidade de prever, de profetizar do
General Golbery que, lamentavelmente, foi inteiramente
mal sucedida. V. Ex' o classificou como um pulverizador
das Oposições. Isso não aconteceu. Houve fuzão dos
maiores partidos, que foi respeitada pelo Governo, pela
justiça, usada pelo eleitorado, e só não foi acompanhada
pelos demais partidos de Oposição porque,
simplesmente, não o quiseram. Recusaram-se a formar
uma só Arca de Noé, uma nau comum naquele
momento, porque considravam, por exemplo, que se não
desSem umã-SUida, se não houVesse uma erriergência, se
não houVesse um- surgimento ou o nascimento- do
Partitlo dos Trabalhadores naquele instante, sob
pretexto de se pulverizar os votos da Oposição, jamais
esse partido nasceria, porque em outras condições, em
outras circunstâncias também seria acusado da mesma
forma.

O Sr. ltainar Franco -Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA- Só um instan~
te, nobre Senador Itamar Franco. Pediria a V, Ex• que
eu avançasse um pouco m3.is com este raciocinio.
Lembre-se, para frisar· o caráter insólito deste pleito,
que em nossas tradições, nobre Senador José Fragelli, e
mesmo nas democracias mais estáveis, o poder é posto
em questão cuidadosamente, de maneira fragmentária,
através de eleições parciais.
Esses fatos. não podem ser esquecidos, porque são fundamentais para a compreensão do futuro. Adianto logo
que uma nação capaz de operar toda essa metamorfose,
uma grande nação que executa com elegância e clareza
uma transição desse porte na área política, a mais sensível, complexa e lenta, não vai sucumbir diante de um im·
passe em suas contas externas.
Ouço o nobre Senador Itamar Franco.

o s;.- Itamar Franéo- Senador Marc_ondes Gadelha.
sinceramente me surpreendi com duas expressões de V.
Ex• Quando V, Ex• fala que a abertura o surpreendeu, E
~ Outra mais terrível, ciinda, quando V. -Ex, disse que
houve um terremoto cívico. Onde é o epicentro deste ter-
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remoto? Não estâ no meio do povo. Terremoto cívico,
como? Por que houve eleições neste Pais?

O SR. MARCONDES GADELHA -

Da seguinte

maneira, Ex• Este povo esqueceu ...

O Sr. Itamar Franco -

Terremoto c:fviCo?

O SR. MARCONDES GAUEffiA--... suas preocupações, este povo esqueceu a Copa do Mundo, esqueceu
carnaval, dedicou-se inteiranierite ao processo eleitoral
de Norte a Sul, em toda parte, em conversas nas esqui-

nas, nos botequins ...

Gadelha, os reparos que queria fazer a V. Ex•. com o devido respeito. Surpreendido, sinceramente, com o terremoto cívico que V. Ex• viu nas eleições de 15 de novembro. E oxalá esse epicentro como eu dis~c: 1 só esteja
no coração de V. Ex•

Desde quando, Excelência, a
eleição significa terremotõ clvico?

de dizer que nada o surpreendia e confio, nobre Senador
Itamar Franco, na manutenção dessa posição.

O Sr. Itamar Franco- Vamos

aguar~ar.

deixe prosseguir o discurso.

O Sr. Itamar Franco --Deixaremos ...

O SR. MARCONDES ÓADELHA - ... nas-feiras li·

O SR. MARCONDES GADELHA - De_ qualquer

vres, nos supermercados, em toda a parte, o povo se ateve ao processo eleitoral, à discussão, ao debate traduzido

forma, importa agora saber que, definitivamente, este
Pafs não é o mesmo de seis m-eses atrâs; e esta assCfção
síinples e crucial precisa ser rapidamente incorporada
aos usos· e costumes, ao cotidiano, à prática corrente, induzindo um novo estilo, outras regras, novo comportamento. E importa saber, por fim, corno vamos dar a agilidade necesSária ao conjunto enonne de variáveis refogadas na caicielrã -d-e 15 de noVembro. Como dar responsabilidade ao engenho que concebemos e que, por ter seu
equilíbrio baseado na multiplicidade_ e diversidade dos
controles, deixa as pessoas ainda cheias de dedos, suscetíveis e inibidas. Lá fora tudo é urgência e as mudanças
-conduzem rap"idanlente à consolidação de uma ordem
económica sempre mais ii1justa. Piór, o fosso financciiro,
científico e tecnológicO eStá plãsmaO~o .uma divisão inienlacionaf do trabalho injusta e aética, pela qual os países iiCos cuidarão ·da· parte nobre, inteleci:ual e bem remunerada da produçãO, enquanto os povos de Terceiro
Mundo, sujos de g_!'axa e de terra cuidarão em seus quintais dos setores primário e secundário, reproduzindO modernamente e em escala planetária a estratificação sOcial
da antiga polis grega, ou seja, uma escravidão muito civilizada.

por todos os meios de comunicação de massa.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex•, Senador Marcondes
Gadelha, começou o seu discurso dizendo_ que chegou
aqui pela vontade soberana do povo do seu Estado.

O SR. MARCONDES GAO.e-r~·HA-- Da mesma forma que V. Ex•

O Sr. Itamar Franco- Evidente, mas onde o tOrremoto cívico? Só.p"or que riós realizamos eleições no País, Excelênciã? Por quê, Excelência?

O SR- MARCONDES GADELHA -

Porque nós

realizamos a maior eleição de todos os tempos.
O Sr~ltamar Franco- :1:. a.Ünica coisa que o povo exige e V. Ex• sabe...

O SR. MARCONDES GADELHA - Não foi uma
eleição comum.

O Sr. Itamar Franco -- Ah! não foi uma eleição comum. O queque V. Ex• chama de eleição comum? V. Ex•
tem que começar a definir ...

O SR. MARCONDES GAtH!LHA-.:_ Não foi uma
eleição comum, foi uma elCição que virtualmente teve
um caráter plebiscitário, foi uma eleição com -ã. maior
participação de todos os tempos...
O Sr. Itamar Franco- Que é isso,- Excelência! Não

Excelência! Que carâter plebiscitário é esse que V. Ex•
diz das eleições de 15 de novembro? Vamos discutir, Senador Marcondes Gadelha. V. Ex• diz que a Nação esqueceu o diálogo. Por que que a Nação esqueceu o diãlogo? V. Ex• até faz um retrato a[ da ordem económica,
uma ordem econômica injusta. V. Ex• precisa começar a
definir, porque Se V. Ex• não definir o Senador Jos~-Fra
gelli tem razão em interromper o discurso de V. Ex• A
caracterização de V. Ex• que a abertura surpreendeu,
surpreendeu a quem? A nós, não, só surpreendeu a V.
Ex• porque o processo democrático não pode surpreender a ninguém, muito menos a nós todos que chegamos
aqui pelo voto direto. Nem a V. Ex• nem a mim, nem ao
povo que quer escolher os seus governantes.

O SR..MARCONDES GADELHA -

Ainda hoje

surpreende ao Senador José Fragelli...

O Sr. Itamar Franco·.:..... A h! Não acredito. Não é verdade.

O SR. MARCONDES GADELHA- ..• que acha que
o processo foi viciado, e que nós não estamos entrando
numa ordem democrática, que as coisas continuam da
mesma maneira.

O Sr. Itamar Franco - Não surpreendeu ao Senador
José Fragelli. Eram, por enquanto, Senador Marcondes

revela tóxico à causa da consolidação de uma sociedade
democrãtica e progressista.
E, por sinal, não inova.

O Sr. Aderbal Jurema- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex• acabara

O SR. -MARCONDES GADELHA - peço que me

O Sr. Itamar Franco -
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- O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dai! a)- Nobre Sena·
dor Marcondes Gadelha, V. Ex• tem um minuto para
terminar o seu pronunciamento. Vou ser generoso, mã.S
V. Ex• não vai" mais permitir aparte.

O SR. MARCONDES GADELHA - Peço a V. Ex•
tolerância porque mal comecei o meu discurso e fui interrompido, com muita honra para mim, pelo nobre Se- nador Josê Fragelli. Peço a V. Ex• tolerância para prosseguir.
Aqui dentro temos de nos situar rapidamente face; a
essas questões e decidir de uma vez como fazer este País
cumprir as promessas que a sua natureza exuberante
vem fazendo ao s~u povo desde o descobrimento.

Erit. resuino, incUnibe ao Congresso, nesta hora de ince!Iezlis~ romper a inércia momentânea e colocar jâ em
funcionamerito a democracia emergente, desfraldar a sua
Idêla-fo!Ça, usar seus mêtodos sem reservas, acionar sua
lógica de abrangência, suas componentes. dinâmicas: a
p.iilicipação, o pluralismo e o consenso; acolher as aspirações do homem brasileiro deste fim de século, definir
mecanismos_para sua consecução e organizar o novo
modelo de convi~cia social, atento por isso mesmo à
superação dos problemas de curto prazo.
Tarefa dessa envergadura exige, no mínimo, uma atitude c.onfiante, alguma crença na própria ação politica
- e a çleterminação e a coragem para transmiti-la. Até
porque, Sr. Presidente, o pessimismo ê sempre conservador~ atê porque o pessimismo é sempre estagnacionista, e
favo~ec.e -~pre a manutenç~o do sta_tus quo.
Se algum pudor filosófico impõe abstinência de todo e
qualquer otimismo, nesta hora, hâ que pelo menos se
precaver contra o culto da sinistrose, que a esta altura se

O SR..MARCONDES GADELHA- Pois não.
O Sr. Aderbal Jurema - Desejo dizer, rapidamente,
que ó PDS recebe o pronunciamento__.de V. Ex•, nesta
tarde, coino uma merisagem de confiança nos destinos
do País. Na juventude de V. Ex•, nós aqui nos sentimos
reriovac;!Os, na man!Úr.ã.: Conlo V. Ex• está. enfocando o
problema nacional na sua complexidade. Receba, pois,
dos seus colegas do PDS a melhor saudação e a maior
-SOlidariedade.
O SR. MARCONDES GADELHA -Muito obrigado a V. Ex•, Senador Aderbal Jurema. Muito me honra o
seu conceito, a sua opinião e a análise que faz sobre este
modesto pronunciamento que o seu aparte naturalmente
engrandece e dá o brilho que lhe falta.
Dizia eu, Sr. Presidente, que a crise está suficientemente exPlicitada e reconhecida pelas autoridades e percebida e..vivenciada pelos interessados- desde a comunidade financeira internacional à mais humilde dona-de-casa
do baixo Solimões. Não é possível nem necessário acrescentar muitos males a uma divida de 88 bilhões de dólares, ao déficit anual na baiança de pagamentos, à queda
dos Indices do produto real, do nível de emprego e a inflação de três dígitos, se o propósito ê obter apenas o espanto ou a inflação nacionais.
·Pode-se, Porêm·, c~m este tacape, atingir m-ais durante
o povo. A repetição iterativa e. viciosa de flãgelos, o comprazimento na terra arrasada, a insistência ria desespe- rança, no caOs, na deÚelicção pode transformar uma cri·
se econômfca pura. numa d_epressão_ psicológica grave
qUe é uma doença insidiosa no plano da coletividade, paralisante e auto-alimentadora, centrada no pânico, na
fuga ao investimento e a qualquer esforço pela sensação
absoluta de inutilidade.
As conseqUências são imprevislveis e, é claro, não interessam a ningUém: nem ao Governo, nem à oposição.
Primeiro, não existe nenhum correlação linear entre miséria e sentimento oPÕsicionista - está nos tratados.
D.epois, a lógica do quanto pior, melhor é estúpida.
Sabemos disso desde a mais remota antiguidade ahyS$US
abyssum invocat - está nos salmos. Finalmente, os paises mais pobres são os mais propensos a sustentar ditaduras - está nos mãpas. De resto. o barco é um só e,
como disse o Ministro Dêlio Jardim de Matos, "juntos
ou separados, chegaremos juntos onde quer que seja".
Ou, como disse Celso Furtado "a forma pela qual oBrasil resolverá seu problema çcopômico-financeiro não é
-_um rrÕ}>fema só do Presidente, mas de todas as lideranças brasileiras''.
Mais_ objetivo e útil, portanto, é investigar os elementos positivos, as virtualidades de que dispomos para a recuperação. E aQrmo, Senhôr .PreSidente, que para além
dos números e gráficos QUe ensombrecem o quadro
atual, há sólidas razões para fundar uma convicçãO oti- mista quanto às nossas perspectivas no curto e médio
prazos.
Primeiro, a abertura política é uma categoiia- econômica em si. Pela rettovção dos quadros administrativos,
pelo novo fluxo de ídéias que propicia e pela motivação
geral que desperta na população um regime de corresponsã.biiidades. Ont."ém eram 22 Governadores que tomavam posse; dez dos quais de oposição, ocupando espac;os onde se conceri.traln 80% do PNB o que a propósitO acarreüúã, no mfnhno, uma postura mais reflexiva e
~ais racional quanto às vicissitudes do Poder. São 22
_ novas equipes de admi_n_i~tradores que se multiplicam
nos diversos setores e subsetores da gestão direta e indi-
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reta, com novos métodos e novas propostas. Anteontem
eram4.000 novos pi'efeitos,'70% dos quais com menos de
30 anos de idade, com suas respectivas equipes tocadas
pela mesma chama de renovação.
Paralelamente renovaram-se todas as Câmaras deVereadores, Assembléias Legislativas e o próprio Congresso Nacional, estabelecendo-se uma nova correlação de
forças com um novo aquiHbrio entre as tendências. São
dezenas de milhares de novos legisladores espalhados em
todos os níveis da pirâmide organizacional do pafs captando todos os traços de comportamento e sentimentos
da população permeando e capilarizando os impulsos
executivos, propiciando um retorno, um feed-back indispensãvel à avaliação de desempenho e sugerindo alternativas captadas na fonte.
Sobreleva, desde já um fato decisivo em_ tennos de
construção nacional: temos crise econômica, nias não
houve estagnação social, isto é, a sociedade não se imobilizou. Ao contrário, tefnos uma sociedade viva e extremamente participativa através de suas diversas agências
e segmentos organizados: empréstimos, políticos, operários, artistas, sindicatos, igreja etc.
A inteligência nacional está liberada. A criatividade
estâ solta, e os canais _de comunicação abertos. Há um
turbilhão de novas idéias disputando veiculação e análise. Discute-se tudo. Questiona-se tudo. Agora mesmo a
Ordem dos Advogados de São Paulo apresenta sua proposta de seguro-desemprego à consideração do Congresso.
O impacto desse conjunto de fatores sobre as contas
nacionais do pais surgirá, sem dúvida, em pouco tempo.
~clássico que a capacidade de recuperação de um país
não depende do seu estoque de capital em dado momento, o mas da qualidade de seus recursos humanos e da
aptidão geral da sua população para aspirar e-construir
além da viabilidade de uma ampla mobilização. Prova
disso são a Alemanha e o Japão pós-guerra.
Lá onde após o holocausto não restou mais do que um
amontoado de tarugos fumegantes, lá onde não restou
pedra sobre pedra, lá onde um ar de chumbo era o pão
de cada dia, hoje se ergue uma civilização exemplar, situada bem acima da maioriã dos paises venced_ores
graças a intensa mobilização Sob a égide de um regime
consensual e participativO.
Senhor Presidente, durante anos sustentou-se a tese de
que a crise econõm"iCã- era caUSada pelo autoritarismo
político, que enfeixara poderes excessivos nas mãos de
meia dúzia de tecnocratas os quais estrapolavam de suas
competências suprimindo o cotejo de alternativas, o con~
sentimento do povo e o crivo do Congresso. Se essa afirmação é correta, a recíproca também é verdadeira, ou seja, a abertura política é o primeiro grande p"assõ para a
reversão do processo de estiolamento.
O segundo aspecto positivo a considerar é o tom ~i
nentemente reformista que o Presidente pretende impor
ao que chamou de segunda fase da abertura, conforme
enunciado na sua mensagem ao CongreSSo Nacional.
Aliás, quem viu naquele documento apenas um pedido
de trégua não conc_e_d_eu_a_a_te_n_ç_ão que um texto tão brilhante merecia. O apelo à trégua e à concórdia se repor~
ta, de imediato à criação de um "ambiente propfcio para
um programa reformista e riiridernizador que pretendo
desenvolver por via legislativa". Para afirmar, em seguida que monumentos jurídicos tradicionaiS serão submetidos à _revisão do Congresso.
Embora não confessadamente há na mensagem uma
nítida tendência à introversão do modelo econômico.
Quando o Presidente se propõe a uma nova poHtica fundiâria, nova polítiCà urbana, nova política habitacional,
investíiiiCtifu-em-Cducação, apoio à pequena e média empresa, reforma flScal, justiça distributiva no convfvio federalista, está seguindo um movimento geral de desconcentração, de busca dos valores próprios da nação, dos
seus fatores mais ·abundantes de produção, de estimulo
às pequenas unidades em contraposição aos co"nglomera-
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dos, -de suporte aos setores poupadores de divis3s, p-iodutores de bens de uso corrente, geradores de emprego,
visando em último análise a resgatar as grandes massas
marginalizadas para o mercado consumidor. Essa tendência deve ser incentivada e concebida como uma forma de crescimento, pois, afinal de contas, um pa(s é do
tamanho do seu mercado interno.
O Sr. Álvaro Dias -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço V. Ex•

O Sr. Álvaro Dias- Nobre Senador Marcondes Gadelha, nós o ouvimos com muita satisfação. Jâ ouvimos,
tantas vezes, essa mesma voz de outra tribuna, na Câmara dos Deputados. Sei que V._ Ex• se sentiria melhor na
tribuna do lado de cá. Tenho convicção disso, pelo que
conheço de V. Ex•. Não nos cabe, no entanto, discutir
ã.gÕia em que tribuna -deveria estar V. Ex•.
O -SR. MARd:>NDES GADELHA - Na tribuna
paÍ'a- ã qual o Povo me mandou.
O Sr. Álvaro Dias - Cabe discutir, isto sim, no meu
entendimento, o tema central do discurso de V. Ex•, que
é a abertura política. Falou V. Ex• no terremoto cívico
das eleições de novembro. E para V. Ex• foi surpresa.
Paranós, surpresa são as palavras do Presidente da República, estampadas em todos os jornais de boje, argumentando que ••o julgamento popular em nosso País ain~
da não atingiu o nível satisfatório de outras nações". E
disse ele: "Elegemos um índio no Rio de Janeiro, enquanto os fndios-de Mato Grosso elegeram um embaixador para o Senado", pretendendo, com essas palavras,
demonstrar que eleições diretas são inviáveis neste Pais.
Isto nos surpreende, porque V. Ex•, ainda há pouco, destacou palavras do Presidente em sua mensagem enviada
aa Congresso. E esta discrepância entre a mensagem e
estas últimas palavras faz com que aflore cada vez mais
que esta inconsistente- retórica do Governo, que não é
sincera, estã também em flagrante contraste com a sua
ação. Não é apenas o Presidente, é o seu partido, nobre
Senador, que ainda ontem, aqui no Congresso Nacional,
fugiu à responsabilidade de aprovar uma emenda constitucional para devolver às populações das capitais o direito de eleger os seus prefeitos. V. Ex.•, que enaltece essa
_ abertura política, aponta este momento como o momento de avanço, de reformismo, no entanto, é o partido de
V. Ex' que, aqui no Congresso Nacional, frustra mais
uma vez a população do País, fugindo à responsabilidade de aprovar uma emenda. Isto Causa espanto, sobretudo, porque V. Ex• defende eleições diretas, o seu partido
defende eleições diretas, desta tribuna, na imprensa, nos
palanques, formaliza no programa partidário, mas a
ação desmente as afirmativas e se rasga diariamente o
programa partidário. Nós gostaríamos de ouvir de V.
Ex• justificativas para eSte ato de ontem, ainda~ jâ que
V. Ex• dessa tribuna demonstra todo o seu otimismo em
relação aos avanço; do Pais na busca da democracia. Lamentavelmente sei eu que o tempo de V. Ex• se_esgota, e
fico apenas nessa interferência, desejando, no_bre Senador, ·que a ação do seu_ partido seja conseqUente em relação à retórica que tem aplicado.

O SR. MARCONDES GADELHA- Muito obrigado, no_bre Senador Álvaro Dias, esta é a segunda vez que
-v. EXf me cobra, diante de um tempo exigllo, diantC de
uma angústia face à -limitação de tempo, uma explicação ...

O Sr. Álvaro Dias cobrança.

Senador, não veja como uma

O SR. MARCONDES GADELHA- Uma explicação
com relação à atitude que assumi. Eu adianto a V. Ex.•
que...
O Sr. Ãlvaro Dias- Não pedimos explicação também,
Ex•.

O SR. MARCONDES GADELHA- Isso me foi pedido num programa de televisão, quando V. Ex' sabe
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que o tempo é muito curto, e agora quando sabe que
apenas encaminhei as premissas do meu discurso. Mas,
terei a oportunidade de satisfazer a V. Ex• e virei especialmente à trib_una, um dia, colocar essa situação definitivamente em pratos limpos. Adianto que eu não fui tão
feliz quando V. Ex• nos entendimentos com a Aliança
Renovadora Nacional, lã no seu Estado; eu fui atropelado por uma incorporação que, lá no meu Estado, se deu
ao revés e ao corltrário dos outros Estados da Federação;
esse acordo entre o PMDB, c uma parte da ARENA, infelizmente, só beneficiou a V. Ex' e a outros Estados. Lá
na Paraíba levou a uma situação catastrófica e em outros
Estados da Federação, particularmente no Rio de Janeiro. Descobri apenas, Ex•, num momento daquela ocasião, que eu não era descartável nem biodegradável; que
tinha um propósito político a cumprir. E acho que se um
militante_deyeJeildade a o seu partido politico, esse partido também deve lealdade aos seus militantes. Digo que
transigi e levei a minha transigência às últimas conseqüêndas. Infelizmente não fui compreendido e não aceitei ficar encurralado contra a parede.

O Sr.- José Lins- Permite-me V. Ex.' um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA -Eu gostaria de
prossegUir Um pouco mais com o meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Comunico
ao nobre Senador Marcondes Gadelha_ que o seu tempo
já está esgotadO e temos que entrar na Ordem do Dia.
O Sr. José Lins- Sr. Presidente, queria apenas dizer
ao nobre Senador Marcondes Gadelha, que o discurso
que S. Ex• nos traz, a visão macropolítica e social e que
K Ex• comete apenas um pecado: é vir cheio de esperança, cheio do reconhecimento de que este Pars é um
País grande e que está encontrando o seu destino. E a
Oposição não tOlera isso, Sr. Presidente. O que a Oposição deseja é simplesmente fazer interpretações maliciosas de qualquer coisa que o Presidente diga, e duvidar ath
dos atos liberais daqueles que politicamente decidem
sobre a sua vida. V. Ex' continue com o seu pronunciamento, porque é uma grande mensagem de esperanaça
para este País.

O SR. MARCONDES GADELHA- Muito obrigado, nobre Senador José Uns.
Dt~ra-eu, Sr. Presidente:
~ despiciendo examinar aqui se a inclinação do Presidente se prende à impossibilidade de manter o reajuste
do balanço de pagamentos pelo endividamento externo
_que animara do modelo desde o primeiro choque do pe·
tróleo, ou se obedece a uma concepção pessoal sobre a
natureza do desenvolvimento que por sinaljâ vinha posta em prática desde algum tempo.
O eslreitamento do gargalo interno, entretanto, estâ
testando para nós a facticidade de uma internização
maior dos processos econômicos.
Se não, vejamos: atualmente estão em curso negociações com o FMI, visando ao refinanciamento da dívida, com os desdobramentos conhecidos, entre os quais a
maxidesvalorização do cruzeiro. Não há maiores objeções a fazer, nas circunstâncias prevalentes. Trata·se de
uma tentativa válida de preservar a credibilidade tanto
ex.tc::rna como internamento; e esse é o elemento crítico à
considerar: havia o risco de uma ruptura na ordem moral dos negócios dentro e fora do país, porque a alternaUva seria a moratória. Do ângulo puramente técnico, porém, a conseqUência mais drástica de uma moratória seria a autarquização da economia- isto não seria muito
pior do que já vem acontecendo com a redução da capadd3.-de de importar, decorrente do estrangulamento cambial. O Brasil já ê uma das economias mais fechadas do
mundo; Vamos importar em 83 apenas nove bilhões de
dólares em outros bens, que não petróleo. Quer dizer:
menos do que importávamos em -74 d_os mesmos bens e
muitíssimo menos, se defiacionarmoS o dólar para ovalor daquele ano. Ou seja, estamos girando a economia de
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83 com muito menos equipamentos e tnsumos importados do que usãvamos para movimentar o aparelho pro~
dutivo de 74, quando a economia. a população e as necessidades eram bem menores (verdade que as custas de
maiores sacrificios sociais.)
A conclusão é de que a dependência real para com o
exterior, não é: rí&:iâa quaiito parece, embora aumentando a dependência finaceira pelo déficit na conta de serviços o que no conjunto nos dâ o direito de pensar que as
propostas do Presidente não apenas são viáveis como
podem ainda ser acentuadas na linha de substituição de
importações.
O terceiro motivo de esperanças é que começa a anlai- -nar a tempestade no horizonte ao largo, Hã uma recuperação visível da economia americana que deverá arrastar
os demais parceiros comerciais e proPiciar uma queda
nas taxas de juros cujos efeitos benéficoS se somariam
aos da baixa dos preços de petróleo já pratic;ada pela
maioria dos países produtores.
A retomada do crescimento nos EUA jâ é um fato
real, concreto e quantitativo, embora as perspectivas de
sustentação no tempo sejam inteiramente aleatórias em
função, sobretudo, do déficit fiscal ramanescente. De
qualquer forma estão fora do controle da vontade nacional.
Resta, pelo, menos uma certeza: não teremos durante
algum tempo aquele crtlZamento ominoso de juros altos
com combustível caro (mais perda na relação de trocas)
que tanto desequilibravam as nossas transações correntes. Aiêm disso as oscilações eventuais na tendência acima descrita não podem mais nos apanhar desprevenidos.
A lição foi suficientemente aprendida para nos indicar
que os caminhos da estratégia futura apontam para a retomada do desenvolvimento, evitando-se, porbn, novos
endividamentos - buscando-se o aumento da poupança
interna, a substituição das importações, uma reorientação de investimC::ntos e a utilização efetivil de nossas
potencialidades inatas e inexploradas.
Por isso que um quarto ponto consulta mais perto o
nosso espírito público.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que um Presidente da
República podia fazer para despertar as forças vivas de
seu país, foi feito. A demonstração que podia ser dada de
confiança na maturidade de uma nação foi levada às últimas conseqUências. E foi sem arrogância, sem ares de pai
da pátria, sem o gesto pomposo de quem sabia estar
comprindo um papel -histórico que as gerações futuras
certamente cultuarão com desvelada reverência. Pelo
contrário, em tudo se houve com humildade, com despe~
jamento, com informalismo e sobretudo com impresionante sinceridade. (Muito bem!)
Impressionante, sim. Porque quase transformada em
razão de estado. Impressionante, sim. Porque Maquiavel
diz que o Prfncipe não estâ obrigado a cumprir suas promessas ou a palavra empenhada, quando cessada a causa
que o fez proferi-las o seu comprimento pode envolver
qualquer risco ou prejuízo ao pleno gozo de sus poderes.
Ora, n6s sabemoS das dificuldades e dos percalços quese opunham à jornada da abertura, ou pelo menos poderiam servir de pretextos·· à sua iÕtÚrupção .:..:. a começar
pela própria crise econômica seguida Pelo contexto- geopolítico (país tropical cercado -de ditaduras ao sul e lutas
armadas ao norte), pela descrença inicial dos concidadãos e pela própria natureza do poder autoritário, amar~
rada à lógica irredutível da autopreservação e da intangibilidade.
Só esses dados jã fariam estre!necCf de novo Giorgano
Bruno levando-o a bradar mais rouco na voragem da sua
fogueira, conta a ingenuidade--de quem esperasse qualquer modificação do Poder.
A rigor, FígueireCkljá realiZoU uma obra que dignifica
a função Governo e poderia ser a marca do seu mandato.
Entretanto, este Governo não quer deixar crises para
seu sucessor.

Sexta~feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Neste momento o Presidente pede uma cruzada nacional pela rápida superação das dificuldades e implementaçãD. d~ reformas. çom a abertura social.
Pede um~ concentração de atenções, uma somação de
esforços, uma aplicação absoluta das lideranças e o engajamento pleno da população no equacionamento das
pressões de curto prazo, e nesse apelo segue a linha de
outroS chefes de estado que em outro$ países e em todas
as-êpocas se lançaram contra situações semelhantes, empregallãO. fiesta atit~d~ todo o peso da confiança amealhada q.o çampo político.
O New _Deal ai~_ de um conjunto de reformas era
também um estado de espfrito.
' Aquela invocação, portanto, não pode ficar sem eco.
Ela se dirige a todos quantos exerçam responsabilidades
públic~s, não só ligadas às atívjdades produtivas e ao se- ter financeiro, mais ainda a quem possa exercer influência psicossocial, esteja de que lado estiver, ocupe que posição ocupar nos diversos conduto$ de opinião pÓblica
- partidos políticos, entidades de: classe, meios de comunicação de massa, coma se para instalar uma mfstica
recuperacionista.
DeciSivo ê_o-papel do Congresso Nacional neste PontÓ, c~m instância maior da represen"tatividade, comO entidade legisferante, como fórum de debates e fulcro de
todas as esperanças após a abertura. ~ preciso agir, e
agir rapidamente. Os acontecimentos de São Paulo acendem uma luz amarela sobre a indiferença dos que se fecham em_ copas ou em espadas. Não basta discutir o carâter espontâneo ou induzidÕ do movimento: em qualquer das hipóteses I!_ excitabilidade da turba só mostra
que aqui dentro temos que conjugar vontades, esforços e
conhecimento para vencer o impasse. Como diz o editori! da Folha de S. P(JUlo de cinco de abril" A situação é de
emergência e está a exigir das autoridades federais, estaduais e municjpais~ acim!:J, mesmo das limitações orçamentárias, esfoços conjunto para a criação de frente de
trabalho nos centros mais populosos."
É preciso agir, Sr. Presidente. A libertação de milhões
de irmãos nossos do medo, da recessão, do desemprego,
da fome, do opróbrio, da miséria, da humilhação, 6 tão
urgente quanto urgente era a anistia, o leVantameô.to -da
cencura à empresa, o retorno dos cassados, a reintegração de banidos e exilados ao corpo social e administrativo do Brasil.
;A.idéia pressupõe uma trêgua que em 'nenhum .momento significa abandono de identidade políticodoutrinária. Agora, mais do que nunca, a trégua se impõe. A trégua visa a evitar a dispersão e não, a critica.
_ Que não se fique por preconceito preso ao adjetivo esquecendo o que é substância. Que não se tome cada fato
isolado como se fosse uma catástrofe outônoma. Que
não se ponha lente de aumento no detalhe tornando-o
maior do que o todo. Que não- se tome cada árvore come
se fosse uma floresta ã parte, perdendo-se de visão global
do processo de mudança e entravando o seu andamento.

As tréguas, o diálogo, a conciliação, ou qualquer
nome que se lhes dê, são momentos fecundos e extremamente criativ~s na vida dos povos, nesses assunto.
Os nossos ·antecedentes históricos são tambétÍl signifiCatiVos.
"
- -

Do sinlples crédito de confiança proposto por Otávio
Mangabeira ao Governo Outra.
Até a ..conciliação histórica e constitucional" pedida
por San Tiago Dantas "para a criação de um ~grupa
irlento e progressista" não hâ nada de novo sob o sol.
San Tiago foi derrotado na indicação para Primeiroapós a renú!lcia- de _Tancredo Neves, em
funçã.o d~ _idé~a eX~m$o.!e_da criação de um gabinete de
co_a~o para tratamento da cris~ nos anos 60. A UDN e
J?,.F.SD, ":niram-se contra_ o entendimento mas a história
provou o acerto das suas teses que se mantêm atuais na
sua quase totalidade.
M!nis~ro,
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J~egundo Marcflio Marques Moreira, naquela noite estava selada a sorte do Parlamentarismo e a própria continuidade do regime democrâtico.
O exemplo mais candente e felizmente dos mais providenciais da política de conciliação é o Gabinete Paraná
'instalado em 1853. Advirto logo, Sr. Presidente, que a
crise naquela época era proporcionalmente bem maior
que a de hoje. E a radicalização muito mais intensa não
s~_ restringia à rc:t~rica _virulenta, nem à violência verbal,
nem aos motins de rua. Em cima dos horrores
econômico-finanCeiros_ (o Banco do Brasil estava falido),
o pais estava saindo _da sangrenta revolução praieira iniciada em Pernambuco, sob a influência da Revolução
Francesa de 1848, seqüenciando uma s6rie de outras co·
moções iiJ.testinas em_ diversas províncias.
Havia guerra no Prata contra qribe e Rosas e grassava
uma epidemia de c6/era-morbo seqUenciando outra de
febre amarela que devasta~a o pais três anos antes.
Comó remate de males havia a própria incipíência do estado brasileiro~ .Aqueles homens de certa forma eram
ainda pais fundadoreS; oS .primeiros a se formarem em
faculdades _br~~ileiras para tratar de problemas de um
Pãrs adoleSCente: O titUiãf do poder moderador, por
exemPlo, tinha 2õ poucos anos de idade.
A conciliação foi -proposta por Nabuco de Araújo no
famoso discurso de 6 de julho, perante a Câmara dos Deputados, chamado depois .. o discurso da ponte de ouro.,
que estabelecia a concórdia entre liberais e conservadores, fixan_do suas bases. Um pequeno trecho: '"eu entendo q·u~ é preciso fazer alguma concessão no sentido que
o progresso e a experiência reclamam, para qt.ie mesmo o
orgulho e o amor próprio não se embaracem ante a idéia
da apostasia". E mais adiante: "A conciliação como coaIização de partidos _para que se confundam princípíos,
Senad~r Jos_éFrajelii, é impraticável e mesmo perigosa".
Em linhas gerais Nal;mco colocava pela primeira vez
de forma prática e convincente a tese da supremacia do
interesse público, acima das questões partidárias, devendo a idéia partir do Governo, mantido o antagonismo
dos prihcfpios.
O Diário Novo, órgão da Praia, elogiou o discurso.
A idéia da conciliação ganhou corpo e passou a ser de-fendida por Salles Torres Homem, o mais panfletário entre os radicais do partido liberal, autor do famoso ""Libe-lo do Povo", e que viria posteriormente integrar o Gabinete.

e

O Sr. José Fragelli - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campainha.)~ ·o nobre orador já ultrapassou em muito
o horário. Eu faria um apelo ao nobre Senador José Fragelli, porque já ult~apassamos em 28 minutos a Hora do
Expediente, para que não fizesse mais intervenções.
O Sr. José Frage/li- Um minuto apenas. Eu queria
lembrar ao nobre orador o livro de José Honório Rodri·
gues - Conciliação e Reforma- pari ver como muitas
vezes. essas conciliações - e ele demonstra isso muito
claramente - são feitãs nos interesses do partido contra
os irlteresses da grande massa popular, contra os interesses do povo.

O SR. MARCONDES GADELHA - Estou curioso
para ler_ o diScurso de José Honório Rodrigues, porque
andei fazendo levantamento sobre as situações de conciliação no Pais nos diversos tempos históricos e em todas
as circunstâncias encontrei clima favorável a reformas,
como esse que vou citar daqui a pouco; ~ o contrário: a
forma frustra, a fo.rma que não se realizou, a conciliação
qu_e não se processou_ r~sultou, nobre Senador, em situações extremamente desastrosas para o País.
Continuo, Sr. Presidente. Dizia eu:
A conciliação deu origem a um Governo extremamente reformista: reforma educacional - a melhor do Império; reforma bancária; reforma das leis de com6rcio;
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reforma eleitoral; extinção do tráfico de escravos; refor~
ma judiciária. COrriá-a frase irônica de que os seus arautos "eram capazes de reformar até a Bíblia". Não chegaram a tanto, mas regularam, pelo menos, a disciplina dos
conventos e seminários.
A retomada do desenvolvimento foi- imediata.
Relatório de uma Comissão de Inquérito- Cm 1860
sobre o meio circulante atribuiu o fato ao imp-edimento
da importação de escravos, que fez ..afluir à praça capitais empregados nessa transação ilícita".
Houve uma subida extraordinária dos preços das
ações de todas as Compa:i'l.bias. Estabilização cambial,
declínio nas taxas de juro, e um surto de progresso em
todos o-s setores: agricultura, índústria- e comércio.
Restaurou-se a confiança no novo Banco do Brasil,
criou-se o Banco Mauã. Novos empreendimentos foram
implantados: o primeiro telégrafo, a primeira-estrada de
ferro; as primeiraS- estradas macadamizadas; a iluminação a gás. Precisaríamos dizer mais?
Uma política externa bem conduzida conseguiu o
equilíbrio possível nas relações com o Prata.
Internamente a conciliação- l-estabeleceu a paz,- Cilcet-rando, definitivamente, o ciclo das revoltas no ImpériO,
que jamais voltaram a acontecer. A proposta atual não
chega a tanto, Sr. Presidente. O que se sugere não ~ a
participação da Oposição no Governo, embora na prática isso jã Csteja acontecendo. O poder de -execução Já está
repartido neste Pais. Foi repartido pelo povo em 15 de
novembro. O que se propõe agora é apenas iim diálogo.
Diálogo que se fará de qualquer maneira e que -minimizado a nível público buscará outros caminhos eSC realizarã nas ante-Salas, nos encontros de trabalho. 1:. que
aquele poder de execução, hoje compartido, hoje exerci~
do em regime de condomínio guarda uma solidariedade
estrutural, bãsica e irrecorrível com um sistema de vasOs
comunicantes. O qui: é bom para o Brasil é bom para
São Paulo, Paraná, Minas e outras potências e viceversa; o que é ruim paia São Paulo é ruim para o Brasil.
Nem vou discutir, poiS, o chavão escapista, nobre Senador Alvaro Dias, e ultrapassado dos que se negam a
um envolvimento para não parecerem "subgerentes da
crise" (sic). Como por absurdo também seria tomada
uma escusa a qualquer título do QQverno Central em colaborar c_om as administrações de oposição para o enfrentamento das dificuldades que lavram igualmente em
seus Estados.
Tenho, pois, por imPeriOSo e urgente, esse diálogo. Há
que se operar por consenso a coisa pública durante largo
período, inclusive para adaptação das leis às novas condições do país e dar fluência às virtudes e forças imanen~
tes da democracia surgente.
Fica sem desenvoltura, fica trôpego e claudicante, e
manco e confuso, o regime democrático histruido por
normas e regras que balizaram um ciclo autoritârio,
tornando~se presa fácil de seus inimigos de todos os tempos.
preciso encurtar, pois, a distância entre o pab real e
o país legal - o que não estâ muito dificil porque estamos navegando no sentido da corrente: é muito mais
raro uma democracia de fato com um autorita.;:i:nno __nominal do que o seu inverso.
Há, pois, necessidade imediata de uma adaptação das
leis e, acima de tudo, de uma reforma ampla da Constítuição da República. Se me perguntarem de que amplitude falo, eu diria qUe,pelo menos, aquela bastante para
soltar os atributos dinâmicos da democracia e desembaraçar a ação do Governo e aproximá-lo mais da nação e
permitir a esta um. espaço para as suas iniciatíVas. De
que adianta, por exemplo, o consenso sem a restauração
dos poderes do Legislativo, se lhe é vedada a iniciatiVa de
leis sobre tantas matérias? De que vale o pluralismo sem
a restauração do federalismo que é a sua epoca ou, do
municipalismo, que é a democracia trocada em miúdos,
sem uma descentralização efetiva, Sem uma desconcen-

e.

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

tração da atividade econômica? De que vale, enfim, a
participação sem a confiança no cidadão?
Parece que a discussão desse tema está presa pelas extremidades, iSto é, os que não querem reforma alguma e
os- qu-e só a--admitem via Assembléia Nacional Constituinte.
Sem prejuízo de que essa tese seja sustentada ad alternum, eu digo que no momento há necessidade de
avançarmos um passo. A Constituinte,_ embora desejável, não há de ser um tabu, um fetiche, capaz de_est?ncar
a ânsia de renovação geral. Diga-se, a bem da verdade,
que nem sempre sua obra é perfeita. Tome-se como
exemplo a de 1934. Não impediu que a Constituição produzida sofresse três emendas logo no ano seguinte, e o
que_ é maiS -grave, não impediu o golpe de estado de 1937.
Quanto à oportunidade, ressalto que, além das grandes mudanças que atravessa a sociedade brasileira,
criou-se, do ponto de vista técnico-jurídico, uma situação ímpar com a Emenda n~' 22, que suprimiU os pra- -zos do artigo 48 para tramitação de emendas à Constituição; permitindo um trabalho amplo e o_esgotamento
de todas as dúvidas quanto ao pacto social que dele resultar e ensejando condições à reforma do regimento,
para este fim.
Sr. Presidente~ Srs. Senadores, uma nação nova brotou das urnas como Minerva da cabeça de Júpiter. E sendo dotada de uma ciência preternatural saberá sublimarse quando solicitada. E quando experimentada, haverâ
de transcender-se em prudência e criatividade, em zelo e
entusiasmo, abrindo caminho nem imaginados pela noss-a vã- filosofia, irrompendo no futuro com suas características, para fundar uma civilizaÇão dinâmica onde
haja espaço para a justiça social e respeito ao dissenso.
O Estado nào deve hesitar em evoluir sempre ao encontro dessa nação. A oposição deve largar a trena com
que questiona cada milímetro dessa evolução e estimular
o processo.
Este Congresso Nacional, reunido no pórtico de uma
nova era, sabe que esses desígnios se cumprirão e providenciará, apenas, para que o acaso não se sobreponha à
_necessidade. (Muito bem! Palmas. O orador é curnprfii?.entado.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Viana, por cessão do
nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LUIZ VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.
Sem_r_evisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Espero que o meu discurso não seja tão rumoroso
quanto o do nosso colega que tão brilhantemente acaba
de ocupar a tribuna. Devo dizer que nem pretendo
adiantar o relógio da História e nem também _acredito
que alguém o consiga atrasar.
É objeto do breve discurso que pretendo fazer aqui
uma apreciação sobre as sucessões presidenciais no Brasil. Veio-me essa idéia justamente ao ler a Mensagem do
Senhor Presidente da República, naquela lúcida e meditada introdução que a precede, e na qual Sua Excelência
declara que o consenso não deve ser voltado para os
problemas menores, mas, sim, para os grandes problemas do País.
Ora, Sr. Presidente, não sei de problema mais grave,
de Proble-ma mais sério, mais carregado de elementos de
perturbação, em toda a história republicana, do que as
sucessões presidenciais. Elas, sempre que não conduzidas dentro de um espírito de eriúmdimentO,_de Consenso,
que atendesse às apirações de paz, de tranqUilidade, de
progresso do País, desaguaram em graves perturbações.
Começa com o ePisódio de Deodoro. É natural que todos nós tenhamos a idéia de que a eleição de Deodoro,
Proclamador da República, haja sido uma eleição tranqaila. Longe disso. Na Constituinte, formara-se uma
corrente que tinha como um dos líderes o General e Senador pelo Estado de Pernambuco, José Semião, e que se
reuniu em torno da figura austera de Prudente de Morais. Conseqüência disso foi que a bancada de São Paulo
julgou do seu dever apoiar Prudente contra Deodoro.
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Não é um fato de somenos importância. Campos Salles,
republicano histórico, ao dar o seu voto a Prudente de
Morsis, contra Deodoro, declarou peremptoriamente
que o fazia sabendo cometer o maior erro político da sua
vida. Tinha uma visão realmente perfeita do problema.
Não demorou muito para que tivéssemos a dissolução
do Congresso, a deposição de Deodoro, depois a volta
do Congresso, com a Revolta da Esquadra e a posse de
Floriano Peixoto.
O que--íoi"O Governo Floriano Peixoto, acho que será
desneceSsário aCreScentar "aqUi qualquer nOta, tanto são
conhecidos o~ episódios de perturbação, de inquietação,
de luta, que marcaram a vida republicana daquela época.
Nào foram poucos os que pretendiam que Floriano se
perpetuasse no poder, e talvez tal não tenha acontecido,
por causa da enfermidade de que foi vítima e que o mato!.! pOuco depois de deixar o Governo.
Surgiu, então, novamente, a candidatura de Prudente
de Morais. Não era uma candidatura de paz; longe disso,
era uma candidatura de oposição a Floria no, e cambati.:
da por todos os adeptos de Floriano Peixoto. A conseqüência _disso, nós sabemos que foram quatro anos de
perturbação na vida brasileira. Tivemos Canudos, tivemos a revolução federalista, tivemos a rutura do sistema
republicano com a cisão do partido chefiado pelo eminente representante de São Paulo, Francisco Glícério. E
foi_justamente em conseqüência desse enfraquecimento
d_e .Prudente, da fraqueza em que se viu o Governo Federal, que emergiu com uma solução, digamos, natural,
conciliatória, o n·ame: de Campos Sales.
Campos Sales, quando alcança o Governo da República, é um nome _de conciliação, é um nome que se
opõe a Prudente, não_ é _o çandidato de Prudente. Mas
Prudente, àquele tempo, jâ não tinha _qualquer elemento
político, não- tinha força para iffipor um candidato contra a política de São Paulo, chefiada por Francisco Glicério. Deu-se assim, um interregno de paz. Apesar de todas as conturbações que a politica financeirã troUxe ao
Governo de Campos Sales, ele foi um Governo politicamente forte, através do que se chamou, do que ficou na
história, como a política dos governadores. Mas Campos
Sales teve a preocupação - e eu desejo chamar a
atenção sobre isso - dar ao País um Presidente, um su~
cessar que pudesse continuar a sua política de pacificaçãõ. Para fazê-lo, ele teve que enfrentar os elementos
republicanos, que eram infensos ao seu candidato Rodrigues Alves,- conselheiro da moÕ.arquia e, portanto, não
integrado entre os que se chamaYam "republicanos históricos". Entretanto, no livro que escreveu, intitulado
"Da propaganda à Presidência'', Campos Sales deíxou
bem marcado que a sucessão presidencial era o grande
eiXo da política brasileira, era o fato mais importante da
vida da Nação, "E continua a ser", foi expreSsãO também usada por Quintino Bocaiúva, quando veio a candidatura do Marechal Hermes, e acentuou que-. "naquele
momento se deslocava o eixo da política brasileira".
Num livro relativamente recente, o eminente Dr.
Afonso Arinos assinala que o fato mais imp_ortante da
política brasileira, durante toda a República, haviam
sido as sucessões presidenciais. Mas Campos Sales,
como eu aqui acentuava, considerou que era mais--importante para o País, mais importante para a vida n-acional,
que se desse a chefia do governo, a chefia da Repúblic_a,
n-ão a um republicano histórico, mas àquele que fosse
realmente o mais capaz de servir ao Brasil. Queria, assim, 6Vitiu aqUI!õ que se dera antes, da sua própria sucessào.-Então, -ele declara nesse trabalho preliminar, dizendo que -"ninguém -recusará preferência ao histórico, mas
é essencial a co-mpetência do adminiStrador calmo e prudente, capaz de uma política de moderação, tolerância,
concórdia, aspirando ao apaziguamento dos esp[ritos·,
para atender aos grandes interesses reais da República".
Foi nessa base que se chamou à candidatura de Rodrigues Alves. E Rodrigues Alves, ao aceitar a candidatura,
manda a Campos Sates uma carta que define o seu espfri-
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to, a sua maneira de ser como homem público do Brasil.
Dizia ele a Campos Sales:
"Sei que V. Ex~ conhece a minha índole pacífica,
o meu espírito de tolerância, a minha vocação para
harmonizar, em vez de separar. E daí, talvez, que
veiã a idéiã. do meu nome."
Teve ele como Vice-Presidente Silviano Brandão, ilustre Hder, então, da política mineira, que, entretanto, faleceu_ pouco depois de assumir as funções de vicepresidente, tendo como substituto o emJnente Dr. Afonso Pena.
Rodrigues Alves, cuja obra administrativa é tão proclamada, reconhecida, justamente louvada e aplaudida
pelo País, iiia tropeçar justamente nas dificuldades financeiras, as dificuldades que se opuseram à prosperidade do café.
E justamente aí que surge, então, o famoso Acordo ou
Convênio deTaubaté. O Convênio de Taubà.tê, que reúne os interesses de São Paulo, os interesses de Minas Gerais e os interesses do Estado do Rio de Janeiro, então
grande produtor de café, -teve como conseqUência operecimento da autoridade política de Rodrigues Alves, que
se opusera àquele convênio.
Justamente na base desse convênio que se foi buscar a
candidatura de Afonso Penã,- aliás, um:i das candidaturas mais difíceis na .vida brasileira, uma vez que, dentro
da própria poHtica mineira, -navia elemeritoS da maior
importância, como C-arlos Peixo-to e João Pinheiro, que
se opunham à candidatura Afonso Pena, candidatura
essa que somente vingou por esse fato realmente singular
na vida do Brasil: a' recusa do Governador de Minas,
Francisco Sales, em aceitar a Presidência da República,
que lhe era insistentemente o'ferecida pelos mais prestigiosos elementos po[fticos da vida brasileira. Sabe-se que
Rosa e Silva mandara Estácio COimbra oferecer a Presidência a FrancisCo Sales. -0 próprio Pinheiro Machado
mandou oferecer a Francisco Sales a Presidência da República. Entretanto. talvez com modéstia, ele se considerava ainda uma figura de província. Achava ainda não
ter alcançado aquela <iltitude, aquela maturidade, aquela
repercussão na vida nacional do Brasil que lhe autorizasse a aceitar a suprema magistratura do País. E também,
inabalavelmente, a todos as emissários que o procuraram em nome da política federal - e não foram poucos
-ele respondeu: .. Minas só tem um candidato- Afonso Pena".
Do episódio é esclarecedor o que escreveu Gilberto
Amado:_
"O Senador Rosa e Silva, chefe da política pernambucana c centro de gravitação de poderosas influências em vários Estados setei:ttrionais, incumbira o Dr. Estácio Coimbra, Seu lugar-tenente, de ir a·
Belo Horizonte levar a segurança do seu apoio e de
seus amigos do Norte ao nome do Presidente de Minas para sucessor de Rodrigues Alves.
Dias depois o Palácio da Liberdade recebia o
emissário de Rodrigues Alves, para consultar se
afastada a candidatura Bernardino de Campos por
espontânea desistência deste, o Partido Republicano Paulista, tendo á sua frente o Presidente da República, poderia lançar a candidatura FranciscO Sales e iniciar as démarches junto aos chefes políticos
dos demais Estados como candidato de conciliação.
A resposta de Francisco Sales a ambas as embai:;;:z.d{lsJoi a mesma. Não vacilou um instante. Não
pediu prazo parã pe!Ytar nem para consultar amigos. Agradeceu desvaneddo a ticm0nstração ::!:
confiança na política -míneira. Achava acertado
procurar-se em Minas o candidato de conciliação.
Os mineiros eram. por fndolc e tradição, moderados
e conciliadores. Não se julgava, todavia, com direito
a aspirar à mais alta magistratura do país, quando
Minas contava com outros políticos de mais serviços e de mais experiência. Ele, i:tinda era um político de Província. Não conhecia de perto os meandros da política nacional nem os graves problemas
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da adminjs_tração federal. Pedia vênia para lembrar
que, depois da celeuma que se levantou e do sacriflciO de- nomes df: brasileiros eminentes, como Bernardino de Campos, o povo estava esperando um
nome çle repercussão nacional. Se era conhecido em
Minas, em São Paulo e no Rio, não o era ~o_ resto
dO país."
Fez-se, assim, a candidatura Afonso Pena, que, de ai~
guffi modo, era uma surpresa para o nlundo politico ou
para uma parte do mundo político. Conta-se atê um epis6dio, que reproduzo aqui, para amenizar um pouco este
díScurso, que Bernardo Monteiro, a pedido de Rodrigues Alves, foi a Belo Horiz_onte convidar ~fonso Pena
para vir até o Rio de Janeiro conversar com o Presidente
da República. Vieram juntos, como acontecia naquele
tempo, no noturno mineiro. Ao chegarem à Central do
Brasil, era verdadeiramente um deserto. Não havia ninguém esperando Afonso Pena. Então. conta-se que Bernardo Ma nteiro v~ltou-se para Afonso Pena e lhe disse:
"Dr. Pena, se soubesse aqui o que sei, isto aqui era uma
multidão". Realmente, ele vinha para ter a palavra definitiVa de RodrigUes Alves, e se tornar o Presidente da
República do Brasil.
No entanto, entrava numa cisão com a política de Ro. --drigues Alves, que teve, verdadeiramente, ou sob o pon- to de vista político, um flm melancólico, com o Catete
vazio, poucos amigos o procurando, por mais que ele tivesse procurado disfarçar a derrota que amargava, aderindo decididamente à candidatura Afonso Pena. Aliâs,
Afonso Arinos chama isso o ..golpe de mestre" de Rodrigues Alves, isto é, não confessar a derrota que havia
sido. vítima na vida política brasileira.
Não faltaram, entretanto, a Afonso Pena, elementos
que ficaram solapando a sua politica a sua administração, talvez a começar por Pinheiro Machado, já àquele tempo erigido na maior figura do Parlamento, do
Corigri:sso, à mais p-res-tigiosã figUra da -~a politica brasileira. Pinheiro Machado, de certo modo, aspirava,jâ àquele tempo, à Presidência. Quando sentiu que os seus
esforços para fazer um candidato da sua preferência, que
uns dizem ser Rui Barbosa, enquanto outros apontam,
s·er -ã vOitã.- de CampOs Sales, indicado por Pinheiro, di- •
zem co·m o objetivo de dividir a política paulista, que
passava, assim, a ter no seu seio aquele elemento de embaraço ou de co~_tran_g_imento diante do Governador de
São Paulo,-tambêm ª-spirante à candidatura: Bernadino
de Carripos, quandO ele sentiu que não pod~ria levar a.
bom termo essa candidatura, aparece então, com o nome
do Marechal HerJl!~~_fonseca. Qual a c_on.seqUê:ncia
dessa candidatura, todo o Brasil sabe. Por um lado, foi o
mais brilhante, p_roporcionando ao Brasil aquele singular espetâculo cfvico, a Campanha Civilista, espetâculo
memorável, incmpparável em to~da a vida r~publicana do
't3:ra_sil. Mafh_.de t~l.mQ.n.eira o país se conturbara que, mal
o Marechal Hçrmes assume a Presidência da República,
já era flagr~te_ ql!e se tornava ~ecessârio Polarizar ãs
forças políticas em torno de algum candidato à Presidência da República, para preencher um vazio que era pernicíoso à vida pública brasileira.
Naiural~eJ?te, ai8u_mas coisas havia acontecido antes
disso. Havia acontecido a derrota do candidato do Presidente, que era David Campista, aquela figura extraordinária de intelectual, de homem de letras, de homem culto, que passava como amante das belas artes, da música,
da boa conversa, e~fim, tudo que podia marcar uma pri-vi!egiada personalidade de homem de inteligência e de
culju-r~. Entretal1t9_, __ chamo a atenção de V. Ex•s para
essC ponto. Costumo db;er, pela minha experiência -aí
_eu--falo pelami!lha experiência- que o ótimo costuma
ser o íriiinigO -dO -bom. Quando afastamos o bom em busca do ótimo, r_:p_·~litl;lS v~ perdemos o_ótimo e também o_
bom.
Ruy. Barbosa se ins~rgiu contr~ Çamplsta, ele que era
o mais alto intelectual do Brasil, ele se voltou contra

Sexta-feira 15

1009,

Campista, atirou-se contra Campista. ~conhecida a carta a Pinheiro e Azeredo naquela circunstância.
Mas, afastando Campista, que era a grande figura não
de estadista, apenas, mas de intelectual. sobretudo de estadista, pela obra financeira que ele havia realizado cm
Minas Geraís e continuara a realizar no Ministério da
Fazenda de Afonso Pena, Ruy Barbosa, involutariamente, é evidente, abria caminho para a entrada do militaris·
mo no Brasil. Foi por essa porta, justamente aberta pelo
eminente Senador conselheiro Ruy Barbosa, que o militarismo entrou inicialmente na politica brasileira.
Mas, como eu diziã., Sr. Presidente, era tão visível
aquela con~urbação nacional provocada pela candidatura, pela campanha que Hermes não tinha mais nenhuma
força para fazer ou para impor o seu sucessor.
Af aparece, inicialmente, a candidatura de Pinheiro
Machado, promovida, ou, pelo menos, inicialmente trabalhada pelo Senador Antônio Azeredo. Foi S. Ex• que
se dirigiu ao Governador de Minas Gerais, Bueno Brandão, que já havia 8: esse tempo, aceito a chapa Campos
Salles, novamente lançada por Pinheiro Machado, Venceslau Braz. Aí, nós temos um parêntese sobre os problemas da Vice-Presidência.
Mas, embora já assim comprometido, ele recebe uma
carta de Antônio Azeredo, dizendo que Pinheiro Machado não desejava ser o Presidente, não ambicionava ser o
Presidente, mas que o Presidente Hermes da Fonseca
considerava a fórhmla Pinheiro-Bueno Brandão uma
fórmula felicíssima~ O que faz Bueno Brandão, que era o
Governador de Minas Gerais, e, portanto, grande autoridade na política daquela época? Ele responde numa
carta, modelo de habilidade política - não quero dizer
de habilidade mineira -na qual ele diz: ..Nada tinha a
opor à candidatura do nosso eminente chefe" - o eminente chefe era Pinheiro Machado, cujas qualidades, cujos trabalhos, cujos sentimentos ·republicanos tanto o
credenciavam para a Presidência da República. Entretanto, ele nada podia fazer, nenhuma posição podia to·
mar antes de consultar o seu Partido. O seu Partido era o
PRM conhecido como a .. Farasca", se não estou Cm erro, por isso estou pedindo as luzes do nobre Senador Itamar Franco, que confirmará ou não.
Mas, nessa mesma ocasião, as forças paulistas não
viain bem a candidatura de Pinheiro Machado. Rodrigues Alves promove a ida de Cincinato Braga a Ouro Fi·
no, cidade mineira límítrofe de São Paulo, onde Bueno
Brandão veraneava, ou gozava férias. Então leva a Bueno Brandão o ponto de vista de São Paulo contra a candidatura de Pinheiro Machado, ponto de vista para o
qual pedia o apoio de São Paulo . .B realmente a primeira
vez que se nota, em toda a sua configuração, em todas
suas linhas principais, o início daquela política que ficou
conhecida como a .. política do café com leite".
E Cincinato, ·ao voltar da sua missão, o que diz a Rodrigues Alves, como súmula, naturalmente, daquelas
longas conversações, é que Minas tinha dois pontos de
vista: primeirO, não apoiaria Pinheiro e, segundo, não
aceitava a Vice-Presidência. E daí se inferia que Minas
queria a Presidência. Queria e _teve. AI _ela -~e _tOTf!OU,
como foi notório, na êpoca, o ponto de confluência, a
l-have mestra de toda a solução política do Brasil, naquele momento. Não houve como evitar isso. E apenas vou
fazer aqUele parêntese, a Que me referi, sobre a Vice.Presidéncia.
São Paulo aceitou a ch_apa Campos Salles-Wenceslauj
Minas queria a chapa- dizia aceitar- Campos SalesWenceslau. Resultado: a coligação vetou a primeira chapa e o PRC vetou a segunda, e assim desapareceu nas vagas, nas ondas da Více-~!_esidência, a candidatura prCBidenciai -de Campos Salles. Campos Salles, que estava
apontado, era tido __como um candidato vitorioso, teve o
seu nome justamente sacrificado, dada a impossibilidade
de se chegar a um acordo em torno da Vice-Presidência
ou do Vice-Presidente que ele devia ter.
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nesse momento, pouco depois da morte do próprio
Campos Saltes, que surge a candidatura de Wenceslau
Braz. Conta-se que, Sabino Barroso, acompanhado de
Tavares de Lyra, procurara Pinheiro, para sugerir ou
lembrar o nome de Wenceslau Braz. Então, de PinheiiO
Machado, que era realmente um homem de uma inteligência profundamente aguda, e às vezes irônica:; voltouse para aqueles emissáfíos políticos e disse: _.. Vocês,
quando falam em acordo, trazem sempre no bolso o
nome de um mineirinho", o mineirinho era Wenceslau
Braz. Pinheiro não deu a resposta imediata, disse que iria
dâ-la depois. Teria consUltado, segundo se diz, nesse
mesmo dia, o Marechal Hermes, Presidente da República, e à noite, numa recepção que havia no Itamaraty,
anunciou que estava disposto a aceitar a c<irididatura
Wenceslau Braz. Surgiu assim, essa candidatura, como
uma candidatura de paz, uma candidatura càpaz de dar
tranqUilidade que, àquele momento, se esperava para o
Brasil, quando jã havia, nos horizontes, os prim"eiros
prenúncios da conflagração mundial, que se estendeu at~

1918.
Voltamos aí à candidatura Rodrigues Alves, já doente,
já visivelmente sem condições de assumir e que deu margem àquele período que foi chamado da Regência Republicana.

O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• me permite, eminente
colega?
O SR. LUIZ VIANA -
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Com muito prazer.

O S.r. Luiz Cavalcante - Já que V. Ex• já saiu do
período Wenceslau Braz, eu me permito lembrar, não a
V. Ex'", que sabe a História do Brasil de cor e salteado,
permito-me lembrar, talvez, a um único colega que não
conheça o episódio, o que se passou com o Marechal
Hermes na Presidência de Wenceslau Braz. Terminou o
Governo o meu ilustre camarada, Marechal Hermes, impopularíssimo. Nenhum Presidente, ao termino do mandato, foi tão - e a palavra é esta mesmo - execrado
como o Marechal Hermes da Fonseca, ridicularizado. A
cantiga ..A Careca do Dudu", os mais velhos, os da minha faixa, ainda sabem a toada. Pois bem, mas mesmo
assim, pela mão de Pinheiro Machado, Hermes da Fonseca disputou o Senado, pelo Rio Grande do Sul, e foi vitorioso, com mais de sessenta mil votos, contra Ramiro
Barcelos, com apenas três mil e poucos votos. Uma vitória estupenda. Mas, tal a impopularidade de Hermes
da Fonseca, no Rio de Janeiro, que ele refugiou-se na
sua casa, em Petrópolis, e não teve coragem de assumir o
Senado, acabando por renunciar à cadeira. Isso mostra a
força da opinião pública. O episódio, também, pareceme, foi o marco do arrefecimento do militarismo, no
Brasil, durante muitos anos. Perdoe-me, V. Ex• essa descabida intervenção. Muito obrigado.
O SR. LUIZ VIANA- Agradeço a V. Ex• essa valiosa contribuição, que tanto Vai ilustrar o meu discurso; e
que permite que eu faça, também, um pequeno retrocesso, aqui, com as notas, para mostrar a preOcupação que
havia na Velha República, com os polftiCos daquela época, de evitar as lutas demasiadas, que eles sabiam maléficas ao País.

Quando Brandão, por exemplo, insiste cotri Hermes
para aceitar a candidatura Wenceslau, ele diz: .. Evitando
lutas quase sempre prejudiciais aos interes-ses- do Pafs". E
Campos Salles, ao se referir à iniCiativa ·que havia tomado Pinheiro Machado, com o apoio de Bueno Brandão,
em favor da sua_c:mdidatura, também se insurge dizendo
que s6 podia aceitar a- SUa candidatura se ela fosse uma
candidatura de conciliação nacional; porque, dizia ele,
ficarã assim resolVida a crise que vem perturbando a
politica do Pais, que tanto precisa de paz e tranqUilidade
aos espíritos.

Assim, vemos que há uma preocupação, hã uma nota
mais ou menos constante, em torno da escolha dos Presidentes da República, para esses, tanto quanto possível,
pelo men-os, fossem a confluência de grandes setores, dos
maiores setores da vida pública, da vida politica nacional. Não foram as lutas que fizeram, a grandeza doBra·
sil, o que fez a grandeza do Brasil foram justamente
aqueles períodos em que nós conseguimos a paz política
para a Nação.
Mas, Sr. Presidente, continuo. Disse a V. Ex•, ou chamei aqui a atenção, que depois de Wenceslau teria voltado a_ candidatura de Rodrigues Alves, que não chegou a
se empossar, e dela se passando para a candidatura Epitâcio Pessoa. .t curioso, aliãs, que Epitâcio Pessoa tivesse
tid.D um apoio decidido dos mineiros. Raul Soares talvez
tenha sido- e diz-se que foi- o grande artífice da candidatura Epitãcio, uma vez que ele pretendia ou ele jã tinha as vistas voltadas para a candidatura Arthur Bernardes, mas que àquele momento ainda era prematura. O
nome que emergiu imediatmaente foi o de Altino Arantes, que era o Governador de São Paulo, Presidente de
São Paulo, como se dizia àquele tempo, um jovem homem de quarenta e poucos anos, e que fazia administração realmente brilhante em São• Paulo. Mas foi alegado- sempre hã alguma alegação a fazer- que não ficava bem, que depois de uma chapa paulista-mineira, isto
é, Rodrigues Alves ~ Delfim Moreira, se _!:alocasse um
novo presidente paulista, voltando-se então à mesma
fórmula de presidente paulista e vice-presidente mineiro.
Raul Soares sem dúvida, uma das grandes figuras da
política brasileira, morreu no Governo de Minas, quando para ele se abriam aqueles mesmos caminhos que a
morte barrou. Do mesmo modo, aquele outro grande
mineiro que eu omiti aqui, lamentavelmente, que foi
João Pinheiro. A morte representou para a política mi~
neira, como também para o Brasil, realmente um prejuízo terrível, com a perda desses dois grandes estadistas,
que foram João Pinheiro e Raul Soares.
Raul Soares, entretanto, se bateu pela candidatura
Epitácio, e é interessante que o tivesse" feito, porque
numa-carta publicada recentemente Dum livro de Oswaldo Trigueiro, ele dizia a João Pessoa, a propósito justaw
mente das candidaturas que precederam as de de Getúlio
Vargas e Júlio Prestes, que a Parafba nada devia à polftica de São Paulo ou à politica de Minas, embora os presidentes paulistas tivessem sido melhores do que os presidentes mineiros.
Entretanto, é jUstamente Minas que vai levar para a
Presidência aquela grande figura que João Mangabeira
considera a maior intelectualidade, a maior celebração
que terã chegado à Presidência da República no Brasil.
Mas, Epitâcio, por esta condição mesmo, sentia que
devia ser um Presidente fraco, uma vez que tinha à sua
ilharga, as duas grandes polfticas de São Paulo e de Minas. E, por isso, ele não quis intervir. Solicitado para se
pronunciar sobre isso, deixou um testemunho no livro
que escreveu - Pela Verdade - no qual, aliás - jã é
uma transcrição da sua filha - escreveu Epitãcío que,
"em março de 1921, recebera em Petrópolis, Carlos de
C:impos, vindo da parte de Washington Luiz, que era o
Presidente de São Paulo, que lhe mandava -dizer que fora
procurado pelo Dr. Raul Soares, pedindo esforços em
favor de Arthur Bernardes. Washington, que nada respondera antes de conhecer o pensamento de Epitâcio,
respondia ao emissário do Presidente de São Pauk. diz Epitácio - e que na conformidade com os propósitos- reiteradamente manifestados desde o início do Governo- eu;- de modo algum, me envolveria na escolha do
meu sucessor",
Mas, quando tudo parecia levar a ãguas tranqUilas a
candidatura Epitãcio Pessoa, surgiu a disputa em torno
_ da Vice-Presidência da República: de um lado, a Bahia,
Pleiteando para J. J. Seabra; do outro lado. Pernambu-

co, que pretendia a Vice-Presidência para Estâcio Cunha.

Aí, a política daquele tempo, os polfticos, as facções,
os grupos, ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campainha.)- A Mesa solicita a V. Ex• que termineSCu
discurso, em virtude de seu tempo estar esgotado.
O SR. LUIZ VIANA -Em cinco minutos, termina:.
rei.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) sobremaneira agradecido a V. Ex•

Eu ficarei

O SR. LUIZ VIANA- Eu é que agradeço a V. Ex.•,
pela tolerância que tem tido, mas posso assegurar que,
em cinco minutos, estarã encerrado o meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Obrigado a
V. Ex'
O SR. LUIZ VIANA- Mas, como dizia, surgiu essa
di_sputa da Vice_wPresi~ência e, aí, foi inconciliável. Houve reuniões, fórmulas, sugestões - não cabe aqui
enunciá-las, mas não se chegou a nenhum resultado.
-A cOnseqUência foi que Nilo Peçanha, que havia desembarcado, dando até um viva a Arthur Bernardes ainda no cais, se tornou, com o apoio de Pernambuco, com
o apoio da Bahia, com o apoio do Rio Grande do· Sul,
candidato da Reação Republicana.
Essa, não sei, é um pouco dos nossos dias; pelo menos,
nós todos ouvimos o ruído dessa campanha gigantesca
que foi a da Reação Republicana e que teve, como conseqiiência, isolar o Presidente Bernardes no Palácio. Tais
as cogitações que se seguiram: a primeira, ainda, no Governo Epitãcio, com a rebelião de 5 de julho de 22; a seguinte, já no Governo Bernardes, em 5 de julho de 24,
quando __ o próprio Presidente de São Paulo, Carlos de
Campos, teve que deixar a Capital para se homiziar no
interior do Estado.
Então, a conseqUência daquela luta, a conseqUência
da campanha presidencial entre Bernardes e Nilo, são 4
anos de luta, 4 anos de agitação, 4 a'nos de intranqUilidade, para o País. Acho que são anos que, por mais que admiremos a firmeza dos homens, a coragem dos seus protagonistas, acredito que não tenham sido benéficos ao
País.
_ Quero, aqui, trazer um pequeno depoimento porque,
no meio da história, quando ela se aproxima para câ, cu
já tenho alguma coisa pessoal: contava-me Octávio
Mangabeira que, a 15 de novembro de 1926, quando se
findava o perfodo do Presidente Bernardes, ele, que havia sido seu amigo sobretudo na Câmara dos Deputados,
achou que devia levar uma palavra de amizade, de
apreço, ao grande Presidente Arthur Bernardes - e assim o fe~. Lã chegando, Bernardes arrumava, ou desarrumava os úJtirrioS -papéis no Catete e, nessa conversa
com Octávio Mangabeira, ele lhe disse: .. Dr. Mangabeira, eu sou- o último Presidente que consegue se manter
dentro da legalidade". Realmente, o estado de sitio era
uma medida legal graças à qual ele se manteve. O seu suw
cessar, Washington Luiz, como sabemos, foi deposto, e
o foi, em conse-qUência de outra luta presidencial.

Para ver como nós sabemos pouco i}(' dkr. áe amanhã,
_de que~ vai ser Presid~!:!.te, d:e quem não vai, qual é o futuro de caria um, sobretudo dos mais jovens, que não é o
meu caso, vou ler aqui um pequeno trecho, que acho não
contrariará o tempo que me foi dado. Ele conta que na
CâmRra- istO é·Üe Gilberto Amado -freqUentemente
encontrava, em colóquio, Getúlio Vargas. E diz assim:
Nesse ano de 1924 podia-se va-lo freqUentes vezes em conversação com o novo Uder da bancada
rio-grandense- era Júlio Prestes-, homem ainda
jovem, baixo, troncudo, com um ligeiro desvio na
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mentando que o problema estâ nas mãos das autoridades
competentes, quando o resultado da pretensa competência é o desastre que af está.
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-- A- exata CompreenSão da crise em que nos debatemos
exigi! o conhCcimento· de suas causas reais, que remontarii. às raízes de nossa formação histórica. A crise brasi~
- leira não cOineçou cOm o choqu~ d~ peiróle~. com o movimento de 1964, com o desenvolvimentismo de Kubits~
Chek oU- OutioS-PfeteX.tos invocados a cada pass~. Suas
=- origens estão em nosso próprio modo de ser, nas carac- terísticaseSSeD.ciais do tipO- de -sociedide que, at~ aqui,
conseguimo_s construir.
VivemoS em urit paiS ein que o Estado surgiu antes do
povo._I?esde_a lndep_endência, grupos oligárquicos sem~
pre se entenderam e conCii..hll-am seus intéresses, mediante a sistem<!tica subordinaçãO Ou_á--i:mra e simples exclusão de tudo aquilo que pudesse contrariar seus _propósi~
tos. Sempre lnanobraram á máquina do estado para bloquear-o surgirrierlto de qualquer forma espontânea de solid_ariedade social, de organização da socie_dade civil e de
formação tie forças políticas que pusessem em risco a supremãcra dO Estado. O Es.uido das oligarquias, que se
-autodenominam "elites". Essa crítica tem sido feítã, reiterãdamente, pelos mais respeitados estudiosos de nossa
história. Veja-se, por exemplo, como a Independência foi
-caracteriZada pelOs historiadores Carlos GUilh-erme
Mota e Fernando Navais:

mentares entre si. A primeira é a que define o papel reservado aos próprios oligarCas. A segunda é a doutrina
da sociedade sem antagonismos.

maneira de olhar, jeito plácido e sorridente, que
chegava à representação nacional precedido de boa
reputação, mas sem estrondo ou movimentação de
gaúcho. Chamava-se Getúlio Vargas. Minha me~
mória se entretém, como diafite dC um- diPtico anti- go, em evocar aquele par de amigos formado pdo
líder de São Paulo, a quem já se predizia a Presidência da RepúbliCa, e O do Rio Gfande do Sul, em cuja
figura modesta, neutra de aparência, não se podia
ler nenhuma indicaçãO- das formidáVeis posSfbítidades de que e r<!- portador,
São as._surpresas da vida polftíca~ que vai enCoiltfar os
seus eleitos onde muitas vezes os seus contemporâneos,

os seus circunstantes não ímaginam. QUem poderá saber,
aqui, se estamos diante de algum ou de alguns futuros
Presidentes da República? Ninguém, nenhum de nós
pode saber. Mas, desejo _que assim seja e, sobretudo, o
objetivo do meu discurso é mostrar que nós devemos todos, sem exceçãd, acima dos partidos, ter a -consciência,
pelo menos ter a consciência, de que tudo que pudermos
fazer em benefício do consenso, em benefício da harmonia, em beneficio do entendimento, serâ benéfic-o ao- Brasil. Tenho ouvido falar em mUitos candidatos, cada um
com seus títulos, seus títulos ilustres, da política, pCssoais, enfim; de vãrías O-rdCJiS."-~,..fas7'-a grande pergunta
que me faço, e que deixo aqui colocada, ê saber qual dos
brasileiros é o mais indicado para fazer a (~licidade do
País? (Palmas.)

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento do orador.)- Sr. PreSidente, não podefia passar
em branco, sem um elogio, essa aula que o nobre Senador Luiz Viana acaba de nos dar. Ele se move entre os
personagens da história, assim como n;;s;··nord.estinos,
nos movemos entre os pobres da região. Apenas ele se
movimenta com mais familiaridade.
O SR. LUIZ VIANA- Muito obrigado a V. Ex' pela
generosidade com que tanto me cativa.

O Sr. José Lins- Compraz-metanlbêm a conclusão a
que chega V. Ex• O País pl-éCISil realmente do consenso
dos homens de boa vontade.
O SR- LUIZ VIANA mas.)

Muito bem a V. Ex• (Pal-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Severo Gomes, por delegação
da Liderança do PMDB. V. Ex•, Senador SCvero Gomes,
disporá de 20 minutos, nos termos regimentais.
O SR. SEVERO GOMES- (Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estamos todos c_onscientes de que o Bra~il enfrenta
uma crise sem paralelo em sua existência. As pressões in·
ternas, geradas pela degradação das condições de vida,
que já explodem em manifestações de desespero- como
ainda há pouco, em São Paulo - constituem sinais evident.es de que a estrutura social está submetida a tensões
que ameaçam sua estabilidade. Não poderemos, por
mais tempo, continuar trilhando os caminhos que nos levaram a este beco escuro, onde as classes pobres não encontram pão, e as outras se defrontam com a incerteza e
a desesperança~
Tenho ouvido, nesta Casa, apelos tão conscientes
quanto dramáticos pai-a que todos nos irmanemos, sem
distinção de partidos, na busca dC -soluções que afastein a
perspectiva do caos. Na verdade, a convicção de que essa
tarefa incumbe aos representantes do povo já~ o primeiro passo no rumo da fórmula de redenção nacional. Nós
recebemos, com nosso mandato, a delegação expresa
para agir no s_entido do bem comum. I;: nossa a responsabilidade, temos que assumi-la e, ao mesmo tempo, exigir
que os demais poderes da repliblica assumam por inteiro
a parcela que lhes cabe. Não podemos nos excusar argu·

"No limite do processo, dizem eles, a conciliação

entreiS fõrÇàS da repressão e as da revolução- provocou no Brasil a emergência de um Estado p.acional escravist8. e fortemente assessorado pela diplomacia iriElesa~"' ··
Verif!ca-se! a~sim, que o mal de hoje não é tão novo:
jâ em 1822 a:eStrutura de dominação interna articulava~
se com a dependência- externa, tornando impraticâVeJ o
aperfeiçoamento das instituições pollticas e sociais qui
poderi~m permitir a expressão e a ímplementação dos
anseios _!O:ljoritá[_ios a favor do progresso e da jUstiçã.. O
divórcio entre o Estado e a Nação tem sido uma constante em nossa história, raramente interrompida por efêmera primaveras.
A debilidade das forças sociais internas, sufocadas
Pela pressão do Estado, haVeria dC: ter por conseqüência
a fraQueza do próprio Estado, no confronto com as pressões externas. No curso dos tempos, foi sempre diffcil
· · ideritificar aS questões verdadeiramente nacionais, porque elas foram reprimidas pela associação dos interesses
estrangeirOs com os das oligarquias locais.
NaS- últinlas décadas, essa confusão de interesses
agigantoU-se, impulsionada pelas circunstâncias da segunda guerra mundial e, posteriormente, pela emergên·
cia da chamada guerra fria. Exemplo chocante desse em~
baralhamento de conceitos estâ nas conclusões a que
chegou o Estado-Maior do Exército, einjaneiro de 1943,
dUrante um afRstamento temporário do General Gois
Monteiro.
..0 Brasil e as outras nações da América- afrrmava o
Estado-Maior - representam um papel e um valor secundários: suas -ações e suas atitudes são forçosamente
condicionadas pelos Estados Unidos, dos quais eles dependem para tudo. Por isso, toda a orientação que o
Brasil poderá adotar, no futuro, será subordinada a essa
relação, seja no domínio político, econômico ou militar
-(')
Anotem bem: O Estado-Maior do Exército atribuia ao
Brasil um papel e um valor secundários. Em conseqüência, pÍ"opunha a nossa subordinação, em todos os campos, a uma potência estrangeira. Esse documento resume
a história inteira de noSso País, sob a óptica míope das
nossas autodenominadas elites. Mais do que isso, é preciso destacar o fato de que tais elites cunharam e nos impuseram ao longo do tempo duas teses centrais c comple.-

...

A visão das ''Elites" como força condutora de nossa
História predominou e predomina em amplas camadas
civis e militares. Mas é no texto do manual básico da Es-·
cola Superior de Guerra - escola cuja influência ninguém pode desconhel.':~r =-que essa idéia ganha uma nitidez descontraída. Eis o que se lê no referido manual:
"os grandes movimentos da História brasileira
foram sempre manifestaç_ões de elites. A Campanha
abolicionista, a _independência, a república, são
exemplos nftídos. A adesão do povO -às ativldades
precursoras e_ de apoio a esses movimentos tem sido
tão discreta que não chega a configurar uma participação inarCMte. .. _.A conjuntura, alêm disso~ Con)1u_;du esses fatos para o campo das decisões de cripula .... Parece, pois, que a História brasileira dá relevo ao papel das elites na formulação dos objetivos
nacionais".
Essa concepção sobre a primazia das elites con1o força
de nossa História tornou-se a tal ponto preponderante
que veio--a se corporificar no próprio texto da Constítu!ção. De fato, o art._8"9 de nossa Lei Magna atribui ao
Conselho de Segurança Nacional competência para ..estabelecer os objetivos nacionais permanentes e as bases
para a política nacional".
Nessas idéias abstrusas sobre o papel das ''elites" se
loCaliza a causa dC permanecer até hoje inacabado o processo de nossa independência. Dai decorre, igualmente, a
república que conhecemos.
Esse pensamento, antipopular e antinacional, gira so~
lidariamente com a segunda tese a que me referi, ou seja,
a-imagem, tantas vezes repetida, do país das harmonias,
que jamais recqnheceu os conflitos de interesse entre as
diversas classe-s, grupos e categorias sociais. Ao país formal que ignora a existência de tais conflitos corresponde
o país real em que as divergências sociais são submetidas
por rneio da opressão, do arbítrio e da violência. Assim
s~ndo, na medida em que esses antagonismos não apare~
ceram à luz do sol, ficou mais fácil, para os grupos dominantes, impedir a mobilização e a manifestação da vontade popular.
Esse impedimento da mobilização e da manifestação
~a vontade pop_!!lar ê o grande embuste histórico- que
anestesiou a evolução política nacional. Todas as nossas
"conciliações" foram acertos de cúpulas, afiâs, magistralmente bem descritas pelo ilustre Senador Luiz Viana,
feitos quando os fnconformismos se acirravam- e sempre passando ao largo dos reais interesses do povo.
No ~ntanto, o Brasil conheceu muitos movimentos populares, que a historiografia oficial se encarregou de esconder ou misffficar. As ações revolucionárias, republicanas e abolicionistas, de Frei Caneca a-Theóphilo Ottoni, da praieira ao farrapos, foram sempre interpretadas à
luz dos interes-ses dos donos do poder. A revolução da
cabanagem, que por cinco anos conflagrou a Amazônia,
mereceu de Ro_cha Pombo apenas algumas linhas, e no
rodapé da página. E a saga dos Quilombos ainda está
para ser escrita .
Não trago essas, lembranças para insinuar que a História poderia ter sido muito diferente, ou sen1 a consciência de que essas forças centrífugas poderiam ter fragmentado o território e a sociedade que hoje constituem as bases de nosso projeto nacional. Relembro para demonstrar que os conflitos não desembocam necessariamente
na destruição revolucionária, nell'l significam uma espécie de doença que precisa ser curada ou extirpada. Ao
contrário, eles são a vida. Pagamos um preço muito alto,
sob a fonna do atraso na. emergência da nacionalidade,
pelas idéias corpOratiVistas; segundo as quais as relações
entre os grupos da sociedade devem ser controladas e po~
lidadas pelo Estado.

(I)Estado~Maior
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1:: necessário conhecer o passado para compreender o
presente.
A crise de hoje é produto desse longo equívoco, com o

Estado constrangendo a Nação._ Com o Estado superposto à Nação. Com_ as pretensas elites na direção doEstado, defendendo até os interesses estrangeiros como se

fossem ínteresses -riaClõ.DaTs-:ESte--êO cerne do problema,
que se espelha claramente nas medidas agora tomadas
para enfrentar a crise, Ou não estamos, outra-vez,jogã"i1do sobre o povo os ônus da situação? Estamos ou_não
procurando tré_guas__e ®JH;"iliações que excluem, uma vez
mais, o homem do povo?
Vivemos, nestes dias, a hora crucial da História brasileira, O desemprego em massa invade os lares dos trabalhadores, com seu cortejo de miséria e de desgraças. A
economia parece ferida de morte e o Estado, benfeitor de
minoriãS e algoz implacável para a maior parte da população, agoniza no charco da insolvência, depois de hipotecar ao F_uftdo Monetári9lnternacional os últimos adereços de sua dignidade.

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. SEVERO GOMES- V, Ex' me permita com-

p!çtar o pensamento e, em seguida, poderemos debater
com maior proveito para V. Ex'.
O nascimento das grandes nações, como os Estados
Unidos, a Inglaterrra e a França, custou muito sangue,
derramado em guerras e em c·omoções int~stinas. Se não
'tivermos corripetêncié para gerar um Brasil novõ, pela
via política, a violência será outra vez a parteira da História.
Para o bem e para o mal, o que fizermos Irá marcar a
vida das gerações vindouras. Estamos diante do desafio
do projeto nacional, em tudo semelhante àqueles que foram decifrados e respondidos, nas encruzilhadas da História, pelos estadistas que lideraram a construção das
grandes nações.
Sr. Presídente, Srs. Senadores:
Queremos um Brasil prósperO, forte, livre e feliz. Queremos uma pâtria de que possam orgulhar-se os seus filhos.
Como sonhar tão alto, quando o tempo é o _da
ameaça, das incertezas, dos cOnstrangimentos e das pressões que se abatem sobre a N açào?
t! que os grandes sacrifícioS ob_rigam à reflexão, e com
ela vão caindo as es_cama_s que nos cobriam os olhos. Então percebemos que a penumbra que nos envolve não é,
necessariamente, a que antecede as trevas da noite. Dependendo de nós, desta Casa e deste Congresso, ela pode
ser a penumbra que anuncia a promessa da manhã.
Este sonho elevaclo nada tem a ver com os sonhos das
horas dormidas, que dão asas à impotência para o seu
vôo de frustrações e angústias. É o sonhar desperto, produto da consciência de qlie está em nossas mãos a mobilização das potencialidades humanas e materiais do BrasíL
Somos um grande e numeroso povo, dotado de capacidade de trabalho, de sacrifício e de inventiva.
Dispomos de recursos naturais como nenhum outro
país do mundo.
Temos uma agricultura poderosa e competente, que
neste último meio sêCulo liderou as estatísticas mu-ndiais
de crescimento. Só_ que ela foi conduzida para produzir
alimentos destinados a outros povos, enquanto os que
labutam o setor permanecem atê hoje perseguidos pela
desnutrição, pela doença e pelo analfabetismo. Aind_a
não tivemos forças para dar ·o passo histórico de trabalhar para nós mesmos.
A indústria brasileira estende-se por quase todos os
campos, e ostenta tecnologia moderna. Podemos produzir os bens de que necessitamos, e ainda muito do que a
grande maioria das nações precisa para a sua sobrevivência.
As universidades e institutos de pesquisas, malgrado o
desprezo que vêm merecendo dos_ governos, juntamente
com todas as questões educacionais, representam enorme potencialidade de geração de tecnologia autônõma, e
de desenvolvimento da Cultura Nacional.
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Nossos quadros intelectuais,_ técnicos, administrativos
e políticos nada ficam a dever aos das nações desenvolvidas.
Enfim, temos tudo para nos tornarmos uma grande
Nação, Tudo, menos a capacidade_ de decisão política.
Continuamos passivamente submetidos a comandos
externos, e as_ autoridades responsáveis repetem sem cessar a ladainha segundo a qual não há outro caminho a
-seguir, nenhuma alternativa, num cantochão composto
especialmente para os funerais da pátria.
A Nação está no tronco. Não naquele que subjugava o
escravo rebelde, mas em_ um_ pior. Um tronco que parte
do reconhecimentQ da existência de um "s~nhor", e daí a
passividade e a única e vã esperança posta na recuperação da economia americana. Noutros tempos, também
-as boaS s-afras prometem a meiliõria da-vida na-S sen-Zalas.
PO-r que devemos esperai iimà solução de fora?
Por que vislumbramos saídas nas reuniões das grandes
potências? Elas se juntam para enc!lminhar seus próprios
problemas, nunca _os_possos.
Alguém de razoável bom senso acredita(â que os países ricos ·nas oferecerão d~ presente, em ·uma bandeja, as
condições para criarmos um Brasil digno das gerações
- futuras?
Não sejamos ingênuos. _Os grandes chegaram a essa
condição porque sabem defender patrioticamente seus
interesses, quase sempre às custas dos s_u_b_d_esenvol:vidos.
Para deixar a periferia do mundo, teremos_ que lutar
por nós mesmos. Os lugares privilegiados na história não
são ocupados a convite ou por favor: os povos têm que
conquistã-los.
Um aceno de mudança~ no sentido corr~to surgiu no
discurso que o Senhor Pre!iidente da República fez na
sessão inaugural da Assemblêia Geral da Organização
dâs Nações Unidas. Nessa oportunidade, ele mostrou
com clareza o que separa as nações. Expôs como a ordem económica internacional congelou um processo de
dominação financeira, tecnológica e comercial, beneficiando os países ricos às expensas dos Pobres. Descreveu
como nosso Pafs foi e é espoljado dentro dos atuais pressupostos da eConomia internacional, que nada têm de
inexoráveis.
Dessa tomada de consciência, e da identificação- de
nossos interesses, diversos dos interesses alheios, poderse- ia esperar como resultado a conclamação do País, a
mobilização nacional em defesa de nossas riquezas, dos
frutos de nosso trabalho e de nossa soberania.
Mas o que aconteceu foi o contrário. Depois do discurso tivemos a carta de intenções ao F_MJ, documentocompromisso de um país imerme, que abre definítiva·- mente suas portas à espoliação externa. A política eco_nômica de submissão aos ditames internacionais alcançou sua merecida coroa.
Que mais poderia o Brasil fazer, depois de ter alimentado a ilusão de que, cedendo às pressões dos círculos financeiros, atravessaríamos incólumes a borrasca que
despencava sobr~ a economia mundial?
Em_pmp_e dessa ilusão promovemos a recessão e o desemp~ego em massa. Renunciamos a nossa capacidade
de decisãq_e deixamos entregue à própria sorte a empresa
privada nacional. Em nome dessa ilusão levamos ao descalabro as finanças públicas e estamos limitando a capacidade ae aÇão das empresas do estado, com prejuízos incalculáveis para toda a Nação. Chegamos, enfim, à insolvência e à capitulação.
O PMDB foi incansável na advertência quanto aos riscos do endividamento irresponsãvel, e insistiu na necessidade de renegociarmos a dívida, enquanto tínhamos reservas altas e a liquidez internacional apresentava relativa folga. Enquanto as autoridades se preocupavam em
ridicularizar nossos cuidados, as ~eservas se evaporaram,
cresceram _oS ~ompromissos de curtíssimo prazo e sobreveio a retração do sistema financeiro. Às afirmações gabolas de que nossa dívida era muito bem administrada
- e quantas vezes fomos obrigados a ouvir isto?-:- sUcederam os gestos de desespero.
Firmamos compromisSos com o FMI que liquida inteiramente nossa soberania em matéria de política econômicà. Estamos alienando o controle sobre setores es-
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tratégícos como o mineral, a indústria de armamentos e
de informática, em troca de uns poucos dólares do tesouro americano.
E os entendimentos com os credores privados, conduzidos - pasme a Nação - por banqueiros estrangeiros,
deixaram somente a certeza de que chegaremos à moratória.
Creio que só a palavra bancarrota é capaz de abranger, com realismo, o estado das finanças públicas e privadas. As condições de financiamento das empresas são
ditádas pelo desregramento dos especuladores. Já abalado pela recessão, o segmento empresarial enfrenta desequilíbrio_s insanãveis, que pode levá-lo a uma onda de
concordatas e falências. Enquanto isso, o Governo não
sabe como girar a emensa dívida de 9 trilhões de cruzeiros ê-transfere para oS especuladores recursos arrecadados dos que produzem e dos que trabalham.
E os Ministros da área econômica alegam que não há
outra maneira de enfrentar os problemas. Por trás dessa
cândida _afirmação estâ 3 lÓgica do Sistema FinanceirO
Int~rnacional. Uma lógica perversa, porque temos agora
empresas incapazes de pagar e credores que acumularam
uma riqueza fictícia, feita de papel e prestes a se evaporar. Todo o patrimônio acumulado durante meio sêculo
na indústria.e_ na agricultura corre sério risco. A desorganizção da econo~ia ameaça atirar pela janela potencial
de nossa força de trabalho, enorme e adestrada, e a capacidade empresarial conquistada a duras penas.
A -isto nos cOnduziu a estrutura elitista de dominação
interna, parceira contumaz dos interesses internacionais.
Um problema que nos acompanha desde 1822, como
um? praga histó:rica.
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Nunca o Brasil atravessou uma época em que tenha
sido tão importante a mobilização e a união das maiorias
em todas as classes, porque nunca enfrentamos, como
hoje, ameaça tão grande à sobrevivência da nacionalidade.
O vUlto do desafio torna impossível a reedição-daquele
tipo de tutela disfarçada, tecida nos salões do Império ou
nos conchavas da República. A conciliação, nos moldes
das velhas acomodações de cúpulas, tem que ceder lugar
à própria transfOrmação e modernização da sociedade
brasileira,
Em uma sociedade de classes, como são todas associedades modernas, nunca haverã trégua. O cimento de
nossa unidade estará no reconhecimento, na legitimação,
na legalização dos conflitos, que é o outro nome da demo-cracia. Sào os conflitos que dão origem às formas
mais altas de org:ariização da sociedade, à conscfência
dos objetivo_s comuns que alimentam a vontade nacional
e a sua aspiração de_ perenidade.
A construção da Pátria de todos começa pela indentificação daquilo que pode ser o interesse de todos. Aquilo
que deve unir os trabalhadores, os empresários, os profissionais libe"rais, as igrejas, os militares e a juventude,
na perspectiva do projeto de uma nação.
Temos aí a matéria-prima para· a negociação política.
Negociação para construir direitcis, para resolver os
problemas da fome, da saúde, do analfabetismo, para
restaurar a soberania nacional. Negociação lastreada nas
forças sociais e políticas emergentes, e não para satisfação do inconformismo de grupos. Negociação que p35se por uma assembléia nacional constituinte, o conduto
óbvio para que a vontade nacional expresse sua ânsia de
modernização.
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Chego ao Senado depois de entrecortada vida pública,
numa peregrinação que começou em 1964. Uma história
de quase vin-ü: anos de esperanças, equívOcos e frustrações, mas também um roteiro de experiências, de co·
nhecimentos e de lutas polítiCas que serviram para alargar minha visão sobre as grandes questões do povo brasileiro.
Participei dos governos dos Presidentes Castello Branco e Ernesto Geisel. Convivi e colaborei com o regime
militar e dele me afastei ao amadurecer a convicção de
que mesmo as idéias mais generosas nascem condenadas
àdc;::rr9ta, quando não incluem a participaçã9 das forças
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políticas e sociais que constituem o corpo vivo de uma
nação, cuja expressão maior ê o Congresso NacionaL
(Palmas.)

Não poderia deixar esta tribuna sem render homena~
gem aos que percebem, muito antes de mim, que as soluções para os problemas brasileiros devem ser procuradas nesta Casa, neste Legislativo que é a expressão legítima dos anseios populares. Temos que unir nossos esforços, acima das legendas e de seus eventuais interesses,
para corresponder ao desafio deste momento histórico.

O Sr. Hwnberto Lucena- Permite V. Exf um aparte?
O SR. SEVERO GOMES -

Pois não.

O Sr. Hwnberto Lucena- Traz-nos V. Ex•, nessa tribuna, um brado patriótico- de nacionalismo, O seu discurso, que enaltece a figura de horil.em público -que é V.
Ex•, honra a todos nós do PMDB e das Oposiçõés brasileiras. V. Ex• está rigorosã.mente dentrO da nossa linha
programática. E não poderia deixar de ser diferente,
nobre Senador Severo Gomes, pois comecei a admirá-.(o
quando V._ Ex•, fazendo parte do Governo, sempre
timbrou em defender suas próprias convicções. Por isso
mesmo, quando verificou que aumentava o divórcio entre o Estado e a Nação, V, Ex• deixou o Estado para servir à Nação. Meus parabéns a V. Ex•
O SR. SEVERO GOMES -Agradeço ao aparte de
V. Ex! e quero lembrar que não fíz mais- do QUe seguir"

um caminho, onde V. Ex• já estava hã muito tempo.
Finalizando, Sr. Presidente:
Os exemplos de homens como Ulysses Guimarães e
Teotónio Vilela mostram, para mim. o sentido da caminhada. E faço votos de que todos estejamos à altura do
que a pátria de nós espera. (Muito bem! Palmas, o orador
~ cumprimentado)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1~'-Secretârio.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 48, DE 1983
COMPLEMENTAR
Introduz alterações ao art. 4~> do LeJ Complementar nl' 11. de 25 de maio de 1971, que criou o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural- PRO RU-

RAL.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> o art. 41' da Lei Complementar n' 11, de 25 de
maio de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4~> A aposentadoria por velhice ·corresponderá a urna prestação- mensal equivalente ao salário míriimo de maior- valor no País, e será devida
ao trabalhador rural que tiver completado 60 anos
de idade, se do sexo masculino, e 55 anos de idade,
se do sexo feminino-''
Art 2~> As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta do Plano de Custeio do PRORüRAL, que é
gerido pelo Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
- FUNRURAL.
Art 31' Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação_
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A previdência social rural braslleira, implantada a
partir de 1971, teve o inegável mérito de dar infcio à concessão de um elenco de benefíciOs e servfçOs-Que se, partirmos do ponto de vista de que é melhor alguma coisa
do que nada, jã represerit"a ãlgo de notável para Oruríco·
la brasileiro.
Entretanto, sem embargo de nossa carência de recursos, se partirmos do princípio de que o trabalhador na

agricultura _deva ser 4ado o mfnimo do que é: justo, chegaremos, fatalmente, à conclusão de que estamos muito
longe do ideal. Quando dizemos ideal, não estamos que. r~ndo chegar ao máximo de justiça para o homem do
campo, pois isto seria utopia na atual conjuntura nacional. Estamos querendo apenas que se olhe com maior
acuidade para um dos setores mais sofridos e mais castigados pelas injustiças sociais coi:netidas contra oS trabalhadores em geral.
Assim, a presente proposição, ao sugerir a ampliação
do valor da aposentadoria por velhice de 50% para o salârio mínimo de maior valor do País, e a redução do limite de idade de 65 para 60 e 55 anos de idade, nada mais
está buscando do que minorar a drástica realidade do
meio rural brasileiro, no que diz respeito à situação do
- :tr-a:oalhador na ~gricultura.
Aliás, basta examinar a coisa com· realismo pa:ra yer
que a proposição é até mesmo tímida em sua formulação
pois, bem sabemos, é ÍJ:npossível alguém viver com metade do- salário mínim.o _legal, quan<f:o no~sa Constituição
fixa es~ me_smo salâr~o <;orno sendo, teoricamente, uma
impo_rtância válfda_ socialmen_te, nos s;eguintes termos:
''Art. 165 A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que,
nos termos da lei visem à melhoria de sua condição

social:
I - salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, as suas necessidades
normaiS e as de sua família ...
-A clareza do princípio constitucional dispensa quaisquer com.entãrios.
Ademais, essa reivindicação é, a um só tempo, antiga e
permanente. Antiga, porque desde a :implantação do
PRO RURAL que ela é levantada. Permanente, porque,
ainda em recente Encontro de Trabalhadores Rurais, foi
renovada a necessidade de os trabalhadores rurais terem
melhor atenção, na forma da concessão de Uma aposentadoria por velhice aos 55 anos de idade, pelo menos, na
base do salário mínimo de maior valor vigente no País.
No que diz respeito à diminuição do limite de idade de
65 (sessenta e cinco) para 60 (sessenta), se do sexo masculino, e para 55 (cinqüenta e cinco), anos de idade, se do
sexo feminino; é desenecessârio salientar que o rurícola
brasileiro, quase sempre, falece sem lograr atingir esse limite legal atualmente estabelecido. Diríamos mesmo que
são felizardos os trabalhadores rurais que chegam a alcançar os 65 anos de idade.
Nessas condições, a proposição está plena e dupla·
mente justificada, cabendo ao Congresso Nacional,
como um dos Poderes do Estado, encontrar meios de fazer Justiça a essa laboriosa categoria dos trabalhadores
na agricultura.
Sala das Sessões, 14 de abril de {983~- Álvaro Dias.

LEGJSLAÇJO CITADA
LEI COMPLEMENTAR No 11,
DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui o- Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, e dá outras providências,

Art. 41' A aposentadoria por velhice corresponderá a
uma prestação mensal equivalente a 50% (cinqifenta por cento) do salário mínimo de 'maior valor no País, e será
devida ao trabalhador rural que tiver completado 65
(Sessenta e cinCO) aiioS de idade-.
Parágrafo único. _Não será devida a aposentadoria a
mais de um componente da unidade famíliar, cabendo
apenas o benefício aO ~pectivo chefe ou arrirrlo:
--' ~-'-''

·~-·~-~~-·---

..-.

~'-

.......... -- ......... -.""... ..
~

(Às Comfs~õeS_de Constituição e Justiça_. di! LegJ6..
fação Social e de Finanças.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 49, DE 1983
COMPLEMENTAR
Dispõe sobre a concessão do beneficio auxíllodoençã ao trabalhador rural.
O Congresso Nacional decreta~

Art. 19 O art. 29 da Lei Complementar nl' 11, de 25
de maio de 1971, passa a vigorar com a seguinteredação:
••Art. 29 O Progr~ma de Assistência ao Trabalhador Rural consistirá na prestação dos seguintes
beneficias:
I - aposentadoria, por velhice;
II - aposentadoria por invalidez;

III - pensão;
IV- auxílio-funeral;

V - au:úlio-doença;
VI - serviço de saúde;
VII- serviço social."
Art. 2~> O auxflio-doença, corresponderá a uma
prestaÇão equivalente a 75% (setenta e cinco por cento)
do salário mínimo de maior valor no Pais e scrâ pago ao
trabalhador rural que ficar incapacitado para seu trabalho.
§ li' O auxílio-doença será devido a partir da data do
atestado mêdico, perdurando pelo período que o traba·
lhador rural continuar incapaz.
§ 29 Quando o _atestado médico não for apresentado
ao representante local do PU RURAL no prazo de 30
(trinta) dias, o auxilio-doença serã concedido a partir da
data do requerimento.
§ 3'1 Se_ o trabalhador rural em gozo de auxfliodoença não for suscetível de recuperação para sua atividade habitual, este será transformado em aposentadoria
por invalidez, nos termos da legislação especifica.
Art. 31' As despesas decorrentes desta lei serão custeadas pelo atual Plano de Custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural - PRORURAL, acres·
cido_de 0,3% (três décimos por cento), na forma do inciso
II do art. 1? da Lei Complementar n~' 1I, de 25 de maio
de 1971.
Art. 41' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificacao

Uma das reivindicações mais sentidas dos trabalhadores rurais brasileiros, mesmo antes da vigência da Lei
Complementar n' 11, de 25 de maio de 1971, que criou o
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural- PRORURAL, !'emp_re foi o chamado auxí1io-doença, como
beneficio previden~iário a ser concedido ao trabalhador
doente, isto ê, incapacitado, temporariamente, para a
sua atividade laborativa normal.
Entretanto, sem embargo de todo um trabalho sindical realizado pelas entidades representativas dos trabalhadores na agricultura, bem como pela preocupação do
Goverono Federal de possibilitar ao meio rural uma previdência social válida e justa, esta reivindicação fundamental para acondição s6cio-eConômíca do homem do
campo, não foi, até agora, tiinsformada em realidade.
Reconhecemos as dificuldades C:xistentes para o estabelecimento de um beneficio de tamanha envergadura,
que, efetivamente, exige recursos substanciosos. Mas,
dOuira parte, não podemos ficar esperando, "ad infinitum", que tenhamos recursos suficientes para resolver o
impasse ou a dificuldade, vez; que, o trabalhador rural
não po~e mais ter QO~to_, _e~ ~gundo__p_l~no, este beneficio -de todo indispeOsávei para si e sua familia, pois o
mesmo é concedido justamente quando a necessidade e
mais urgente, isto é, em caso de enfermidade.
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Cabe aqui, também, o esclarecimento de que ao pro~
pormos o valor do benefício na base de setenta e cinco
por cento do salãrio minimo de maior valor do País, e
não em cinqüenta por cento, como-acontece c-om os be~
nefícios, de prestação continuada em vigor, tivemos em
mente~o fato de que se trata de um beneficio que, geral~
mente, tem seu curso limitado, por isto que ao se prolon~
gar no tempo, deixará de ser considerado como auxílio~
doença para se transformar em aposentadoria por invalidez, caso em que, na forma do§ Jo do art. 20 deste Projeto, corresponderá ao valor jã fixado pela Lei Complementar n' 11, de 25 de maio de 1971.
Como ficou dito, o movimeto sindical de trabalhadores rurais sempre colocou o auxilio-doença como uma de
suas principais reivindicaçõeS no campo da Previdência
Social. Manifestação que comprova esta nossa afirmaÇão, consta dos Anais do II Congresso Nacional de
Trabalhadores Rurãis, realizado em maio de 1973, em
Brasília, quando os trabalhadores de todo o Brasil reivindicaram:
" ... Que seja incluído errtre os benefícios concedidos pelo PRO RURAL o auxílio-doença, a partir do
primeiro dia do afastamento do trabalhador de seu
serviço e enquanto durar a incapacidade temporária, comprOvada por atestado médico expedido
por entidade que mantiver convênio com o FUNRURAL. Faz-se necessária- ã- concessão de tal beneficio, a fim de que os dependentes do trabalhador
rural afastado do serviço por motivo de doença e
que se encontre interriado em hospitais, não venham
a sofrer a mis6iia" da fome. O parco orçamento do
trabalhador rural, no pleno vigor de sua força e na
labuta do dia a dia já não chega para os seus, que estariam condiCiOnados a mendigar a caridade alheia,
demais, tal benefício já é conferido pelo Instituto
Nacional de Previdência Social, a todos os demais
grupos de trabalhadores" (Anais- pâgs 113 e 114).

Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural provirão das seguintes
fontes:
I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida
pelo produtor, sobre o valor comercial dos produtos rurais, e recolhida:
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que
ficam sub-rogados, para esse fim, em todas as o_brigações
do produtor;
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar
seus produtos, vendê-los ao consumidor, no varejo, ou a
adquirente domiciliado no exterior;
II - da -contribuição de que trata o art. 3o do DecretoLei n9 1, 146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimo por cento), cabendo
2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRU-

RAL

Temos ceteza de que não haverá discordância do Co~
gresso Nacional, na medida em que estâ patente em nossa iniciativa o desejo de ver feita realidade a concessão
do benefício propostO, cOmo forma de reconhecimento
pelo muito que tem feito iiosso homem do campo, em
prol da produção e da produtividade de alimentos, tão
ingentemente desejada como fator de desenvolvimento.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1983.- Álvaro Dias.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas li·
dos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. 19-Secretário.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cri
1.879.226.000,00 (um bi1hão, oitocentos e setenta e
nove milhõits, duzentos e vinte e seis mil cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada,

Art. )o S a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
Estado de Mina_:; Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.879.226.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valqr junto à Caixa Económica Federal, mediante a
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação de galerias pluviais, naquela Capital, obedecidas as condiçÕes
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo,
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A redação fi.
nal lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1O-Secretário.

E,_ lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No 562, DE 1983

Requeremos urgência, nos termos -do art. 371, aHnea
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n<~
160, de 1982, de autoria da Comissão Diretora, que altera a lotação de Gabinetes do Senado Feder:il.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1983. -José Lins,
--Líder do PDS- Humberto Lucena, Líder do PMDB.

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 276,
de 1981.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1983.- Alfredo Cam·
pos.

O SR. PRESID!'NTE (Nilo Coelho) - O requerimento lido será apreciado após a Ordem do Dia, nos termos do Regimento Interno.
So_bre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 19Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação _da redaçào
final do Projeto de Resolução n"' 276, de 1981.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como
estão. (Pausa.)
Aprovada.
A matêria vai" à promulgação.

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 2o O Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural consistirá na prestação dos seguintes benefícios:
I - aposentadoria por velhice;
II- aposentadoria por invalidez;
III-'
I
-funeral;
JÇos de saúde;
VI --=-·serv.iço social.

Redação final do Projeto de Resolução~ 276~ de
198/.

REQUERIMENTO No 561, DE 1983

E lida a seguinte

íd;Útii.'i .d Programa de Assistência ao "Traba{hador
RUfai, 'e dá' outras-providências.

ANEXO AO PARECER No 175, DE !983

o·senado Federal resolve:

Art. 16. Integram, ainda a receita do FUNRURAL:
I -as multas, a correção monetária e os juros moratórias a que estão sujeitos os contribuintes, na forma do
§ 3o do artigo anterior e por atraso no pagamento das
Contribuições a que se refere o itein II do mesmo artigo;
II - as multas provenientes de infrações praticadas
pelo contribuinte, nas relações com o FUNRURAL;
III- as doações e legados, rendas extraordinárias ou
eventuais, bem assim recursos incluídos no Orçamento
-da União.

E lido o seguinte
Vemos, pois, que urge a adoção de medida legislativa
capaz de amparar o trabalhador rural no infortúnio da
doença, como ora estamos propondo, pois, a não ser as-sim, jamais poderemos dizer que a Previdência Social
chegou ao meio rural, como ora se apregoa; quando, na
verdade, o beneficio ffiais fundamental não foi, ainda,
adotado pelo Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural.

. LEI COMPLEMENTAR No 11
• DE 25 DE MAIO DE 1971
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PARECER No 175, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução no 176, de
1981.
~---Relator:

Senador Alfredo Campos

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Reso1ução n9 276, ~e 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em CrS
1.879.226.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove
milhões, duzentos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada intel-na.
-- Sala das Comissões, 14 de abril de 1983. -João Lobo.
Presidente- Alfredo Campos, Relator- Saldanha Derzi.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho_)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação das
seguintes matérias:
-Requerimentos n"'s 419,434,443,444,447 e 448, de
_ 1983; e
- Redações finais dos Projetas de Resolução nos 27,
42 e 150, de 1982, e 8, de 1983.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto - Odacir Soares - Aloysio- Chaves - Gabriel
Hermes - Alexandre Costa - Josê Sarney - Alberto
- Silva- Carlos Alberto- Milton Cabral- Marco Maciel - Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - LQ-
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O projeto de lei a que se refere o requerimento que

manto Júnior- João Calmon- José Ignâcio -Ama~
ral Peixoto - Nelson Carneiro - Alfredo Campas·Fernando Henrique Cardoso- Severo GOines- Saldaw
nha Derzi - Jorge Bornhausen - Carlos Chiarelli.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Hora do Expediente.
Passa-se à

aca~a d6 ser ~provado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n9

Estã finda a

-406, de 1983, de autoria do Senador Hélio Gueiros,

solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento __~() Projeto de ~eso
lução n~' 25, de 1980, da Comissão de Legislação Social, que autoriza a alienação de terras de propriedade da SUFRAMA - Superintendência da Zona
Franca de Manaus- à empresa Agropecuâria Porto Alegre S.A.

ORDEM DO DIA
Item I:

Em votação.
_
Os Srs: SeriãdOres que o-aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar noiinalmente.

Votação, em turno único, do Requerimento
n'í'400, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamentO-Oo Projeto de Lei do Senado
n'i' 20, de 1982, de sua autoria, que altera o§ 19 do
art. 651 da Consolidação das Leis do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 6:

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 vottarã a tramitar normalmente.

Votação, em turno único, do Requerimento n9
407, de 1983, de autoria do Senador Hêlio G~eiros,

solicità.ndo, nos termos do art. 367 do Reg1mento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resoluçã-o n~' 28, de 1981, da Comissão de Legislação Social, que autoriza o P~der Executivo a al~enar lotes
do distrito agropecuáno da SUFRAMA a Empresa
Agropecuâria Esteio S/ A, para a implantação de
projetes agropecuários em área de 15.000 hectares.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n 9
401, de 1983, do Senador Hefvídio Nunes, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:

Em votação.
Os Srs. Senadores que aptovarh permaneçam como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria contante do requerimento que vem de ser
aprovado voltarã à sua tramitação normal.

VotáÇã-o, em tufno úniCo, do Requerimento n9
408, de 1983, de autoria do Senador Amaral Peixoto, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 107, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) a elevar em Cr$
59.811.900,00 (cinqUenta e nove milhões, oitocentos
e onze mil e novecentos cruzeiros) o motante de sua
dívida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3:

/

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado
A matéria s.erâ desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 8:
Em Votação o requerimento.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquiv<Ú:la e prosseguirá o seu curso
normaL

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento

n~>'

403, de 1983, do Senador Benedito Ferreira, solici-

tando, nos termos do art. 367 do ~egimento Interno1 o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 241, de 1982, de sua autoria, que dispõe sobre a
exploração da navegação turística no transporte de
passageiros, ao longo da costa brasileira e entre portos brasileiros, e dá outras providencias.
Em votação o requerimento.
_ __ ~
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram cónservarse corno estão. (Pausa.)
Aprovado.
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tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 232. de 1980, de sua autoria, que considefa crime
de corrupção passiva o recebimento de doações por
titulares ou ex-ocupantes de função pública, na forma que especifica.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n<:> 232(80, voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento n 9
413, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solici~
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter-

no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 256, de 1980, de sua autoria, que introduz alteraçã_o na Consolidação das Leis do Trabal_ho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que s.e refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O_SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Uem 11:
Votação, em turno único, do Requerimento

Em-votação.
Os Srs. Senadores que o aprovain permaneÇam como
_se acham. (Pausa.)
Aprovado.
_
_
A matêriã constante do requerimento que vem de ser
-aprovado voltará à sua tramitação normal.

desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
58, de 1982, de autoria do Senador Bernadino Viana, que altera o art. 47 do Decreto-lei n~' 277, de 28
de fevereiro de 1967 - Códi8o de Mineração acrescentando-lhe§ 2~' e renumerando seu parágrafo
único.

Votação, em turno ónico, do Requerimento n~'
402, de 19.83, de autoria do Senador Carlos Ch~a
relli, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~' 101, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Passo Fundo (RS) a elevar efn Cr$
627.324~000,00 (seicentOs- e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruZeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
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Votação, em turno úniCo-,

_do-~equerimento n~'

409, de 1983, de autoria do Senador Mário Maia,

solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno,_ o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 109, de !981, qUe autoriza a Companhia de
Habitação do Acre (COHAB - Acre) a contratar
operação de crédito _no valor de Cr$
1.070.825.000,00 (um bilhão, setenta milhões, oitocentos e vinte e cinco mil cruzeiros).
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante de requerimento voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 9:
Votação em turno único, do Requerimento n9
412, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solici-

n~'

414, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solici-

tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n<:> 317, de 1980, de sua autoria, que modifica dispositivo da vigente Consolidação das leis do Trabalho.
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 12:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
415, çle 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, O desarquivamento' do Projeto de Lei do Senado
n"' 322, de 1980, de sua autoria, que acrescenta parãgrafá~Único ao art. 4~' da- Lei n 9 3]73, de 12 de
março de 1958, que dispõe sobre o plano de assistência ao funcionário e sua famflia.
--Em votação e requerimento.
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram conservarse--como estâõ. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto -de lei a -que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado serã desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 13:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
416, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solici-

tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o -desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 326, de 1980, de sua autoria, que altera a redaçào
do art. 73_ da vigente Consolidação das leis do Trabalho.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n<:> 326/80, voltarâ a tramitar normalmente.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 14:
Votação, em turno único, do -Requerimento n~
417, de 1983, do Senador HUmberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'i' 327, de 19.80; de sua autoria, que dispõe sobre a
concessão de Hcença-prêmio aos trabalhadores
abrangidos pela CLT, nas c:ondições que especifica.

Em votação o requerimento.
Os Srs. SenadOres que o aprovam peitTianeçam senta-

dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitãr normalmente.
--

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 15:
Votação, em· turno único, do Requerimento nl'
418, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~> 323, de 1981, de sua autoria, que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, elevando_o valor da alçada para efeito de admissão de
recurso ordináriO.
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam co~o
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 16:
Votação, em turno único, do Requerimento n~>
532, de 1983, de autoria do Senbor Senador Luiz
Viana, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo de autoria do ex-Ministro da Fazenda,
professor Octávio Gouvêa de Bulhões, publicado no
Jornal do Brasil, edição do dia lO de abril de 1983,
sob o título "Bulhões quer medidas radicais para
eliminar inflação".

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam corno
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a trascrição_

cil. porque não fazer o mais fácil- raciociria o professOr
da Fundação Getúlio Vargas.
Aos 77 anos, o Ministro que reduziu a taxa anual de
inflação de 8.8%, quando assumiu em abril de 64, para
33% já em março de 66 defende a aplicação dos recursos
hoje gastos em subsídios inflacionários para págar dívidas com o setor privado e, em alguns investimentos do
Estado", para tirar a economia da recei:lsão, reativar as
encomendas à indústria e gerar novos empregos. Considera ainda "indispensável" o fim do controle do crédito
- -pa·ra-... baixar os altos juros" e permitir que o comércio e
a_ indústria_ ~e adaptem à nova realidade.
"Re~·erter

já as expectativas"

Em sua sala, na presidência do Instituto Brasileiro de.
Economia, no nono andar da FundaÇão Getúlio Vargas
-com estantes repletas de estatístiCas do Bánco Ceilii-ai
·e do Fundo Monetário Internacional- o professor Octávio Bulhões acabara de ser informado na quinta-feira,
7 de abril, do índice de 10,1% para a inflação de março,
que a direção de pesquisa do Ibre começava a divulgar à
imprensa a partir das 15 horas.
Desacostumado, desde os t 1,3% mensais da inflação
de janeiro de 64, aos dois dígitos como marca mensal do,
avanço_ dos preços no Brasil, o mestre e conselheiro de
vários Ministros da Fazenda - como o atual, Ernane
OaTvêas e, os eX~ Ministros Mário Henrique Simonsen e
Karlos Rischibiter, reagiu parafraseando Roberto Campos, seu colega do Planejamento do Governo Castello
_Branco. "t preciso reverter já as expectativas inflado·
nárias."
O yilho professor reconhece qut;. ucerca de 2,5 pontos
percentuais da inflaÇão de março resultam de ajustamentos de preços que não foram feitos no ano passado, como
trigo, farinha, pão, massas, açúcar, leite, petróleo e seus
derivados". De qualquer forma, diz; ..Os-7% restantes
são uma taxa muito alta e mostram que há que acabar
com o gradualismo no tratamento com a ínflã.çã6~ ''
~Nós já conseguimos reduzir a inflação para um patamar de 20% ao ano, depois para 15% ao ano~ O choque
do petróleo levou-a para 40% ao ano, no Governo Geisel. Mas, agora, ela permanece em 100% há algum tempo
e além de todos os males conhecidos, sobretudo a corrosão moral do valor da moeda, uma taxa dessa ordem
agrava os sérios probfemas do balanço de pagamentos.
Afinal, se os preços persistirem em alta, como vem ocorrendo, o estímulo às exportaçõi;!S representado pela desvalorização do cruzeiro será brevemente anulado acredita o presidente do Ibre.

ta seguinte a matéria CUja transcrição é solicitada
Convicção

BULHÕES QUER MEDIDAS RADICAIS
PARA ELiMINAR INFLAÇÃO

Gilberto Menezes Côrtes
- E urgente acabar com o gradualismo infindável do
combate à inflação. Na verdade, com três anos de inflação em torno de 100%-ao ano, o gnidualísffiO mostrou
que não funciona mais. E se ele não funciona, é preciso
adotar uma medida radical; eliminar o crescimento do
saldo dos empréstimos subsidiados à agricultura e às exportações; não se corrigir mais o salário Pelo- INPC,deixando-o à livre negociação entre sindicatos patronais
e operários; e acabar com a _correção monetária - sentencia o professor Octávio Gouvêa de Bulhões.
Apesar da instabilidade social causada pelO desemprego, o Ministro da Fazenda do Governo Castello Branco
aconselha ao Presidente da República a te-r coragem para
modificar a política ecOiiômica, pois é único com credibilidade_ para fazer reverter as expectativas irlflacionârias
e reduzir drasticamente sua taxa em pouco tempo".
-O Presidente Figueiredo conseguiu mudar as con·
diÇões polfticas do país, ao transformar uln regíme dita-_
torial em democrático._ Basfailli que ele declarasse à
Nação: uAssim como eu modifiquei a política, eu pretendo modificar a política-econôrnica. Se eu fiz o mais difi-

Reconheço que pode haver abalado na economia cm _
uma primeira etapa com a adoção das medidas que sugiro. Mas acho que vale apena. Se continuarmos na situação atual, eu não sei o que pode acontecer. Só o Presidente da República tem hoje condições para mudar o
quadro. Tem que ser iniciativa do Presidente. que precisa
estar convicto da necessidade de um certo traUmento de
chQque. Creio que se ele tiver essa coragem, os banqueiros internacionais vão respeitar o Brasil e o dinheiro vai
entrar sem problemas. Os banqueiros saberão reconhe.cer .que o Brasil ê o único Pafs que resolveu atacar o fundo as causas da inflação vaticina.
Em sua opinião, tanto no Brasil como nos Estados
Unidos, "impõe.-se a recessão, para terminar os efeitos
inflacionários, e o que se tem é uma queda da produção,
ê desemprego.'' Nos Estados Unidos ele aponta a persistência do defict da previdência social - agravado pela
própria recessão - como sintOma de que as "causas da
inflação não foram atacãdas".
No _Brasil, o ex~Ministro da Fazenda e o representante
do seto r priv'!do do Conselho M onetârio Nacional considera -a polític-;_ de combate à jnflação equivocada.
-O que se traz a recessão que ora se verifica é o combate ~aos efe"itos da inflação - ensina - ao citar "a restrição do crêdito ao comêrcio e a indústria, a teniativa de
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- diminuir _a, realimentação inflacionária dos salários e a
redução dos invéstimentos públicos, que só trazem des.
gaste para o Governo, em que a população já não confia
tanto".
-A própria fragilidade atual do balanço de paga- '
mentos- que levou o Brasil a queimar todas suas reser':'
vas cambiais, socorrer-se de empr~stiinos de emergêncit
dos seus maiores credores e do próprio Tesouro dos E,tados Unidos, e afirmar um acordo de estabilização ecOnómica cOm o Fundo Mone!ário Internacional para pO.'gar sua dívida externa- decorre "da elevada inflação",
segundo ~á_vio Gouvêa de Bulhões.
-

-Só conseguiremos_ resolver o problema do balanço
de pagamentos com estabilidade da inflação. Aí, a depreciação da taxa de câmbio representaria estimulo real às
exportações e desestimulo às importações - disse, ao
_lembrar_ ql.\e o superávit comercial de 844 milhões de
dólares no primeiro trimestre ..decorreu muito mais da
compressão das importações do que da expanção das exportações, que poderão ser prejudicadas, bem como a
substituição de algumas importações, se se mantiver o
aumento do custo da produção...

Medidas no atacado

Embora tenha sido um dos responsáveis- na companhia de Roberto Campos - pela introdução da correção
--m-onetái-ia na -economia brasileira, a partir de 1964, o
PrOfesSOr BulhõeS brRda: ..A c.orreção monetária foi
válida, para o passado. Quando o Governo Castello
Branco_ assumiu, as tarifas e os aluguéis residenciais estavam congelados e corroidos por uma. alta inflação. Era
preciso restaurar os investimentos privados. Mas, quando criamos a correção monetária para punir os atrasos
de imposto e contribuições à Previdência Social, por inspiração do Josê Luis Bulhões Pedreira üurista e um dos
responsáveiS pelas Leis de Mercado de Capitais e das Sociedades Anônimas) tínhamos um plano grã.dualista de
expectativas de baixa generalizada dos preços. Ela IÍtil
quando há tendência de baixa sistemática, que hoje não
existe.

a

Tanto, acrescenta, que coube ao Mário Henrique Simonsen (então respeitado professor de matemática fiM
nanceira da FGV) _aperfeiçoar a fórmula da correção
monetária que levava em conta uma queda da inflação
Pãra aplicar à cOrreção monetária das ORTNs (criadas
65), ao reajuste dos salârios e à correção dos depósitos e financiamentos vinculados ao mercado imobiliário

em

(em 66).
Para não alarmar os depositantes em cadernetas de
poupança, Bulhões concede que "não se trata de eliminar a correção monetária, os títulos já emitidos continuariam a recebê-la. É urna questão semântica. Se o GoM
verno adotar no atacado as medidas necessárias para
acabar com a inflação, a cotreção monetária torna-se
desnecessária".
Entre as medidas no atacado, ele insiste na sua tese de
um ataque efetivo aos sl.lbsfdios embutidos, sobretudo,
nos emprêstimos à agricultura e às exportações. Se o crédito do Banco do Brasil e dq Banco Central a essas atividades - que representam real expansão monetária foreffi contidos, o professor Bulhões garante, com seu
meio sêculo de experiência como economista da antiga
Sumoc - Superintendência da Moeda e do Crédito:
- "cessam as Causas básicas da inflação".
Assim, ele acredita que, alêm da eliminação da correção monetária, pode-se ''estender a medida para os salários". Se os preços não vão subir mais, raciocina,
"pode-se deixar de corrigir o salário pelo INPC. Sua periodi~idade ~fica a cargo de negociações diretas entre os
sindicatos e·_os enipresários, sem _qtie o Governo intervenha como árbitro".

DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abri! de 1983
Medidas no varejo
Para evitar que os agricultores protestem contra a perda do crédito subsidiado- "ê possível que se tenha uma
redução inicial da ãrea plantada" - Octávio Bulhões
tem um conselho simples:
-Quando o ilg"ricultor ou exportador -for bater no
Banco do Brasil para pedir mais 30% de einpréstimos

casse a moeda traria problemas para os judeus e desagra. daria a Roma. Assim, depois de examinar a moeda disse
"Dai a César o que é de César".
- Cristõ, com isso, quis dizer: .. Multiplicam~se produtos sem problema, mas não moeda"- inte~p~eta com
malícia OctâviO Gouvêa- Bulhões.
- O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 17:

como está previsto esse ano, Oasta o BB dizer que ele não
precisa desse aumento p9rque os custos de produção

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida p-ela Comissão de Redação ein seu Parêcer
n1' 156, de 1983), do Projeto de Resolução n1' 71, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto
Feliz, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$
30.000.000~00 (trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

também não vão aumentar. Afinal, as empresas precisarão reajustar os salários de seus ~mpregados. Não vão
pagar contribuições para o Imposto de Renda com cor-

reçã.o monetária. Nem -os juros vão continuar nos
20/30% reais. Os agricultores e os empresários em geral
verificarão uma tendência de estabilidade dos preços dos
insumos. E chegarão a conclusão de que as restrições ao
crédito subsidiado foram benéficas - dislumbra.
-Tudo trabalha como antes, só que com quantias
menores, o que indic~ que a inflação terminou- vatici~
na com fé.
Sem a obrigação de prover créditos subsidiados que
desequilibram o Orçamento Monetário (conjunto das
contas de arrecadação e aplicação do Banco Central e
Banco do BrasU), o professor Gouvêa de Bulhões consi~
dera que .. o Governo pode rep:~.rar um equívoco de sua
política de combate à inflação". Lembra que o ..orça~
mento do Tesouro, geralmente equilibrado, precisa des~
tinar este ano Cr$ 2,5 trilhôCS (õu 25% _de seu total, ou o
dobro da reserva de contigência de Cr$ 1,2 trilhão) para
suprir as necessidades do Orçamento M onetârio sem a
correspondente emissão de moeda".
-Ora, a deliberação do Governo de transferir para o
Banco Central tão vultosa soma representou o sacrifício
da retirada de somas que seriam destinadas a investimen~
tos, ou à captaç~o mais acelerada de recursos pela divida
pública para atender às demandas de subsídios. Co_mo os
títulos públicos pagam coireção monetária, víve-se uma
situação tremenda: Quase que se pode dizer que o rabo
está abanando o cachorro - adverte.
Em sua opinião, se o Governo cortasse as causas desses _déficites e ..reativasse os investimentos hidrelétricos,
as ferrovias e tocasse outras obras, como a concepção de
Carajás desenvolvida pelo Eliezer Batista (Presidente da
Vale do Rio Doce), com exploração de minérios, metalurgia e algumas atividaàes ·agrOpecuârías em colaboração financeira com o JaPãO-e p-ãgaSse sUas dívidas para
com empreeiteiros e fornecedores, haveria condições
para uma imediata reativação do emprego reclamada
pela s_ociedade".
Para não desestimular os agricultores, o presidente do
IBRE advoga uma "ampla revisão da política de assistência à agricultura, uma atividade que só produz uma
ou duas vezes por ano. t preciso correta assitênci3 técnica em termos de cultivo, uso de sementes, preparo e adubação da terra e amparo na política de preços mínimos".
Bulhões considera ainda ..indispensável uma correção
de disparidade de preços entre o que paga o consumidor
e o que recebe o agricultor. Não pode continuar na desproporção que se verifica atualmente. A agricultura no
Brasil é muito importante. Afinal, ela tem hoje dupla
função: é produtora de alimentos e de ener8ia, através da
cana-de~açúcar. Sua modernização só contribuiria para
ftxar o homem no interior", frisou.

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encerrada.
-Encerrada a discussão, a redação final é dada como
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359_ do Regimentpo Interno.
~ matéria vai à promulgação.

E a seguinte a

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO~ N• 71, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
--~-,Presidente, promulgo. a se~intec_
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz,
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 30.000.0()0,00
(trinta milhões de Cruzeiros) o montante de sua dMda
consolidãda.
O SenadO Federal resolve:
Art. I~' E a Prefeitura -Municipal de Porto Feliz, Estado de S.ão Paulo, nos termos do art. 211 da Resolução n~'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~
zada_ a elevar _Q,_mQntante de sua dívida consolidada em
CrS 30.000.0()0,dCI (trinta milhõés- de cruzeiros), cari-espondentes a 24.205,455"90 UPCs,- cOnsiderado -o _valor.
nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duieiitos e
trinta e nove cruzeiros e trinta e·novC centavos), vigente
em ou.tubro/81, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional de Habitação- BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura no conjunto habitacional "Prefeito Eugênio Motta" - Programa FINC
FIEGE-FISIP, ilaquele Município, obedecidas as con~
dições -admitidas PelO Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 18:

Cristo monetarista
Católico fervoroso, o professor Bulhões socorre-se da
Bíblia se defender dos que o aêi.iSartl de ser um "monetarista ortodoxo".
-Cristo foi quem melho-r entendeU e aPlicou a teoria
monetarista{o valor da moeda à disposição do público
deve ser suficiente para manter o equilíbrio ent!e a procura e a produção de bens). Depois de ter multiplicado o
pão, sugeriram a Jesus que mUltiplicasse uma moeda roniana com a efígie de César. Cristo sabia que se multipli-

redação final aprovada

_

Discussão, em turno único, da Redação Final {ofereCfdi peia Comissão de Redação em seu Parecer
n~' 155, de 1983), do Projeto de Resolução n{l 120, de
1982, que autoriza a Prefeitura da Cidade do Recife,
Estado de Pernambuco, a elevar e_!D. CrS
2_5.072.500,00 {noventa e cinco milhões, setenta e
dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

Em discussão a_ redação final, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a dl.scussão.
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Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno .
A matéria vai à prOmulgação.

P. a seguinte a redação final aprovada
~ ~ REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 120, 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 da Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco. a elevar em Cr$ 95.072.5_00,00 (noventa e cinco milhões, setenta e dois mil e quinhentos
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 111 t_ a Prefeitura da Cidade do Recife, Es4ldo
de Pernambuco, nos termos do art. 21' da Resolução nt
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elev~r em Cr$ 95.072.500,00 {noventa e cinco milhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o mon~
tante de sua dívida consolidada, a fun de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado,
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So~
cial - F AS, destinados à recuperação e ampliação de
unidades esCOlares de 1t grau, implantação de lavanderiasjchafarizes públicos e à construção de quadra poliva~
lente, de galpões e aquisição de equipamento de cantina
para unidades escolares da rede Municipal, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
re_spectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 19:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n1' 141, de 1983), do Projetó-dé Resolução_ ntl36, de
1982, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a
elevar__em Cr$ 602.5~6.000,00 (seiscentos e dois milhões,_ quinhentos e dezesseis mil cruzeiros) o mon·
tante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pau~
sa.)
Não hav~ndo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação_.

E a seguinte a

redação final aprovada

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 136, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza o Governo do estado da Bahia a elevar em
Cr$ 602.516.000,00 (seiscentos e dois milhões. quinhentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
O SCnado Federal resolve:
Art. }1' f: o Governo do Estado da Bahia, nos ter~
mos do art. 2' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
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E a seguinte a redação final aprovada

1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
602.516.000,00 (seis-CC:Ii.tos e dois milhões, quinhentos e
dezesseis mil cruzeiros) o .montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstirrio de
igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a

utilização de recu_rsQs do Fundo de Apoio ao Dese'nvolvimento Social- FAS, destinado à constru_ção e eqoipamento de complexos poliCiais em municípios do interior
daquele Estad_o, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo process_o:

Art.

2~>

REDAÇAO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4, 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e
eu
, Presidente promulgo a seguinte

Esta Resolução entra em vigor na data de

Suspende a execUção da letra "e" do inciso 1 do
atf. 54 da Constltutcao do Estado de São Paulo, no
tocante às expressões "inconstitucionalidade e".

sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - ltem20:
O Senª® Fçdc_ral resolve:

Discussão, em seu turno único, da RedaçãO firiãl
(oferecida pela ComisSão de Redação em seu Pare~
cer n9 139, de 1983), do Projeto de Resolução n' 3,
de 1983, que suspende a execução do_ art. 212 do Có~
digo Tributário do MuniCípiO de Flórída Paulista,
Estado de São_ Paulo - Lei n9 950, de 20 de de~
zembro de 1977.
Em díscussãO a redação final,

em turno único.

(Pau-

••· i

Artigo 6nico. ~ suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 29 de maio de 1981, nos autoS-do
RecurSo Extraordinário ri9 92.169-9, dO Estado de São
Paulo, a execução da letra "e~' do inciso I do art_. 54 da
Con_stituição do Estado de São Paulo, r10 tocante às expressões "in~onstitucionalidade c:"._
O SR. !'RESIDENTE (Nilo Çoeiho) - Item 22:

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.

Discussão, em turno 6nico, da Redaçã-o final (oferecida pela Comis_são de Redação ~m seu Parecer
nii I?~. d~- 1983), do Pr9j_e_tq_, de Resolução n9 6, de
-1983, qu~ autoriza a Prefeitura MuniCiPal de Porto
-velho, Estado de Rondônia, 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).

Encerrada a discussão, a redação final é dada como
definitivamente apfovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai -à promulgação

E a seguinte a

redacão final aprovada

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 3, DE 1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu,
----~ Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Suspende a execução do art. 212 do Código Tributário do Munl.c(pio de Flórida- Paulista, Estado de São
Paulo- Lei n' 950, de 20 de dezembro de 1977.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 23 de junho de 1982, nos autos do
Recurso Extraordinário n"' 96.908-0, dO Estado de São
Paulo, a execução do art. 212 do Código Tributãrio do
Município de Flórida Paulista, Estado de São Paulo Lei n9 950, de 20 de dezembro de 1977.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 21:
Discussão, em turno único, da Redação Final (o~
ferecída pela Comissão de Redaçã_o em seu Parecer
n"' 140, de t 983), do Projeto de Resolução n9 4, de
1983, que suspCride a execução da letra '"e" do inciso I do art. 54 da Constituição do Estado de São
Paulo, no tocante às expressões "inconstitucionalidade e".
Em discussão a redação fmal, em turno único. (Pausa.)

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final 6 dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação. __

Em discussão a redação final, em turno 6nico. (Pau-

Al;>rilde 1983

CURA - Área Bacurí, naquela Capital, obedecidas as
condições admitídas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 23:
DiSCUssão, em tUfn_o"_Unico, da Redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 158, de 1983), do Projeto de Resolução n9 7, de
t983, ciue autoriza a Prefeitura Municipal de Paul(nia, Estado de São _Paulo, a elevar ern CrS
388.9_60.840,88 (trezentos e oitenta e oito milhões,
nOvecentos e sessenta miJ, oitocentos e qúarenta
cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante de
sua dívida consolidada.
_ Em discussão_ a redação final, em turno único. (Pau"'a.j
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a_ discussão, a redação final é dada como
- definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A mat~ria vai à prOmulgação.

E a seguinte a redação final aprovada
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 7, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, pi'omulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

.· sa.)

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação final dada como aprovada, de conformidade
com o art~ 35_9 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a -,edação final aprovada

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 6, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da COnstitui~ão:- C -eu._
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pono Velho,
Es_tfldg _de Rondônia, a contra_tar operação de crédito
no valor de Crl/.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).

O Senado Federal resolve:
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Porto Velho, Estado de Rondônia, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêditci 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 ci'Uzetros e nove-nta centavos). corfespondentes a
608.530.7615 UPC, considerando o valor nominal da
UPC de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três
cruzeiros e-quatorze centavos), vigente em· abril de 1982,
junto à Caixa- EcõnOmica Federaf, -esta rla qualidade de
agente financeiro do ~anca Nacional da Habitação BNH, destinada a financiar a execução do Projeto

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paullnia, Estado de São Paulo, a elevar em Cri 388.960.840,88 (lre-zenfol e oitenta e otfo milhões, návecentos -e sáSerita
mil, oitocentos e· quarenta cruzeiros e oitenta e oito
centavos) o_ m~mtante de sua divida consolidada.

O _Senado Federal resolve;
Art. 19 1:, a Prefeitura Municipal de Paulínia, Estado
de SãO Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n' 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS
3&&.960.840,88 (trezentos e oítenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e
oitenta e oito centàvos) correspodentes- a 219.045,25
ORTN, considerando o valor nominal da ORTN de CrS
t .775,71 (um mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e
setenta e um centavos), vigente em maio/82, a fim de que
possa contratar operação de crédito de igual valor junto
à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS; destinada à construção de Hospital Geral, com
capacidade para 98 (noventa e oito) leitos, naquele Município, obedecidas ãs condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 24:
Discussão, em turno único, da Redação Final (o~
ferecida pela Comissão de Redação cm seu Parecer
n9 1_54, de 1983), do Projeto de Resolução n9 9, de
1983, que suspende a execução do§ l9, I e 3, da t;:lauSula p-Timeira, do convênio ICM n9 44, de 7 de 4e:iembro de J976, e do art. 29, § 19, l e 3, da Portaria
n9 313, de 29 de .dezembro de 1976, do Diretor da
Receita Estadual de Minas Gerais.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- It•m 26:

E o seguinte o projeto aprovado·

sa.)

Nenhum dos Srs. Senadores solicita"ildo a palavra, de-

claro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art,_ 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação_.

E a seguinte a redação fina} _aprovada

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 12, de 1983 (apresentã.do pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 105, de
1983), que autoriza a Prefeitura MUnicipal de Mirassol D'Oeste (MT) a elevar em Cr$ 102.000.000,00
(cento e dois milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESO[(JÇ/\0 N• 9, DE 1983

Pareceres, sob n9s 106 e 107, de 1983,_ das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
j uridicidade; e
-de Municipios, favorável.

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

Em dis_cussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
declaro-a encerrada.

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Suspende a execução do§ /P, 1 e 3, da Cláusula
Primeira, do Convênio !CM n' 44, de 7 de dezembro
de 1976, e do art. 21', § JP, 1 e3-+ da Portaria n' 313, de
29 de dezembro de 1976, do Diretor da Receita Estadual de Minas GeraiS:-

Em votação.
Os srs: SenadoreS que o aprova-m queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado

O Se-n<idO- Federal resolve:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 12, DE 1983
Artigo único. E: suspensa,_ por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 19 de setembro de 1982, nos autos
do Recurso Extraordinário n9 95.784-7, do Estado- de
Minas Geniis, a execução do § 19, f J, da Cláusula Primeira, do Convênio ICM n9 44, de 7 de dezeffibro de
1976, e do art. 29,§ 19, I e3, da Portariã.n93J3,de29de
dezembro de 1976, do Diretor da Receita Estadual de
Minas Gerais.

e

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 25:
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 10, de 1983 (apresentado pela Comissão de
ConstitUição -e-Justiça como conclusão de sCU Parecernv 71, de 1983}, que suspende a execução da Lei
n9 38, de 6 de dezembro de 19n, do Município de
Nova Granada, Estado àe São Paulo.
Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores des~ar fazer uSo da palavra, vou encerrá-la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria vai à Comissão de Redãçãõ.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO .!1E~ RESOLUÇÃO
N• 10, DE 1983
Suspende a execução da Lei fi9 38, de 6 de de~
zembro de 1977, do Município de Nova Granada, Es-tado de São Paulo.

O Senado Fedefat resolve:
Artigo único. E: suspensa; por incOnstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Suprem~? Tribunal
Federal, proferida em 18 de agostO de 1982, nos autos do
Recurso Extraordinário n9 95.914·9, do Estado de São
Paulo, a execução da Lei nq 38, de 6 de dezembro de
1977, do Municfpío de Nova Graiiada, daquele Estado.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mirassol
D'Oeste (MT) a elevar em Cr$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

_QSenado Federal resolve:
Art. l9 ~a Prefeitura Municipal dC Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Resóli.ição n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 102.000.000,00 (cento e
dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar um empréstimo de
igual valor, junto_ à Caixa Econômica Fedefal, mediante
a utilização dC ~c~rso~ do Fundo de Apoio ao Desen·
Volyimerlto Social - F AS, destinado à construção de es-colas de 19 grau na zona rural do Município, obedecidas
as cOD.dlções admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.

Ari. 29 Esta Res-Õlução enira em vigor na data de sua
publicação.
-- O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 27:
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso_:
1ução n9 13, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 108, de
1983) que autoriza a P!"efeitura Municipal de Cândido Mota (SP) a elevar em Cr$ 114.178.153,00 (c~nto
e quatorze milhõe5!, o:e~!G e :;e-tenta e oito mil, cento
e cinqUenta e três cruteíros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9 s 109 e lfO, de 1983, das
Comissões:

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

Em discussào o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores qu~ o_~provam queiram conservarse_ cçmo_ s.e encontr3:m. (Pausa.)
Aprovado,
-A matéria vai à Comissão de Redação.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 13, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cândido Mota
(SP) a elevar em CrS 114.178.153,00 (cento e quator~

_ ze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e cinqlfen~
ta e três cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Cândido Mota,
Estado de São PaUlo,- nos termos do art. 29 da Resolução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
interna em Cr$ 114.178.153,00 (cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e cinqUenta e trb
cruzeiros), correSp-ondenteS a 64.300 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.775,71,_ vigente
em maio de 1982, a fim de que possa contratar empréstimo que perfaçam o valor acima, junto à Caixa Econômica federal, esta na qualidade de agente financeiro do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinados à implantação de duas escolas de 19 grau e
uma unidade pré·escolar, bem como de um centro de
saúde no Distrito de-Nova Alexandria. no Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'1 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Esgotada a

matéria da Ordem do Dia, vai~se passar à apreciação do
requerimento lido no expediente, de urgência para o Pro~
jeto de Resolução n9 160, de I 982~
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em- turno único, do Projeto de Resolução ·n9 160, de 1982, de autoria da Comissão Diretora, que altera a lotação de gabinetes do Senado
Federal (dependendo de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, sobre o projeto e as emendas, e da Comissão Diretora sobre as
emendas apresentadas nos termos do § 19 do art. 442
do Regimento Interno).
Sobre a mesa o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, que vai ser lido pelo Sr. J9-Secretãrio.

1:: lido o segllínte
PARECER N• 176, DE 1983
~

Du--Cõmtssoo-ae Cõnstltülção- e- JiiStlça-, ·sob-re -o-

Projeto de Resolução nQ 160, de 1982, que "a1tera a
Lotação de Gabinetes do Senado Federal''.

Relator: Senador Martins Filho
O Projeto de r-esolução ora submetido à nossa apreciaÇão é de autoria da douta Comíssão Diretora que presidiu nossos trabalhos até I 982 e tem por objeto alterar a
lotação dos Gabinetes desta Casa.
Hã no projeto, efetivamente, algumas lacunas e esque-Cimentos, que urge corrigir, como no caso dos Gabinetes
das Subsecretarias órgãos que, reconhecidamente, silo
responsáveis pela maioria dos trabalhos legislativos e administrativos· do Senado. Necessário, portanto, que se
aumente a lotação dos Gabinetes desses Diretores.
No Gabinete do Diretor-Gera1, por exemplo,levou~se
em consideração, na preparação do projeto, legislação
normal, anterior. quando a lotação desse Gabinete, por
Resolução do Senado, já havia sido aumentada, a fzm de
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que seu titular tivesse condições de melhor conduzir os
seus trabalhos.
Os Gabinetes dos Vice-Presiáentes e d-eis dCffiaismembros da Mesa Diretora, por sua vez, são carentes de
pessoal qualificado, indispensáveis aos seus serviços, como, por exemplo, a figura do Assistente Técnico, FG-1,
existente nos Gabinetes do Diretor-Geral e doS Diretores
de Secretaria. Por outro lado, a proposição refere-se ape-nas a "Secretário de Gabinete", quando deveria mC:ncionar também "Secretário Pa-rlamentar".
Faz-se necessário, também, face à coiripteiidade e acúmulo de tarefas político-administrativas dos. Membros
da Mesa e acréscimo de dois novos Senadores, e de Líderes de Partidos Políticos, a contratação de mais 13 (trt<Ze)
Assessores Técnicos nos termos da Resolução n"' 130, de
1980.
Diante dessas razões e de outras existentes, a Comis~
são opina pela aprovação do projeto e das emendas, na
'
forma do seguinte

SUBSTITUTIVO
Dê~se

ao Projeto de ResoluÇão"
guinfe redaçào:

n~'

160, de 1982, a se=

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 160, DE 1982
Altera a lotação de Gabinete do Senado Federal, e dá outras providências.
O Senado Feder_at reso.Ive:._. ·--·---- _____ _
Art. 111 O artigo 358 do Regulamento Adn:ünistrati~
vo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n~' 5&,
de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 358. A lotaç_ão nos Gabinetes fai-se-á corri a observância do disposto nos artigos 52, n~'s 40 e 41, 55 e 56,
b e 57 k n'~'s 1 e 2, do Regimento Interno e obedecerã aos
seguintes limites:
1- Gabinete do Presidente
I Chefe de Gabinete .................... "
DAS.4
I Assessor Técnico ..... -... .': ............ .
I Coordenador de Publicações Especiais
FG.I
2 Assistente TCCnico ... , ._, ............••.•
. FG.I
3- Secretário de Gabinete FG .2 ou 3- Sec.
Parlamentar
I Subchde de Gabinete .................... .
FG.J
I Encarregado do Ccrin:JOnial da Presidência
FG.3
I Oficial de Gabinete .•.... : ... -. .--.::... ,..,_,.._.
FG.3
5 Auxiliar de Gabinete ................... .
FG.4
4Contínuo
3Motorist::~

I I - Gabinete dos Vice-Presidentes e 1'1~
Secretário
I Chefe de Gabinete .•.. ~ ............. A~
FGA
I Assessor Técnico
iAsSistentCTt.cnico ..................... .
FG.I
2 Secretário de Gabinete FG:1 Gil 2_ SeG._
Parlamentar , , .• ·-·· .... ·-~ •••••..••• _.. ~ ..
l Subchefe de Gabinete
................. .
FG.J
i Oficial de Gabinete ......... ~ ....... ~ ...... -- FG.J
3 Auxiliar de Gabinete ... ·--· .. _••.•.. ~- .. -. • ~,. FG.4
2 Contínuo
2 Motorista
III- Gabinete do 211, )\'_e 4~'~Secretãrios
I Chefe de Gabinete -~ ..•. ~ ....... ~-.
FG.I
I Assessor Técnico •.•... -,- ........... ~·~··
l Assistente Técnico .................... -~
FG.I
2 Secretário de Gabinete FG .2 ou 2 Sec.
Parlamentar ..
I Subchefe de Gabinete
FG.J
I Oficial de Gabinete .................... .
FG.3
3 Auxiliar de Gabinete •.•••. ~-- .•.•.
FG.4'
2 Contínuo
I Motorista
IV- Gabinete.-; dos Suplentes de Secretários
I Chefe de Gabinete ._. •• . . . • • ....... •.•.....
FG.l
I Assessor Técnico ...••.•.• ~ .......... ~••

2 Secretário de Gabinete FG.2 ou 2 Sec.
Parlamentar
3 Auxiliar de Gabinete
2 Contínuo
I Motorista
V- Gabinete de Líder de Partido Político
I Chefe de Gabinete
I Assessor Técnico .............•.........
2 Secretário de Gabinete FG~2 ou 2 Sec.
Parl::~mentar ..
I Ofk-ial de babinete
1 Subchefe de Gabinete
3 Auxiliar de Gabinete
2 Continuo
2 Motorista
VI- Gabinete dos V ice-Líderes e dos
Presidentes das ·comissões Permanentes
I Chefe de Gabinete ..................... .
I Assessor Técnico ...................... .
2 Secretário de Gabinete FG~2 ou 2 Sec.
Parlamentar ....
3 Auxiliar de Gabinete
2 Contínuo
I Motorista
VII ~Gabinetes dos Senadores
I Chefe de Gabinete ....... ,. o • • , • • • _, • •_.
I Assessor Técnico ..... ~ .............. ~ .
2 Secretários de Gabinete FG~2 ou 2 Seç_._
Parlamentares ........
2 Auxiliares de Gabinete ..•...............
2 Contínuos
t Motorista
VIII- Gabinete do Diretor~Geral
l Chefe de Gabinete ..................... .
6 Assistentes Técnicos ................... .
l_Çhefe de Serviço .. , ....•.•.•••...•.• ~ .•
6 Chefes de Seção ...... r~
2 Secretários de Gabinete ................. .
1 Subchefe de Gabinete ............_...... .
5Auxífiares de Gabinete
4Contínuos
2 Motoristas
r

l Assistente Técnico ...•.
l Auxiliar de Controle de Informações ..... .
2AuxiliaresdeGabinete ............ r••··--2 Contínuos
1 Motorista
XIV - Gabinete do Diretor da Secretaria de
Serviços ESPeciais
2 Secretâríos de Gabinete ............... ..
I Assistente Técnico ...•..•............. ~
1 Auxiliar de Controle de Informações ..... .
4 Auxiliares de Gabinete ............ , .... .
4 Contínuos
l Motorista
XV - Gabinete dos Diretores de Subsecretaria
l Secretário de Gabinete ................. .
1 Assistente Técnico ..................... .
1 Auxiliar de Controle de Informações ..... .
I Auxiliar de Gabinete ................... ..
I Continuo.
K • • • • • • • • • • • • • • •- • •

FG.4

FG.1

FG.3
FG.J
FG.4

FG.I

FG.4

F.Q.1

•••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • ___: , _
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FG.4

FG.1
FG.1

F.G.!
FG.2
FG.2
FG.3
FG.4

IX - Gabin~te do ~ecretârio~Çieral da Mesa
1ChefedeGabi.nete .............. ~.......
FG.l
2 Secretários de Gabinete . .. .. . • .. .. . .. .. .
FG .2
1 Subchefe de Gabinete . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
FG.3
5 Auxiliares de Gabinete
_ FG.4
1 ContínuoI Motorista
X - Gabinete do Consultor-Geral
5 Assistentes Jurídicos ...... -.....
FG.l
I Chefe de Gabinete . . . .. .. . . .. .. .. .. . .. ..
FG.l
1 Secretãria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
FG .2
--3 Assistentes de Gabinete ......... , . . • . . . .
FG .4
1 Motorista
1 Contínuo
_ ___)(I - Gabinete do Diretor da Assessoria _
2-Secretá:..-ics d~ Ga.binet~-- .......•......
FG.2
2Assistentes T'.ecnicos .. •n • • • • • • • • • • ~---:-:- .----:. :.EQ.l
I AuxiiiardeControleelnfonnações _, .... _..
FG.3
2 Auxiliares de Gabinete , ~-~ .-..........-~· _ __ FG.4
. 2Contínuo
1 Motorista
XII -Gabinete do Diretor da Secretaria de
Divulgação e de Relações Públicas
2 Secretários de Gabinete . . . • . . . . . . . . . . . . .
FG .2
1 Assistente Técnico . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . •
FG .1
I AuXiliar de Controle de Informações . . . . . .
FG .3
2AuxiliaresdeGabinete . .................
FG.4
2 Contínuos
1 Motorista
XIII- Gabinetes dos Diretores das Secretarias
Administrativa, Legislativa e de Documentação
e Informações
2 Secretários de Gabinete . . . • . . . . • . . . . . . . .
FO .2

FG.I
FG.3
-FG.4

FG.2
FG.1
FG.J
EG.4

FG.2
FG.l
FG.3
FG.4

Art. 29 É criada, na Subsecretaria de Serviços Gerais, a Seção de Administração das Residências Oficiais
4o Senado, ficando, a Tabela de Funções Gratificadas,
an_exa ao Regulamento Administrativo, acrescida de um
(l) Chefe de Seção, Símbolo FG~2, correspondente à
Seção ora criada.
Art. 39 É criada, na Secretaria de Documentação e
Informação, a Seção de Microfilmagem ficando a Tabela
de Funções Gratificadas, anexa ao Regulamento Administrativo, acrescida de um (1) Chefe de Seç!o, Símbolo
F9~2, c~~espondente à Seção ora criada.
Art. 41' São criados, nos termos da Resolução n9
f30, de 1980, treze ( 13) empregos de Assessor Técnico,
sendo doiS (2) Com exercfcio.em Gabinetes ~e Senadores,
sete (J) com exercício nos Gabinetes dos Membros da
Comissão DiretOra e quatro (4) com exercício nos Ga_bi-_
--netes de Líderes -dC Partidos Politicas.
Art. 5'~' As funções gratificadas. constantes dos dife"rentes iten·s do àrt. 358 do Regulamento Administrativo,
com a redação dada pela presente Resolução, só poderão
ser preenchidas por servidores integrantes dos Quadros
de Pessoal do Senado Federal.
- Art. 61' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. 7"' Revogam~se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983.- Murllo Ba~
daró, Presidente - Martins Filho, Relator - He/vfdio

Nunes- Pedro Simon- Guilherme Palmeira- Benedito Canelas- Amaral Furlan -Hélio Gue/ros --Josi
Fragelli - Alfredo Campos.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao proje-to e às emendas, nos termos de substitutivo que oferece.
Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente para proferir o parecer da Comissão Diretora.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (Para proferir o Parecer.)- Sr. Presiden_te, Srs. Senadores.
Retorna ~o exame desta ComissãO o Projeto de Reso~
lllçãO n'~' 160~ ãC 1~82, de autoria da Comissão Diretora
anterior, ante a presentaÇão de emencia;;- ~ud~ 9bje~i~__
vando melhor adaptá-lo aos interesses do Senado.
A proposição pretende dinamizar as áreas de execução
das tarefas cometidas aos Gabinetes em geral, ajustando-os às tarefas resultantes do dinamismo da atividade politica e do gigantismo de alguns setores desta Câmara AI-

ta.
Existiam, todavia, algumas falhas e omissões no projeto original, dentre elas, valendo destacar, as seguintes:
a) na composição dos Gabinetes do Diretor-Geral e
do Consultor~Geral não foram levadas em conta as alterações procedidas anteriormente;
b) foram_ excluídos da melhoria os Gabinetes dos Diretores -de SUbseCretaria, a quem estão afetas importan-
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tes atribuições não menos essenciais ao bom axito de

E lida a seguinte

nossos serviços adminisirafivos;
c) as residências oficiais do Senado, pela complexidade do atendimento necessário à segurança e ao conforto

pessoal de seus ocupantes e respectivos familiares tornou
necessária a criáção de Uma nova chefia;
d) a eleição de três novos Senadores pelo Estado de
Rondônia, bein como o acUmúlo de tarefas polft!coadministrativas dos Menlbros da Mesa, também impunha a contratação de novos Assessores.
__
Todos esses tópicos aqui aflorados em rápidas pinceladas foram referidos no parecer do Senador Martins Filho, perfilhado pela douta Comissão de Constituição e
Justiça, que formulou substitutivo englobando todas as
correções que se fariam nêcessári:is.
Opinamos, assim, pela aprovação d~ projeto nà _forma
de substitutivo da ComiSS-ão de CÕrlstituição e Justiça
que atende, como dissemos, aos supe~íores interesses da
Casa.
t=: o nosso parecei-, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Solicito ao Senador Jorge Kalume o Parecer da Comissão de Fi~
nànças.
O SR. JORGE KALUME (Para emitir parecer)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores.
O Projeto de Resolução sobre o qual somos chamados
a opinar é de autoria da Comissão Diretora anterior e
tem por objeto alterar a lotação_ de Gabinetes do Senado.
A proposição, submetida ao criVo- da douta COmissão
de Constituição e Justiça, teve como relator, o Senador
Martins Filho, quem em lúcido e substancioso parecer
concluiu pela apresentação de substitutivo visando a sa~
nar algumas omissões e melhor adequá-lo aos superiores
interesses da Adn1inistração desta Alta Casa, com alguns
acréscimos que se impunham.
O Projeto tc:ve seu mérito di:vidamente apreciado p_ela
ConiiSsão Diretora de cujo elenco de atribuições regimentais consta esta competencia.
Do ponto de vista estritalriente financeiro que é o que
interessa mais de perto a este Orgão Técnico n-ot.B.nlos
que as despesas defluentes da proposição são de pequena
monta e, sem dúvida, serão compensadas pela correspondente agilização de nossas tarefas, além disso, tendo
o projeto sido apresentado pela Comissão Diretora1 que
presidiu a Casa no período anterior, devem estar previstas em nossas dotações Orçamentárias.
Ante o exposto, manifestamo-nos pela aprovação do
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição,
que, tendo em vista os pareceres apresentados, melhor
atende ao Senado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os pareceres
das Comissões Diretora e de Firiã.nças-conduem favora·
velmente ao substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Completada a instrução da i:D.atéria, passa·se à sua.:
apreciação.
_
Em dlsriussão o projeto, o substitutivo- C as- emendas,
em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votação o substitutivo, que tem preferê:ncia regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. I Pausa.)
Aprovado.
'Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto
e as emendas.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Sobre a mesa,
redação final que será lida pelo Sr. lt-Secretário.
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IV - Gabinetes dos Suplentes de SecretáriOs
lChcfedeGabfnete. ····-······· ........ .
I Assessor Técnico ........••.•
2 Secretãrio de Gabinete FG-2 ou 02 Sec.
Parlamentar ..........•...••.•...•• -. . - .••·
3 Auxiliar de Gabinete .......... -·-~ .•••.• ~
2Contínuo
I Motorista

1021

FG.!
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PARECER N• 177, DE 1983
(Da Comissão de Redaçio)
Redação rllial do Projeto de Resoluçio n' 160, de
1982.

Relator: Senador Alberto Silva
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolu_ção n' 160, de 1982, que altera a lotação de Gabi·
netes do Senado Federal e dá outras providências.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1983. -JoãoLôbo,
Presidente- Alberto Silva, Relator -Jorge Kalume.

CAJ:!É!'º~AO PAREcER N• !77, DE !983
Redaçào final do Projeto de Resolução n' 160, de
1982.

faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
- - - - - , Presidente, nos termos do art. 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE !983

Altera a lotação de Gabinetes do Senado Federal e
dá outra providências.

V - Gabinete de Líder de Partido Político
1 Chefe de Gabinete ..................... ~
1 Assessor Técnico ..•....... , .......•...• 2 Secretário de Gabinete _FG~2 ou 02 Sec.
Parlamentar ..........•....••...•...... ._.l Oficial de Gabinete ......•.•.••....... : •.
1 Subchefe de Gabinete ................•..
3 Auxiliar de Gabinete ................... -.~
2Contínuo
2 Motorista
VI- Gabinete dos Vice-Líderes e dos
Presidentes das Comissões Permanentes:
l Chefe de Gabinete , .................... .
lAssessorTécnico ···-··~·-··········~-'·--·
.2 Se.cretário de Gabinete FG-2 ou 02 Sec.
Parlamentar ...........•...•...... ~· ...••
3 Auxiliar de Gabinete _, ...• ._ ..... -.. •.•.•...
2Contínuo
1 Motorista

FG.4

FG.l

FG.3
FG.3
FG.4

FG.I

-FG.4

VII- Gabinete dos Senadores
O Senado Federal resolve:

Arl 1'i' O art. 358 do Regulamento Administrativo
da Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de
1972, passa- a vig-ár.ar com a seguinte redação:

"Art. 358. A lotação nos Gabinetes far-se-á
·com a obser-vância do disposto nos arts. 52, itens 40
- e 41; 55, c; 55, b. e 57, k itens 1 e 2, do Re-gimento
Interno e obedecerá aos seguintes limites:
I - Gabinete ao Presidente

1 Chefe de Gabinete . . . • . . . . . . .. . • . • . . . . . • DA.SA
rASseSSor Técnico ....•.•......_........ ..
I Coordenador de Publicações Especiais . . . . .
FG.l
2AssistenteTécnico ... . .. ................ -FG.l
3 Secretário de. Gabinete FG-2 ou 03 Sec.
Parlamentar .......... ·······-·-~·~-~~~ .•
1 Subchefe de Gibinete ....•.•.-. • .. • .. .. ..
FO .3
1 Encarregado do Cerimôníat da Presidência .
FG.3
i" OfiCial de Gabinete .........• .-_,. .... • . • . .
FG.3
5AuxiliardeGabinete ...••.•.• ~ ..
FGA
4Continuo
3 Motorista
I I - Gabinete dos Vice-Pr.esidentes e 19
Secretário
1 Chefe de Gabinete ................... ~..
FG.l
1 Assessor Técnico ........•.. , •...• ~ ••.•..
2-AssistenteTêcnico •.....•• -• •. -~.... -...-h•·. - FG.1
2---Secretário de Gabinete FG-2 ou 02 Sec.
Parlamentar ......•.• ~•. ··-· ..•.• -••-. .--.. ..... .
FG.3
1 Subchefe de Gabinete ................... .
FG.3
!"Oficial de Gabinete ............ ._ .. ·-· ..•.
3 Auxiliar de Gabinete ..•..••••••••. : ...••
FGA
2 Contínuo
2Motorista
III- Gabinete do 29, 39 e4"' Secretários:
I Chefe de Gabinete .............. , ....••.
FG.!
1 Assessor Técnico ........•• -.••..•....•..
FG.I
1 Assistente Técnico ............. .-. ~ ..... .
.2 Secretário de -Gabinete FG-2 ou 02 Sec.
Parlamentar ......•...•...........·...•..
1 Subchefe de Gabinet-e . -.: .. -.. ~ ...•...•.•.
FG.3
1 Oficial de Gabinete ......•........... .--..c-.
FG.3
FG.4
3 Auxiliar de Gabinete ...... ~ ........._~~~ ";-_
2 Contínuo
1 Motorista

H......

lChefedeGabenete ..................... .
I Assessor Técnico ..... _.................. .
2 Secretário de Gabinete FGR2 ou 02 Sec.
Parlamentar .. , ... , ...... ~-· ....••........
2 Auxiliar de Gabinete .................... .
2 Contínuo
t motorista
VIII -Gabinete do Diretor-Geral
I Chefe de Gabinete
6 Assistente Técilico ..................... .
1 Chefe de Serviço .••.... , .............. .
6ChefedeSeção ..... -.. ?·····•"···· .. ·--· _
2 Secretário de Gabinete ......•..••.... -.. .
I Subchefe de Gabinete ................. '.
5 Auxiliar de Gabinete ................... .
-4Contínuo
2Motorista
IX --Gabinete do SecretáriO-Geral da mesa
J Chefe de Gabinete ....... ·-· ......... .
2.Secretário de Gabinete . ~· ..........•..•.
1 Subchefe de Gabinete ............•......
5 Auxiliar de Gabinete .......... ~· •• ~ •....
1 Continuo
1 Motorista
X- Gabinete do Consultor Geral:
5 Assistente jurfdico ................... _... .
1 Chefe de Gabinete .... -- .•••.•. ·- .•.....
1 Secretária .............••..••...••••..-.
3 Assistente de Gabinete
I Motorista
1 Contínuo
XI- Gabinete do Diretor da Assessoria
2 Secretário de Gabinete
2 Assistente Técnico ..•.......... _..•......
1 Auxiliar de Controle e Informações ....•..
2 Auxiliar de Gabinete ... ~ ............... .
2 Contínuo
· -1 Motorista
XII -Gabinete do Diretor da Secretaria de
Divulgação e de Relações Públicas:
2Secretârio de Gabinete ................. .
- 1 Assistentelécico .......• , ............. ,
1 Auxiliar de Controle de Informações ..... .
2 Auxiliar de Gabinete ...................... .
2 Contínuo
I Motorista

FG.!

FG.4

FG.!
FG.!
FG.!
_FG.2
FG.2
FG.3
FG.4

FG.!
FG.2
FG.3
FG.4

FG.!
FG.l
FG.2
FGA

FG.2
FG.!
FG3

FG.4

FG.2
FG.l
FG.3
FG..I
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XIII- Gabinetes dos Diretores das Secretarias
Administrativas, Legislativas e de Documentação e Informação:
2 Secretário de Gabinete .......• -........... ; FG.2
-I Assistente Técnico .. -.......•,. ...•.•... ....-.. ~FG.l
I Auxiliar de Controle e Informações .... :. •
FG .3
2 Auxiliar de Gabinete ........••.....••. -·
. FG .4
2Contínuo
I Motorista
XIV- Gabinete do DiretOr- da Secretaria de
Serviços Especiais
2 Secretário de Gabinete ....•.•.•. -~ ••.• ~.
FG.2
I Assistente TécifiCO -..•••.••.•-. ••.•.••••••

FG.l

I Auxiliar de Controle e Informações ...... . .FG.3
4 Auxiliar de Gabinete ......•••..•.•.-•...•
FG.4
4COntínuo
1 Motorista
XV- Gabinete dos Diretores de Subsecretaria
1 Secretário deG3.biriete .......... r.-,. .•• ·-• •
FG.2
I Assistente Técnico . * • • • • • • ~ ••• ,.-• • • • • , -~ •. ~ FG.l
I Auxiliar de Informações ........ .
FGJ1 Auxiliar de Gabinete .....•.. , .••. ----~·-""·
FG.4
1 Contínuo
Art. 2"' f: criada, na Subsecretaria de Serviços Gerais, a Seção de Administração daS Residências Oficíafs ·
do Senado, ficando, a tabela: de FunçÕes Gratificadas,
anexa ao Regulamento Administrativo, acrescida de uffi
(01) Chefe de Seção, Símbcilo FG-2, correspondente à
Seçào ora criada.
Art. .3"' f: criada, na Secretaria de DocU:Ineitfação e
Informação, a Seção de MicrOfllmagem ficando a Tabela
de Funções Gratificadas, anexa ao Reg"ulâmento Administrativo, acrescida de um (ÕI) Chefe de Seção, Símbolo
FG-2, correSpondente à Seção ora criada.
·
Art. 4"' São criados, nos termos da Resolução n'i'
130, de !980 treze ( 13) empregos de Assessor Técnico,
sendo dois _(02) com exercício em Gabíi1eté"Sde]enadores, sete (07) com exercício nos GabineteS dos Membros
da Comissão Diretora e quatro (04) com exercício nos
Gabinetes de Líderes de Partidos Políticos.
Art. 5"' As funções gratificadas coristantes dos diferentes itens do art. 358 do Regulamento Administrativo,
com a redação dada pela presente Resolução, só poderão
ser preenchidas por servidores integrantes dos Quadros
de Pessoal do Senado Federal.
Art. 6"' Esta resolução entra em vigor na datã de
sua publicação.
Art. 7º _Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENtE (Nilo Coelho) -

Achando-se

em regime de urgência a matéria cuja redaçâo õnãl acaha
de ser lida, deve esta ser imediatamente submetida ao
Plenário.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como
estão. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Consultoo
Senador Itamar Franco se deseja fazer uso da palavra.
O Sr. Itamar Franco -

Desejo, sinl, Sr. Presidenie.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ainda que por algum tempo, pretendo ocupar a tribuna, primeiro para comtinkar ao -Plenário qUe S. Ex• o "Si-.
Ministro das Relações Exteriores-foi convocado pela Comissão, para examinar o problema- dõ GrUpo 77 e, ao
mesmo tempo, os eventos de natureza militar, que estão
a conturbar toda a Amêrica Central e, de forma específi-

ca, a Nicarágua, que levaram_, inclusive, o Chariceler dag.uele país a abandonar a reunião do Grupo 77, realizada, há poucos dias, em_ !Juenos Aires.
Portanto, Sr: Presidep"te, de acordo com o nosso requerimeilfo, .ãprovado por unanimidade na Comissão de
Relações Ex_teriores, S. Ex• o Ministro Saraiva Guerreiro
comParecerá àcjuela Comissão.
Outro assunto Sr. Presidente, é para solicitar~ V. Ex'
que conste dos Anais do Senado a carta de Geraldo de
Figue_iredo Forbes, dirigid1_1. a Sua Excelên_cia o Scinhor
Piisídente da Re],ública. Essa carta foi publicada no jornal O Estãdo de S. Paulo -e, posteriorménte, no Correio
Brazilieftse: Ela é de uma grande.autoridade, Sr. PresiQ.ente e Srs. -~enado~, neste ins~a_nte em _que a Nação as~
slste, perplexa, ao deSpacho ontem dad9_ pélo Senhor
Presidente da República ao empresário, num bilhete ao
Ministro Delfim Netto, em relação aOs jurOs.
Entendemos, nós, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
S. Ex' _o Senhor Presidente da República não teria que
dar nenhum despacho ao Ministro Delfim NettO. O Presiden.te da República já. deveria ter usado a sua autoridade, que Sua Excelência tem, par~ interferir no sistema financeiro brasileiro. O que nós estamos assistindo é que
esse sistema financeiro brasileiro, hoje, dita normas ao
próprio Governo. O próprio desenvolvimento industrial
brasileiro em 1971, 1972, foi praticamente negativo e, no
entanto, as rendas internas, transferidas ao sistema financeiro, de 1960 a 1980, mostraram o crescimento da
ordem de 3.1 a mais de 11%, Sr. Presidente. E a Nação
não entende por que o sistema financeiro brasileiro é intocáyel, qual a razão que leva a autoridade econômica
brasilf:ira a não querer interferir no sistema bancário
brasileiro, e particularmente junto aos banqueiros. E é
por isso, Sr. Presidente, que, ao ler parte desta carta, co·
meço mostrando exatamente o seguinte:
.. Não sou senador ou deput_ado, nem sequer político. Simples cidadão, preocupado com a crise que
nos deyora e, estimulado por sua mão estendida e
sua oferta de trégua, dirijo-me à V. Ex•, para exporlhe minha opinião particular, como modestíssima
contribuição, ao debate que creio deva-se travar."
E aqui abro um parêntese, Sr. Presidente, para dizer
que hoje à tarde, aqui, no Senado da República, assistimos, preocupados, o Senador _Marcondes Gadelha falar
do terremoto cívico das eleições de 15 de novembro.
Fico imaginando, Sr. Presidente, se um dia tivermos
eleições diretas neste País, o que esperamos que aconteça
a curto prazo, se S. Ex' não vai pensar que sobre a nossa
Nação desabaram cem bombas de hidrogênio. Porque se
ele considera que as eleições de 15 de novembro, uin di~
reito normal do povo particiPar, do povo querú votar,
do povo querer escolher os seus governantes, se isso é um
terremoto cívico, imaginem se chegarmos, Como pretende o povo brasileiro, à eleição direta de Presidente da
República.
_
Assistimos, também, à aul? magnífica do senador _
Luiz Viana, mas com um final triste e um desfecho por
demais entristecedor, quando S, Ex•, ao final, praticamente propõe a chamada conciliação na eleição presidencial brasileira, buscando fatos históricos que_ estão a
mostrar exatamente o contrário, que esta N:ição tem que
se-encontrar consigo mesma, já não se pode mais esbulhar a vontade popular, e nós teremos que eleger, pelo
.voto direto, o Presidente da República.
É por isso que acho essa carta do Sr. Geraldo Forbes,
Diretor-Presidente do Grupo Finacorp, sediado em São
Paulo, da maior importância e que o SeDado ·Federãi
deve sobre ela meditar, e deve constar dos nossos Anais,
Sr. Presidente.

O Sr. JoSé Lins -

Permite V. Ex' um aparte?

-0 SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senador José Lins.
O Sr. José Lins - Apenas p1;1ra uma observação. Há
vários parlamentares, hoje, que levantam a tese da conciliação, certamente dentro de posições pessoais. E esse as-

sunto, realmente, merece ser meditado, mesmo por algumas figuras de importância do Partido de_ V. Ex• pensam
'?-esse tese: De qualquer modo, tenho a impressão que o
Senador Luiz Viãna colocou apenas a sua Própria opinião, depois de- uma brilhante aula que-no_s deu sobre a
História- do País. Ê uma hipótese, é uma Possibilidade,
mas S. Ex' não oPôs como opção defiri.itiVa ou como
-úma Tirij)ãsição 9-o seu próprio pensamento. É a liberdade de falar sobre as possibilidades de como encaminhar a
sucessão que-trouxe, certamente, o Senador Luiz Vianà. a
nos dar uma liçãO- da História que ele conhece tão bem.
O SR. ITAMAR FRANCO- Ê a mesma liberdade
que me permite discordar do Senador Luiz Viana.

O Sr._ .losé Lins -

Exatamente, reconheço.

O SR. ITAMAR FRANCO - Agora, não conheço
nenhu::-ma figura do meu Partido que preconiza a chamada eleíçãó presidencial sobre o consenso. Porque se é do
PMDB, possivelmente, essa figura, V. Ex~ conheça ou
não, estará quebrando toda a ordem programática do
nosso Partido que defende as eleições diretas ·para Presidente da -Repúbllca. Eu não a conheço.
-

O Sr. José Lins- Peço licença a V. Ex•. então, para
não citar nomes.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex~ prefere se esconder nessa missão de nomes do meu Partido e eu, realmente, não os conheço.
O Sr. José Li'!_s- V. Ex• conhece melhor do que eu.

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, sinceramente.
O Sr. José Lins política ...

Apenas deseja, poí uma qüestão

O SR. ITAMAR FRANCO- -Se V. Ex.' declinar o
nome, talvez eu possa dizer até que conheço o cidad,ão.

O Sr. José Lins - Não vale a pena nem eu vim aqui
para fazer citações nominais, apenas vi qUe V. Ex'- sabe,
porque há em todos os Partidos alguém que admite a
possibilidade ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Acho, no nosso Partido, difícil, Ex•, sinceramente.
O Sr. José Lins- ... de um candidato de conciliação •••
O SR. ITAMAR FRANCO- Não sei que nome V.
Ex~ iria,__ declinar, mas acho difícil.
O Sr. José Lins- De qualquer modo, é uma opinião
de V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO - Acho muito difícil
porque governadores não devem ser, porque saíram de
uma pregação, dos seus comícios, nas praças públicas.
Pelo menos, no meu Estado, Minas Gerais, nós tivemos
uma p~egação de oposição, nós pregamos as eleições diretas, nós pregamos um Governo de raízes populares, em
todo o teriitódo mineiro essa pregação foi levada. Não
sei se V. Ex.' se r~fere a outro Estado. Creio que no -meu
Estado, não, porque fiZemos esta pregação.
Não conheço outra figura aqui do Congresso Nacional, que venha pregar também o sentido da conciliação
tão desejada, hoje, pelo Senador Luiz Viana na sua
magnífica ãula. Mas que prove exatamente o contrário a
sua aula, da necessidade da participação popular, danecessidade gue o Brasil tem de se encontrar a si mesmo, de
não haver mais a ruptura entre o Poder e a Nação na escolha direta do Presidente da República. Isso não é um
terremoto cívico, é apenas um desejo do cidadão normal
do cidadão votar no Presidente da República pelo processo direto.
Põrtã.nto, Senador José Lins, em relação ao meu Estado, a pregação foi completamente diferente até 15 de novembro. Se alguma coisa mudou lá agora eu nã·o sei, e V.
Ex• que se abeberou na cultura mineira, que estudou em

Abril de 1983

como empresário. Porque se o Senhor Presidente daRepública mantêm os Ministros que ar estão da área econômica, e Sua Excelên.;:ia os mantém, evidentemente passa
O Sr. José Uns - É por isso mesmo, por ter me a bea ser·o PreSidente da República- e nós fazemos justiça
berado na sabedoria mineira, que eu não desejo agravar
isso a Sua Excelê~cia, que não foge a essa responsabilios conflitos dentro do Partido de V. Ex•.
dade_- diret-affi~ntC ~ condutor da polf!!ca econQ~JJ,i~a
do seu GoVC:rliO, porque se ãssim não o -fosse, Sua ExceO SR. ITAMAR FRANCO-V-:-EX~-deíxa, então, no
lência poderia demitir os Ministros, que são demis~vcis
ar uma suspeiç5o de que alguém, em território mineiro,
ad_lfu/um,
como V~ Ex• sabe. Se Sua Excelência os mantenha proposto isso. Eu, realmente, não conheço, e acho
que isso seria impossível em relação ao PMDB. Mas, Sr.
tém, é claro que_há concordância do Governo e, particuPresidente, vou ler pequenos trechos, e espero não demola_rnt!:lnte,~ d_s S~!t E~~lência_ o Senhor Presidente da Rerar mais do que 5 minutos, porque B.ChO dã maior imporpública, com a sua política econômica. E por que nós tetãncia a carta desse cidadão.
mos que estrãnb.lf, então'\' t=: porque há, neste instante,
Como ele diz, ele n5o é um Senador, não é _um polítiSenador, não apenàs o reclamo dos empregados brasileico, mas um patriota, um brasíleiro que escreve a Sua Ex.ro.s, há o reclamo _da Nação, que não ê apenas na nossa
celência o Senhor Presidente da República de uma ma_D_tica o problema dos juros, esse é um pro_QJemª- serüssineira atu<~líssima;
-- IDO QUeO GoVeino pode pô; ã-;ão, deve pôr a mão. A
que v~_o-~_asªis_tg, 9agui_a ªlguns minutos? O Congresso
"Por isto mesmo, por reconhecer-lhe, como todo
Nacional,_através do Senador_ Nilo Coelho, ilustre Presimundo, essas suas patentes virtudes, senti-me ainda
-dente ~est~ Ç~s~_v_?i. pr9~J' ª-Jeitu,r_a do Decreto nq
mais obrigado ou provocado a escrever-lhe, pq_is
2.012, q;e atinge o quê? Exatamente os trabalhadores,
nãO consigo entender como Pode o homem do disaqueles homens, como diz V. Ex•, os mais necessitados.
curso na ONU, em setembro pas$ado, ser o mesmo
do discurso aos ministros, em março deste ano.
Aí o Senfior Presidente da República pôde fazer um deNão posso entender, também, como pode o hocreto lei e enviar ao Congresso Nacional.
mem, sensível ao clamor popular pela abertura e
O Sr. Josê Lins -- Permite V. ·Ex, um aparte?
pela anistia, que comandou o processo de devolução, aos seus legitimas donos, das liberdades e
O
~R. lTAMÃRFRANCO ~ Mas, em relação ao
prerrogativas cívicas, ser o mesmo ora surdo e cego
sistema financeiro, há como_que, e '!Í é__que não se entenao escascéu de toda a sociedade, contra a desastrosa
de, Senãdor José Lins, que cuidado que tem o Goverrio
politica econômica e financeira de seus ministros."
com os banqueiros? Que receio í: esse de tamponar, chaE isso está provado, Sr. Presidente, em que a economar a si, o Governo que tudo pode, será que não pode
mia brasileira, hoje, é dirigida mais de fora para dentro.
contra os banqueiros? Perguntaria eu a V. Ex•, dandoE ai, acabei de dar o reforço ao que fala o Sr. Geraldo de
lhe neste momento o aparte.
Figueiredo Forbes, ao mostrar que o Presidente daRepública, hoje, não tinha que pedir nada ao Sr. Mlnistro,
O Sr. José Lins- Em primeiro lugar, acho que a detinha que agir e interferir de uma forma violenta, de um_a
claração do Sr. Rui Barreto é redundante; como é redunforma drástica e definitiva no sistema financeiro braslleldante a observação que V. Ex• faz. claro que o Presiro, e não o faz nós não sabemos por quê.
dente da República_ é responsável pela ~ua_ gestão; n~ é
íitCíretamç!l~~- gâQ.. dirc;_t_amente, pois é elC quem escoO Sr. Jõs-e LlizS-- Permite V. Ex-' Um aparte?
lhe os seus_p1inistro~ ç_ quem os mantém, e Sua ExcelênO SR. ITAMAR FRANCO - Com todo prazer.
cia nunca fugiu dessa responsabilidade.
Ouro Preto e que lá se formou, é possível que tenha melhor conhecimento do que eu.

e

a

e

O Sr. José Lins --Sr. SCriadOr Itamar Franco, não hà
a negar as dificuldades por que passa o Pais, hoje sobretudo as classes menos abastadas. Entendo perfCftã.ffiCrite
a expressão dessa carta, cujos trechos V. Ex• aq~i traz,
mas ninguém pode desconheCer que~ Presidente da Repúblíca tem sido de um desvelo ináormido no sentido dt=
proteger os salários, as classes.mals pobres, de tentar so·
Iuções as mais dificeís para ultrapassar as dificuldades do
País. Quanto ao despacho do Presidente da República,
eu vi pelo menos parte do documento apresentado pelo
Presidente da Associação Comercial de São Paulo, que
tinha estado coni o Minísiro- Delfim Netto, um documento mOstrando, com bastante realidade, a situação
atual. E nada mais natural do que o Presidente encaminhasse o documento à análise do seu Ministro do.PianejamentO. DC-mOdõ que não vejo estranhar que o Presidente tenha despachado esse documento que lhe foi
apresentado por empresários de São Paulo, aliâs, um documento muito bem feito, aO seu Ministro, que é quemtem que tomar providências sobre aquela matéria que fOi
encaminhada.

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador José Lins,
quando nós falamos que estranhamos, não ~fato isolado, não é um fato ... O senhor Presidente da .República
não tomou conhecimento, naquele momento, do problema dos juros rieste Pais. Ouvi ísso num debate,-do qu:l!
participei hâ poucos dias, em Belo Horizonte, pe~a Revista Exame, na As~ociação Comercial de Minas Gerais,
quando o empresâiiO -Rui Birreto diZia-a pleno pulmão
-permita-me esta expressão, não de V. Ex•, mas do empresário Rui BarretO- que ele chamava o Senhor Presidente da República à responsabilidade e dizia porque,
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_ O .SR. ITAMAR FRANCO - Nem eu disse isso. Eu
disse o contrário, que S. Ex• hoje chamou a sua responsabilidade.

OS~. J~;i"Lins -V. fu, citou como uma coisa grave,
a--obSefvB.dtO -d() R.~i -Bm.eto_._~_q~e foi ~p~tido por V.
Ex•2. de--queo~reSiªenie~ ~_ep_~~ll~!_era ~_poi).~~vel.
O SR. ITAMAR FRANCO --31. Ex.• não entendeu.
Eu cito e confirmo, com a responsabilidade de Senador
pelo Estado de Minas Gerais: a gravidade do Presidente
da República não ter. ainda, a sensibilidade de ter atingido, de uma forma necessária, o sistema fmanceiro. Esta a
minha colocação.
O Sr. José Lins- ~que V. Ex• se põe, agora, na posição de quem deseja decidir pelo Presidente.

_O "SR. __ITAMAR FRANCO -

Quem sou eu!

O Sr. José l.in.s ~v.- Ex• tem a opinião de que o Go-verno deve interferir no sistema e tabelar os preços, muita_gent~ __lct_.qt c;s_s_a opinião; simplesmente o Governo ain_da_ nãO_ ac:~itou CSS!l_ deçisão.

o "SR~ ITAMAR FRANCÓ -Quem- sou êu para decidir por Sua Excelência o Senhor Presidente da Re·-'pUbrica.

-o Sr~.Jose Liti.s::..,. -V.-EX• é

que está pedindo._

ü"SR. ITAMAR FRANCO- Eu tenho o direilo de
_ ped1r desta Tribuna.

O Sr: Jõsi LinS·.:...._-'F, claro.
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Q SR. ITAMAR FRANCO - t;: evidente que tenho;
e de, inclusive, criticar...

O Sr. José Llns -

Aliás é uma obrigaçãO de V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO- .•. e dentro das normas
regimentais e respeitosas o Senhor Presidente da República.
O Sr. José Lins -E eu resPeito profundamente a opi-

nião de V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Então eu continuo dizendo ...
O Sr. Josl! Lins -

Apenas não posso aceitar isso.

O-SR. ITAMAR FRANCO- ... continuo dizendo a
esta altura dos acontecimentos o Senhor Presidente da
República não poderia apenas ter despachado ao Ministro Delfim Netto: "Isso ê possível, isso acontece". Eu
não creio que o Presidente Figueiredo não saiba o que
acontece, hoje, com os juros neste País.
Mas continuo lendo; Sr. Presidente, parte desta carta.
Saberia y. Ex.'. que é opinião unânime dos maiores economistas do mundo (Fishlow, Oppenheimer,
Furtado, Clivet et al) de que não é, nem matematicamente, mas simplesmente, aritmeticamente impossível continuar a rolar a dívida externa?
Por que insistir ·nesta louca estupidez'? Não será,
por uma destas distorções diabólicas do espírito,
''para se tentar provar que todos estão errados e nós
(ministros) certos?" Como em 1980, com a demoníaca ·insistência em se fixar, por advinhação, a
inflação futura?
Conhece V. Ex.' o custo direto desta folia~ Sabe
que os custos (spreads) foram aumentados? Sabe
que as agências_de bancos brasileiros no Exterior
pagam hoje de três a quatro pontos a mais ( + 30-por
cento) do que hã apenas quatro meses'? Sabe o estado de descrédito internacional a que se levou o antes
modelar, Banco do Brasil?
Chega desta história de se escusar de qualquer
responsabilidade pela crise. Esta de se atribuir a culp_a ao vizinho é velha- o lobo já dizia que o pobre
cordeiro que abaixo bebia, sujava-lhe a água - ê
inócua. Verificitdo o fato, o que adianta, o que
apro~eit_~!. o ql_le c;:QgS~:Tta e em~da, dizer-se a culpa
não é minha? Serã esta boa justificativa para nada se
fazer? Pior que esta só a da mocinha de subúrbio, de
duvidosa virtude mas determinada ambição, que ao
aceitar presentes dados em troca de seus favores
justificava-se em nome do amor que sentira. Por
vários, e ao mesmo tempo, claro.'~
E continua o missivista, Sr. Presidente, citando Cantares:
•'Ninguém culpe o alto c~u de as desordens não
findarem.
Quem o Estado tem na mão, se por si o não governa, no fim o povo é que sofre"

(Cantares, 1976).
Senhor President,e - tenho filhos pequenos
como o -senhor tem netos. Ao escrever-lhe e dar
publicidade a esta carta, corro o risco de incom·
preensão e da reação dos que não concordarem com
seus termos."
Como é o caso do 8e.iiid0r José Lins.
.. EstoU consciente disto e dispus-me a assumi-los
justamente pelo dever que sinto ter de tentar, na medi~a _c:J-e minha_ p~_qu~:p_a competência, contribuir
pE!nl um país melhor. Recebi esta lição de meus
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mafores -

uns ministros, um SCneral-presidcnte

como V. Ex•, outros simples cidadãos comO eti.

Acho também que tenho o pleno direito, na busca sincera desta pátria melhor, de dirigir-me-ao presidente para conclamá-lo a exercer suas altas
funções em sua plenitude.
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obrigado ou provocado a escrever-lhe, pois não consigo
entender como pode o homem do discurso na ONU, em
set~ro passad~,

ser o mesmo do discurso aos minis-

tros, em m·arço deste ano.
Não posso--entender, também, como pode o homem,
sensível ao clamor popular pela abertura e pela anistia,

Despeça seus ministros, declara a moratória,
que com~dou o processo de devolução, aos seus legítireestrutura a economia. promova a recuperação do
mos donos, das liberdades e prerrogativas cívicas, ser 0
emprego e a retomada do progresso e gtata hã de
mesmo ora surdo e cego ao escarcéu de toda a sOciedade,
lhe ser toda a nação, que não lhe faltarâ com seu sacontra a desastrosa política econômica e financeira de
crificio e seu empenho.
seus miriistros.
Não nos peça mais, porém, a confiança nos que
Pergunto-me como tantos outros cidadãos - Serâ por
tem atraiçoado o Pais, nem a trégua dos acomodadesinformação? Serâ por lealdade? Serâ pQr CJesinteresse?
dos, dos indiferentes ou dos antecipadamente venciNão posso acreditar na última hipótese, embora seja
---~-~~dos rumores da moda. Como crer que um pados.
"Os de cima quando cumprem,
triota desinteresse-se por cansaço ou desfastio dos destio povo trazem em paz. Se: a
nos da Nação? A contradição- flagrante leva-me a elimigozar eles se dão, só despertam
nar tal possibilidade. Penso que V. Ex•, no imJ;)robanilfsa aversão". Cantares, 1975.
simo caso de inexplicável enfado com a condUÇãO dOs
Ainda, com esperanças, seu patrício"
negóciÕs do Estado, teria a decência de renunciar ao muG. de F. FORBES, CAPITAL''
nus para o qual foi designado por seU antecessor.
Esta carta, .Sr. Presidente, que achei da maior importância que o Senado tomasse conhecimento, podendo,
evidentemente, este ou aquele Senador discordar, mas é
a carta de um cidadão brasileiro, que inicia dizendo que
não é um Deputado nem um Senador. E nós, Sr. Presidente, às vezes, temos obrigação de repercutir, no ple-nãriO desta Ca.sa,-aquilo que pensa o cidadão, não um cidadão comum porque Geraldo de Figueiredo Forbes
não é um cidadão comum, mas particularmente para
alertar Sua Excelancia o Senhor Presidente da República, porque tem nas mãos uma grande responsabilidade,
uma responsabilidade de não permitir mais uma vez a
ruptura entre o poder e a Nação, de dar realmente a este
País a sua normalidade constitucional, a normalidade
democrática, Sr. Presidente", (jue nôs todos queremos.
V. Ex~. Sr. Presidente Senador Nilo Coelho, por exemplo, que defendeu, na sua posse, como Presidente do
Congresso, que este ê o poder político, que esta é a Casa
das grandes decisões, V. Ex• sabe que o nosso poder ainda não tem a sua plenitude, que o nosso poder tem que se
libertar dessas amarras que nos prendem, ainda, à hipertrofia do Executivo.
~ com patriotismo, Sr. Presidente, mas sobretudo com
muita fé no Brasil, cjue nós entendemos que vamos nos
encontrar, muito em bieve, no verdadeiro campo, naquele campo que a Nação anseia que é o campo democrático. Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR .. ITAMAR
FRANCO EM SEU DISCURSO:
Revista Nacional n' 228
Carta ao Presidente

50 HÁ UMA SAlDA
(Transcrito de O Estado de S. Paulo)
"Senhor Presidente
..A desventura do povo
Do Céu, não é que vem ...
N assa cruz os homens são."
Confúcio- Livro dos Cantares (199,7)."
Não sou senador ou deputado, nem sequer políticO.
Simples cidadão, preocupado com a crise que nos devora
e, estimulado por sua mão estendida e sua oferta de trbgua, dirijo~me a V. Ex•, para expor-lhe minha opinião
particular, como modestíssima contribuição ao debate
que creio deva-se travar.
Quero inicialmente afiançar-lhe que tenho comQ premissas de tudo o que segue a boa fé e o patriotismo de V.

Ex•
Por isto mesmo, por reconhecer-lhe, como todo mundo, essas suas patentes virtudes, senti-me ainda mais

Diz o livro dos -Cantares em 214,14: ·'A triieza
fere as almas. Senhor amigo do povo, é lembrado,
nunca esquece".
Já a hipótese de sua insistência em manter na administração da política financeira homens, que os fatos já provaram a extravaSão serem contumazes inconlpetentes,
árrogantes irresponsáveis, dever-se a um viciado senso
~--de lealdade aos subordinados, encontram um certo embasamento em sua peculiar formação militar, em uina
corporação eXtremamente fechada e refratãria às opiniões do mu-ridO externo.
Porêm, a sua biografia de aluno exemplar levou-me a
rejeitar também esta alternativa, pois não se pode concedei_~ um general, de boa instrução, que se recuse: a substituir o coronel, cujas atabalhoadas ordens de marchas e
contramarchas dirigem, cada vez mais, todo o regimento
ào--abismo ou às baionetas caladas, do adversário.

Volto ao livro dos Cantares e sua sabedoria de
mais de tr8s mil anos
.. Fala o povo em desabon.o por não ver nenhuma
emenda" (19,2).
Restou-me, em minha perplexidade cOm a sua inação,
pior, com o expresso apoio que V. Ex• deu aos seus ministros econômícos, em seu recente discurso de propaganda e defesa, a hipótese de desinformação.
Nem me passa pela cabeça atribuí-la à ignorância ou à
falta de capacidade intelectual de V. Ex• Não só são conhecidos seus dotes de inteligência, como também a mais
elementar educação e o grande respeito que inspiram sua
figura digna e a majestade de seu cargo, impedem-me de
sequer cogitar, até em absurdo raciocínio; conl tais dados.
Imaginei então, como última possibilidade restante,
estar V. Ex• desinformado, por ação voluntária ou involuntária de seus auxiliares,- da realidade de nossa situação.
- A História, mestra da vida, é fértil também em exemplos de bons e generosos governantes, levados a erros e
ações deletérias, às veZes pelo isolamento decorrente de
suas altas poskões, outras por indução de auxiliares maliciosos, õu malint~ncionados, ou apenas tolos.
Se isto jâ o_correu tantas vezes, em tantos lugares, -no
curso da vida dos povos, tinha pelo menos de admitir a
possibilidade de ser esta a razão de sua atitude ou,
per~oe-me, falta da mesma.

f: claro que dispõe V. Ex•_ de um Serviço de InformaçÕes. Se hoje não goza esta agência de &rande reputação, não irei, porém, juntar minha voz à daqueles que
ora levan~am aleivosias conta o SNI, chegando mesmo a
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imaginá-lo envolvido em crimes de assassinato e de p~u
lato.
Se como jâ dizia o nosso sábio no Livro dos Cantares
198,7 - "As más línguas entre o povo vão crescendo
mais e mais" -, não será isto razão suficiente para levar
o cidadão bem pensante, até por necessidade filosófica, a
descrer da inocancia e decência dos altos funcionários da
Nação.
Entretanto, tambêm não serâ nenhum insulto dizer~se
que não é o SNI especialista em questões econômicas e
por isto não jogo nem mesmo com o dado de estar tal órgão certo ou errado, em suas possíveis análises de conjunção.
Mas já vai longe a minha justificativa para escrever:
lhe esta carta. Talvez tenha me alongado tanto, por causa de outra lenda que corre a respeito de V. Ex• e que lhe
atribui um incrível mau humor, e total impermeabilidade
à crítica. Seria esta, segundo as histórias, de tal ordem,
que o prov-ocariam, por estranho funcionamento de me-canismo de rejeição, a levar-lhe, recebida a crítica, a insistir-nO-r!rro.-Mais uma vez não creio que um Presidente
da República pudess~ ser tão infantilmente genioso, donde descarto tal b_obagem.
_"Não se faz_ o que se diz- governar sem santidade não é sério nem sincero" (Cantares 260,17)
Vamos ao assunto. Deixei-me apontar-lhe ou lembrarlhe os fatos mais graves e gritantes de nossa situação econômica.
Conhece V. Ex• a real extensão do desemprego em
nosso Pais? Sabe que ele é crescente? Sabe que a insistência na politica Prt!coriizada pelo FMI o agravará ainda
mãiSTConhece V. Ex~ o valor total de nossa dívida externa?
Em caso afirmativo, efusivos parabéns, pois seus auxiliares ou o desconhecem ou fingem desconhecer.
Saberia V. Ex• que é opinião unânime dos maiores
economistas do mundo (Fishlow, Oppenheimer, Furtado, Clive et al) de que não ê:, nem materiiaticcimente, mas
simplesmente, aritmeticamente impossível continuar a
rolar a dívida externa?
Por que insistir nesta louca estupidez? Não será, por
uma destas distorções diabólicas do espírito, "para se
tentar provar que _todos estão errados e nós (ministros)
certos?'' Como em 1980, com a demoníaca insistência em
se fixar, por- advfnhação, a inflação futura?
Conhece V. Ex• o custo direito desta folia? Sabe que os
custos (spreads) foram aumentados? Sabe que as agencias de bancos brasileiros no Exterior pagam hoje de tras
a"_quatro pontos a mais (+30 porcerito) do que hâ apenas
quatro meses? Sabe o estado de descrédito internacional
a que se levou o, antes modelar, Banco do Brasil?
Conhece_ V. Ex• oS efeitos iriternos desta bagunça?
Sabe que para se tornar atrativos os empréstimos externos se elevam os custos dos empréstimos em cruzeiros a
alturas indecentes? Sabe que é esta a maior causa da recessão, que aniquila, igualmente, empresas e famflias?
Acha V. Ex• cabíveis, em uma sociedade moral, os lucroS- obscenos dO-s estabelecimentos banCários, hoje sanguessugas do trabalho alheio e sQcios preferenciais nas
desvalorizações da moeda?
Tem V. Ex• noção que praticamente tudo o que o Te-souro Nacional perdeu (30 por cento) em apenas um dia,
na desvalorização, com suas ORTN com cláusula cambial, instrumento imbecil de auto-ruína, foi gaiiho por
um punhado de banqueiros e corretores no mercado
aberto, mantido pelos gênios do Banco Centrai? Será
cabível uma instituição financeira ganhar, como várias,
em um golpe, 30, 40, 50 e mais bilhões de cruzeiros que o
País exangUe p-erde? Não é pelo menos estúpido?
Por que não se chamaram as ORTN a resgate antecipado?
Por que não se declara a moratória dos pagamentos
externos?
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Moratória não é: repúdio de obrfgações. e, ao contrário, demonstração de seriedade e intenção de efetiVo
pagamento . .e: ao mesmo tempo, na atual situação, medida que se impõe para salvação da indústria, do com~rcio,
da agricultura e do trabalhador nacional.
Moratória não é indiferença à sorte de nossos banqueiros - é prioridade à sorte de concidadãos. .
Sabe V. Ex• que o mais ilustre dos financistas america-

sivas vozes do Terceiro Mundo. Dentr~ os temas abordados na referida reunião avulta pelas dimensões que assume e pela importância politica que representa a questão
da dívida externa dos pafses em via de desenvolvimento.
A ques~ão se_ en,çl!.ixa_no problema maior da reordenação
económicá~mundial, tema que assume crescente relevo
na dinâmica das relaçõ_es internacionais.
Os eventos de natureza militar que estão a conturbar
toda a América Central e de forma específica a Nicarâgl!-a levaram o Chanceler deste país a abandonar a citada
reunião ministerial em caráter de emerg!ncia. Os informes que nos ch_egam da região indicam chiramente que o
conflítO tend_e a internacionalizar-se. Potências não dire_ta_m~m:te_envolvidas arrogam a sf o direito de intervir nos
---ª-s_s_u_nt_os regionais com manifesto risco para a paz e a segurança hemisfériCas. A situação assume hoje contornos
tais que nenhum Estado latino-americano pode_ deixar de
assumir clara posição a respeito.
·· Tetido em vista a importância dos assuntos retro referidos, requeiro, na forma do artigo 38 da Constituição, a
cony_oçação--do Sr. Ministro de Estado das Relações Ex·
teriores para discorrer, perante a Comissão de Relações
Exteriores desta Casa, a respeito da posição assumida
pela Chancelaria Nacional bem cOmo das iniciativas
concretas adotadas visando a respectiva implementação
no âmbito ínternacional.

nos - F. Rohatyn - propugna a extensão da divida
para 30 anos de prazo e a redução do custo do juros,
como única solução do problema e única alternativa
igualmente salutar para credores e devedores?
Por que então os soezes inconfidCiltes, plantados ~os·
minístérios econômicos, nem -Contemplam tal idéia. Pensa V. Ex• que a redução de custos e extensão de prazos
virá por iniciativa dos banCOS Cstrangeiros? élaro que
não, não é fato? Contos ·de fadaS,-V~ Ex•Jâ sa-be, não
acontecem na realidade. Então, por Deus, aja, Senhor
Presidente.
Chega desta história de sC Cscusar de qualquer respon~
sabilidade pela crise. Esta de se atribuir a culpa ao vizinho ê velha - o lobo já dizia que o pobre cordeiro que
abaixo bebia sujava-lhe a água- inócua. Verificado o
fato, o que adianta, o que aproveita, o que conserta e
emenda, dizer-se a culpa não é minha? Será esta boa justificativa para nada se fazer? Pior que esta só a da mocinha de subúrbio, de duvidosa virtude mas determinada
ambição, que ao aceitar presentes dados em troca de seus
favores justificava-se em nome dO amor que sentira. Por
vários, e ao mesmo tempo, claro.
Queira saber, Senhor PrCside_ntC:; (jlie evidentemente a
culpa é só de seu governo e doS ·que antecederam. De
quem mais? Da bruxa malvada de oposição, calada, acovardada e quase tão sem ide-ias quanto seus auxiliares?
Ora, ora. Paremos com esta retórica vazia e falsa.
"Ninguém culpe o alto céu de as desordens não
findarem. Quem o Estado tem na mão, se por s-i o
não governa, no fim o povo é que sofre" (Cantares,
197,6).
Senhor Presidente - tenho filhos pequenos como o
senhor tem netos. Ao escrever-lhe e dar publicidade a
esta carta, corro o risco de incompreensão e da reação
dos que não concordarem com seus termos. Estou consciente disto e-dispus-me a assumi-los justamente pelo dever que sinto ter de tentar, na medida de minha pequena
competência, contríbuir pãi-a um Pais melhor. Recebi
esta lição de meus maiores - uns ministros, um general
presidente como V. Ex•, outros simples cidadãos cómo

eu_
Acho também que tenho o pleno direito, na busca sin~
cera desta pátria melhor, ae dirigir-me ao Presidente
para conclamâ-lo a exercer suas altas funções em sua plenitude.
Despeça seus ministros, declãra a moratória, reestrli~
ture a economia, promova a recuperação do emprego e a
retomada do progresso e grata há de lhe ser toda a
Nação, que não lhe faltará com seu sacrificio e seu empenho.
Não nos peça mais, porém, a confía-riÇà-nõS:- que- tem
atraiçoado o País, nem a trégua dos acomodados, dos indiferentes ou dos antecipadamente vencidos.
"Os de cima quando cumprem, o povo trazem em
paz. Se a gozar eles se dão, só despertam a aversão".

(Cantares, 197 ,5).

.-

Ainda com esperanças, seu patrício".
G. de F. Forbes, Capital
REQUERIMENTO N•

, DE 1983

Senhor Presidente,
Acaba de terminar, em Buenos Aires, a quinta reunião
ministerial do ..Grupo dos 77" reunindo as mais expres-

O ist~do

de S: Pa_ulo,

9-4~3

REUNIÃO DO GRUPO DOS
77 ACABA SEM CONSENSO
Buenos Aires- Termina hoje a quinta reuniã_o ministerial do Grupo-dos 77 e a poucas horas do término não
há maioria para a redação do documento final. Fundamentalmente, a linha divisória no âmbito dos 77 é representada p~;-uma- Õrientaçã_o mod~rada em rpatéria d~
dívida externa, que CQD_•áda ao diálogq~ à consulta e à negociação com os países desenvolvidos, e uma linha mais
radical que promove um documento final que seja categórico e não híbrido".
O exemplo mais nítido d·a linha moderada, - "claudicante" para alguns delegados africanos, ·foi dada pela·
chanceler do Uruguai, Carlos Maes: "Como países em
desenvolvimentos devemos ser pragmáticos e entender
que as soluções radicais servem apenas para enfeitar inú~
teis exercícios de retórica. Queremos encontrar soluções
realistas que abram as portas para o entendimento. O
confronto entre os países em desenvolvimento e as
ni;;cres·-mausti'1alizadas é estéril e não leva a nada".
"Negociemos com dignidade, mas sem prepotência,
com firmeza, mas sem soberba", acrescentou. Em posição oposta acha-se o títular do Sistema Económico
-Latino-Americano (SELA), Carlos Alzamora, que se
b~m desestimulou a formação de um clube de devedores,
disse que "continuamos sem resolver a dívida externa,
porque insistimos em tratar o problema como uma série
de crises isoladas sem ligação entre si nem com o contex--tO irifernacional de Õnde se originam. A experiência nos
confirma com uma velocidade alarmante que em apenas
dois meses os países que diziam que-não refinanciariam.
estão refmanciando. Os que diziam que não iriam ao
Fundo Monetãrio Internacional já estão nele. Os que
não iam desvalorizar, já desvalorizaram. Os que não
iriam pedir a moratória, já pediram". o funcionário d~- nunciou a inércia dos devedores e disse que, por seu lado, os países desenvolvidos têm porta-vozes eficazes
como Henry Kissinger e Helmut Schmidt. "Acredito"prosseguiu - Hque o que há a negociar são os termos bá- .sic_os de uma sa{da previdente e racional para o problema
-do pagamento da dívida externa, em beneficio de todos".
Alguns delegados africanos e a~iá~cos demonstraram
descontentamento com o tratam_ento preferencial dado
ao tema da dívida externa, porque eles nã.o enfrentaram

-
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o peso dessa circunstância, mais mesmo assim se manifestaram de maneira radical.
--"Não cremos - disse um delegado africano em um
documento flnal carregado de retórica e boas intenções,
que não servirá para di_minuir as diferenças entre o Norte
industrialízado e o Sul subdesenvolvido".
Deve ser observado - afirmou - com que presteza
agiram os países do Mercado Comum Europeu no caso
das sanções comerciais impostas à Argentina durante o
conflito com a Grã-Bretanha. Nós, os países em desen~
volvimento, deverfamos ser capazes de colaborar de forma semelhante quando há coerção económica, chegando
ainda a responder de igual forma as ameaças ou sanções
comerciais".
O chanceler da Nicarágua, Mi8:uel d'Escoto, responsabilizou diretamente os Estados Unidos pelo estancamento no âmbito das Nações Unidas da obtenção de uma
nova ordem econômíca internacional". Para ele, os Estados Unidos demonstraram falta de "vontade política".

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
A minha intervenção é rápida, mais para consignar o
meu apla~so _à atitud~_j.O ~_ecretário de Cultura do Estado '-ôe Sã0-1>ã.ulo, nosso ilustre colega, Deputado João
PaCheco cia~----:-CJue ~e_ insurgiu - está publicado na
Folha de S. Paulo do di!! 9 do corrente- contra a liminar concedida pelo Juiz da 6• Vara da Fazenda Federal
de São Paulo, por solicitação de empresas estrangeiras, e
que reduz de-140 para 28 o número de dias de exibição
dos fllmes nacionais; o que importa realmente na extinção da indústria cinematográfica do Pafs.
Os argumentos são ião evidentes que não precisam ser
repetidos. De modo, Sr. Presidente, que eu pediria a V.
Ex• que incluísse nos Anais as razões que levaram o ilus·
tre Secretário de Cultura de São Paulo a protestar contra
essa liminar e a convicção de que ela será revista e cancelada, pelas autoridades superiores, cm favor da manutenção c desenvolvimento do cinema nacional, que aos
tropeços, como todas iníciativas, vai-se firmando e recolhendo a simpatia e o público brasileiro.
~uma tentativa de evitar, tambêm, que se envie para o
estrangeiro vultosas divisas para o pagamento dos filmes
estrangeiros exibidos em nosso território.
Muito obrigado a V. Ex•. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO:
PACHECO CONTRA
OS EXIBIDORES
A Gaumont não vai beneficiar-se
~a liminar sobre filmes

A liminar que reduz de 140 para 28 o número de dias
de eXibição obrigatória de filmes nacionais, concedida
pelo juiz da 6• Vara da Fazenda Federal em São Paulo
por solicitação da Gaumont do Brasil, Empresa Haway e
CIC (Cinema Tnt~cional Corporation), continua agerar poiêmica entre setores ligados ao cinema. Ontem, ao
meSmo tempo que a Gaumont praticamente desistia da
luta- através de um telegrama de solidariedade enviada
ao diretor-geral da Embrafilme, Roberto Parreira - . o
secretário de Cultura do Estado, deputado João Pacheco
Chaves, lamentava a decisão do juiz. Ele afirmou teresperança_ de que a liminar seja cassada, ..para que o setor
possa ®senvolver com tranqüilidade suas atividades,
não agravando ainda mais problemas de desemprego e
não causando novas dificuldades sociais...
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Segundo Pacheco Chaves, "a pretensão das empresas
exibidoras é uma agressão industrial e cultural à afir~
mação da cinematografia nacional, agora ameaçada

Pe-

los interesses de empresas e exibidores estrangeiros".
Reafirmou também seu lotai apoio aos protestos da classe cinematográfica brasileira, dizendo que sUa Secreta-

ria, "dentro das possibilidades, tudo farã para que não se
perpetue mais esse ataque internacional contra importante segmento da cultura nacional, gerador de empregos e fonte de renda para centenas de pessoas em todo o
País".
A Gaumont do Brasil, por sua vez, recusa-se a ser beneficiária da ação judiciária ("foge aos nossos prindpios"), segundo afirmol1 Jean Gabriel Albicocco, em
nome da empresa. Embora ressalte que a lei de obrigatoriedade ..perturba o bom andamento da exibição", destaca que .. a solução deve ser gerada por consenso do
próprio meio cinematográfico". Ele disse que "a Gaumont quer sinceramente aplicar uma política de apoio ao
cinema nacional" e para tanto ..está em conversações
com a Embrafilme, para estabelecer as bases de uma associação".
Ainda segundo_Aibicocco, a Gaumont pretende participar do financiamento de produção de filmes no Brasil.
Como projetas iniciais, estão ..Quilombo", de Cacá Diegues, e "O Beijo da Mulher Aranha", de Hectar Babenco, que abrangem ••investimentos de um milhão e quinhentos mil dólares". Ainda refutando as acusações de
que as empresas que impc:traram a açã.o estariam interessadas em prejudicar o cinema nacional, o representante
da Gaumont destacou outras intenções da empresa como a de codistribuir filmes nacionais e fllmes de
internaciOnais no Brasil e distribuir filmeS miéionais rio
mercado europeu.

arte

A programação do conjunto de seis salas do cine Belas
Artes, que consumiu investimentos de dois milhões de
dólares, afirmou Albicocco, incluirá dois filmes nacio-

nais;- à- époea--de- -sua -inaugurac;ão,-·no- fmal- d-este: -mês:
"Sete Dias de Agonia", de Dercy de Oliveira, e ..Sargento Getúlio", de Hermano Penna, que "estavam na prateleira da Embrafilme hã vários anos, sem oportunidade
de exibição". Segundo ele, a programação das novas salas trará ao público também dois curta-metragens nacionais - "Tzubra Tzuma", de Flávio Dei Carla, premiado
no óltimo Festival de Gramado, e "Fuzarca no Paraíso".
O telegrama enviado pela Gaumont do Brasil ao
diretor-geral da Embrafilme, Roberto Parreira, afirma o
seguinte: "Como eu lhe disse por telefone, a Gaumont
do Brasil não pode ficar solidária pela maneira como obteve a deéisão judicial com relação à ação levada por um
grupo de exploradores cinematográficos e no qual fomos
arrastados há vários meses. Não podenlos ficar solidários com o julgamento justificado por argumentos que
levam em causa a liberdade de expressão, princípio ão
qual estamos profundamente aliados. Continuo a lhe
confirmar que nós consideramos que todas as reivindicações com relação às leis e normas reincidindo sobre a
indústria cinematográfica brasileira devem imperativamente ser objeto de conversação com as partes sob a alta
autoridade do Conciile e da Elnbrafilme. _a por isSo que
esperamos poder continuar com o-diálogo franco e realista que começamos para poder realizar uma associação
exemplar".
Se a Gaumont procu-rou eriContrãr uma saída para a
incómoda situação em que se meteu, o mesmo não aconteceu com as outras duas exibidoras, também responsáveis pela ação judicial. No Rio, o gerente do departamento de cinemas da CIC, Jorge Fonseca, limitou-se a
um lacónico "não somos contra o cinema nacional, mas
não se pode Operar com prejuízo", para justificar a pa-rticipação da empresa no processo. "Bons resultados são
sempre obtidos, quando exibimos filmes estrangeiros.
Ao contrái'ío, sem rienhUii13-eXCCÇãõ; a CICsai perdendo
quando o filme é: nacional", afirmou Fonseca.

Isto não acontece com os cinemas da Empresa SulPaulista, uma das maiores exibidoras brasileiras. Seu direter, Francisco Lucas Júnior, informou que não tem
problemas com filmes nacionais, "porque sua aceitação
já é indiscutível da parte do público". "Na verdade, nós
exibimos mais do que a lei determina, porque o sucesso é:
garantido. Claro que um ou outro filme não corresponde
à expectativa, mas isso acontece também com as produções estrangeiras. Computando-se perdas e lucros, o
cinema nacional ~caba sendo tão bem sucedido quanto o
internacional".
Francisco Lucas Júnior também não encontra dificuldades em ocupar suas salas com fitas brasileiras - ao
contrário do que acontece com as exibidoras que promovera~ a ação. Segundo elas não hâ oferta suficiente de
filmes pafa que a lei de obrigatoriedade possa ser cumprida. O diretor da Sul-Paulista garante que esse é: mais
um aspecto do jogo do mercado: "Como nós tentos um
grande número de salas, conseguimos obter mais e melhores filmes. As empresas menores ficam com a última
peneirada, e o que sobra nem sempre é comercial".
A direção da Empresa Haway recusou-se a comentar .P
assunto.
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onde, até hoje as empresas não cumpriram a determinação constante na Consolidação das Leis do Trabalho,
que impõe a instalação de creches, àquele tempo nas
fábricas ou nos_estabelecimentos comerciais onde trabalham determinado número de mulheres e, depois, quando a ciência evoluiu, para locais próximos daqueles onde
elas exercem suas profissões, V. Ex• faz muito bem em
ressaltar o trabalho da Sr• Léa Leal. E quero referir que,
neste momento, a Câmara dos Deputados se preocupa
com a instalação de uma creche para atender as funcionárias que ali trabalham e que têm necessidade de ter
seus filhos próximos de si, para o seu atendimento e a
sua assistência. V, Ex• faz muito bem em ressaltar o trabalho da Sr' Léa Leal, que é realmente digno de todos os
encômios daqueles que, como eu, se acostumaram a se
preocupar com os problemas da infância, da velhice, da
mulher e da nacion~lidade:. Muito grato a V. Ex• pela
possibilidade dessa intervenção.
O SR. PASSOS PORTO - QUem agradece sou eu,
porque V. Ex•, com sua adesão, incorpora·a opinião de
um Partido de Oposição. Aproveito, inclusive, o aparte
de V. Ex•, para sugerir também, ao Sr. Presidente, para
que tenhamos também aqui. ..

Perigo de Extinção

O "SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Já estamos fa-.
zendo.

A Associação Brasileira de Produtores Cinematogrãficos e a Abraci (Associação Brasileira de Cineastas) enviaram ontem um documento ao juiz Sebastião Oliveira
Lima, da 6• Vara Federal em São Paulo.
Chamam a -atCiição para a ..manobra realizada por
multinaciõnãis", para o perigo cultural e social (desemprego~ etc .. :) representados pela extinção da obrigatoriedade e para os prejuízos que o País teria com o aumento
do número de filmes estrangeiros: aumentaria também a
remessa de divisas Para o Exterior.
"Tal medida- dizem as duas associações -leva à rá-

FOrmulo Sr. Presidente e Srs. Senadores, à ilustre Presidente da LBA, as homenagens rec-onhecidas das
crianças, das mães, dos enfermos, dos carentes e dos idosoS de Sergipe, a essa samaritana dos tempos modernos
que acenou ~os aflitos e lhes deu o carinho, o pão e a es-

píà-a-extinç-ão- da--indústri-3--nac-ional-de- cinema-.!'

perança~

Paulo Thiago (pelos produtores).
Gustava Dahl (pela Abraci).

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.

O SR. _PASSOS PÚRTO (PronunCia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Fui atraído pela grande obra assistencial que a Legião
Brasileira de Assistência vem prestando à população carente do nosso País. Buscando a promoção sócioeconómica- do hOmem e da comunidade pela interrelação de programas voltados para suas n!=cessidades e
interesses bãsicos, a LBA procura mais de 40 milhões de
brasileiros para lhes assistir nos setores de nutrição, hi·
-giene e sállde. proteÇão e segurança familiar, ocupação e
emprego, assistência ao id9so e ao excepcíonal, direitos
de cidadania e lazer.
Completou quatro anos de inexcedível adminístração
dessa poderosa agência de ação social, de mobilização
voluntária e desenvolvimento comunitário de nosso País,
que é a LBA, a festejada sucessora de Dona Darcy Vargas, a Sr• Léa Leal, uma das melhores servidoras públicas do Governo João Figueiredo e a maior investidora
social do_ País, que tem canalizado recursos públicos e
privados para assistência ao menor, educação para o trabalho, legalização do homem brasileiro, ações de saúde,
complementação alimentar, assistência aos excepcionais,
assistência aos idosos e programa nacional do voluntariado.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PASSOS PORTO Senador.

Com todo pr:iiCr, -nobre

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• faz muito bem em ressaltar o trabalho da Srt Léa Leal. Realmente, num Pafs

O SR. PASSOS PORTO - Jâ existe no Senado, uma
creche para os filhos dos funcionários -da Casa. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Mas, Srs. Senadores, o meu destaque de hoje é a projeção desse trabalho da LBA em Sergipe, entregue à juventude, ao talento, ao amor, ao sacrifício e ao trabalho
da mulher sergipana, simbolizada na Superintendente,
Doutora Leonor Barreto Franco. Conheci esta moça, es~
tuâante, criada nos rigores da família de minha terra.
Nunca pensei que ela, ao sair pela primeira vez de sua
casa para a direção de uma empresa pública, fosse se
-identificar com tanta energia aos programas de proteção
e promoção social da LBA. Acompanhei-a em algumas
das suas viagens ao interioi do Estado e participei de alguns atas públicos de sua administração e, cada vez
mais, fiqi.iei sensibilizado com a revolução que ela rcali~
zava. Vou alinhar alguns dados comparativos das suas
ações, désde a Posse em maio de 1979 a dezembro de
1982o
I - DSPMI - Divisão de Saúde e Programas MatemoInfantis
1Ações de Saúde - número de pessoas atendidas
consultas médica-odontológicas, vacinas, enfermaria, aviamentos de receitas, exames laboratoriais, outros procedimentos.
ANO 1979 13.017 pessoas
!980- 16.317
!981 86.260
!982
[[9.888
total - 235.482
2-

Programa de Leite em Pó - número de crianças,
gestantes e nutrizes beileficiadas com o recebimento de leite em pó
ANO !979 22.340
34.992
1980 57.401.
!981 1982 100.032
total - 224.765
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Internamentos em hospitais, maternidades e
cas especializadas
ANO 1979 342
1980- 1.522
1981 8.325
1982 - 12.826

clíni~

total~

I --Projeto Casulo - assistênciii mêâiCi~~d?rltOió_gica,
nutricional, afetiva e sociabilizaÇão de criançãs -carentes
de O a 6 anos de idade, em unidades de creches e préescolares.·
Ano- '1979
n~' de municípios atiri:Sidos-- 27
n~' de crianças beneficiadas - 4.500
1980
n~' de municípios atingidos -41
n~" de crianças beneficiadas - 6.626
1981
n~'

de municípios atiflgidos- 46

n'i' de crianças benefiCiadas- 9.020
1982
n\'1 de municípios atingidos~ 72
n~> de crianças beneficiadas - 22.031

2 ........ Atendimento Bási(:'o à Família - número de
famílias atendidas
A:no-·1979:.... 10.581
1980- 11.057
-1981 - i 6.78-5
1982 .::.. iS.244
1 - Colónia de Férias - n~" de crianças participantes
Ano-197919801981 - 3.000.
1982- 4.000
-*E-ste programa foi_im_plantado naciol)all!le!lte ng }I' seffiestre de 1981.
4-- Projeto ELO - edl!~a~ào ~ lazer or1entado para
adolescentes na faiXa dos 7 aos 18 anos de idade- n9 de
adolescentes beneficiados
·

Ano -

_..:-no o

1979
1980- 8.507
1981 - 9.400
1982- 12.589
5- Benefícios prestados- número· de ajudas e doações

1979
217.
Aparelhos de úrtese e Prótese ••..... ~~·- . . ..:.;• ........ ". "'···.-.-,.--_. ·------'·.
85
Cadeira de Rodas .......-~ .... -~ .. ~- .... - ~ .. -~'"-"'-~~;_-; ~-""-~--"'-~ .•
Jl!l,
Material Escolar , ..... -· ·-·--~. ·=---=--=--""""'-'-'·· _-:_~~. • _.-_,"---=~·
208
Melhoria Habitacional . , , , .....••••.. ~~·. -• .. ·'""· .............. ·_-:_ ._
Passagens "- .............._. ~ "-'--'-..___. ______ •••. -·
Enxovais ................... -............ , •. -.. •--····•--···
-i.Ss
Semi-Internato, , , ... -..... ·~~ .... -.. ••• ~ ....:.-.·•.• -• .•.. -.. ~..... .•• • • .
20
Outras Ajudas ..........•.•• ,. .• ,........-~.._._""-~"""·-·-·······._...... -. .-----'----- 520
III- Servi.:o Jurídico
l-Assistência Judiciária - n~' de ações proposias e
contestadas, consultas e orientações e outros procedimentos.

Ano- 1979- 2.461
1980- 6.892
1981- 7.261
1982-8.374
2 - Programa de Registro Civil
número de municípios atingidos
Ano-1979- 42
1980- 67
1981-67
1982- 69
4.1. Programa de Registro Civil
n~' de registras efetuaJos- casamento, nascimento,
óbito e 2•s vias

1980
445
301
705.
286

102
200
10
598

n<:~de

1982
3.596
957
7.712
508
459
377
15
1.542

Ano-1979- 4"1.433

1980"::::: ~9:48'6

1981 1982 total -

64.770
58.4Ql
259.890

• Esta aparenfe d~uiç~ anual d~ nÚf!l!!rÕ- de ~çg~~tros
a Partir de 1981, decorre do fato de que.9, pr~grama foi
ostensivamente implantado nos doiS- prirll~ífos ar).oS,
conseqUentemente foi _r_egistrada gra_nd~ parte da população que existia civilmente ilegaJ. Com is"~o.__ com o passar dos a-nos,· o programa tende- a apr~entar _redução,
vez que, a populaÇão alV-o diminui.
7

IV- DET- Divisão de Educação para o Trabalho
Desenvolve cui-sos de _semiprofissionalização? objetlvan\io a quaHficação pi-ofissional dÕ carente

1980
- 1979 63
de municípios atingidos ..........-• .._. ·~· ........ ~· -·-~· -·. ~-. --40
alunos participantes .....•. ~· ........ _.............. • ..:-v~-.,~ ·'' 11.728
30.000
31
n~'deconvênios ······-··-----~ .•..::·.~.-~_,~-.- ........... ~=~···--~21
n<:~

1981
1.038
314
1.587
415
391_
267
21
635

1981
67
30.508
39

1982

69
37.888
09

• A diminuição no número de c~nvênios em l982 foi p3.ra atender reCome!J_daÇõ~s D~T-DN, dandç prioridade a
exi:cução direta, reduzindo custos e aproveitando melhor os -recursos humanos próprios.

V - DAEI - D~visào de Assistência
aos Idosos
I - Assistência aos Excepcionais Anol979- 395
--··- ·

aos Excepcionais e
nl'- de assistidos
- · -~ -- -·

1980- 398
1981-400
1982- 500
2- Assistência aos Idosos - n" de assistidos
Ano-1979- 284
1980-401
1981-680
Está aí a estastística inquestionável da fantãstica campanha empreendida por Leonor Franco. O exemplo da
luta da mulher brasileira, no front da LBA, reencontrando a flama pioneira e motivadora de suas origens, como
a reviver Dona Darcy Vargas, que naquele conturbado

·ae

ano de 1942, abriu essa instituição
OénerrierêllCia Social e lhe deu a estrutura básica e_ os primeiros caminhos
para a marc~a _p~lq E_oQre, pelo des\_'alid~ e pelo margi--nalizado soCíãL Ao coilgrãtular~nle, nesta tarde, com as Senhoras Léa
Leal e Leonor Barreto Franco, por estes quatro_anos_ qe
vitOrioso atendinientO íntegra! e abrangente do povo soffido-:âe meu Estado._9uero sa_uda_r nessas duas legionáilclS, a força e a< enéi'gia da· m:..ulher bTasileira, que no
lar e na vída pública, escreve a melhor e mais comovente
história da nossa Pátria.
_
Era ó que eu tiilha·a -dizer, Sr. Presidente. (Muito bemJ)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Milton Cabral_.
O SR. MILTON CABRAL (PrQnuncia o seguinte discurso.) ,.....,. Sr. Presidente e Srs. Senadores.
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O povo_ da Paraíba, por meu intermédio sente-se no
dever de prestar a mats sentida e justa homenagem a um
dos seus grandes filhos, o eminente patriota Marechal
F'lo-riano __ de Lima Br<J,y_ner, falec;í_çi_o_ no R,iõ_ de Jane.ico
aos 86_ .anos _de_idade,_~m fevereiro último.
Como muítOliem lembra_ um se.u amigo e admirador,
Drau_)t Erna_nny •.Jgram 60 anos de..inlnterruptos e_ valiosos serviços prestados à Nação, que marcam a exemplar
vida militar do Marechal Brayner.
- Este paraibano ilustre, que tanto honrou as tradições
d~_ u_ma gente, foi um bravo nos campos de batalha,
como natural decorrência da dedicação à sua carreira
niilítar, onde. percorreu brilhante trajetória.
Saindo da Escola Mili1ar, do Realengo, em 1918, vinte
e oito anos depojs, em 1947, era promovido a General, e
doze anos mais tarde, em 1959, alcançava o posto de
General-de-Exército. Conduzido para o Superior TribUnal Militar, do que afastou-se em !967, aposentou-se no
mais elevado posto da hierarquia militar, como
Marechal-de-Exército.
O Marechal Floriano sempre _destacou-se pela sua
competência profissionaL Um grande estudioso das
quesroes, não só das questões militares, mas dos problemas brasileiros. Detentor de cursos de pós-graduação de
Comando e Funções de Estado-Maior, em Leavenworth
(Estados Unidos), _e na Escola Superior de Guerra, da
Fru-nça, ÕMarechal B~ayner foi o primeiro aluno de turma na Escola de_ Aperfeiçoamento de Oficiais, como
também _cursou a Escola de Comando e Estado-Maior, e
Escola Superior de Guerra.
..
Niis funções de lnstrlrtõr e lnspetor de Ensíno_da Escola de Aperfeiçoamento_ de _Oficiais e da Escola de Co·
mãndo do EsUtdo-:,1\Jaior d~ Ex~r:_cito,_teye oportunidade
de partÍcipar na formação profissional de muitos militar.~ .que hoje ocupam altos postos no Exército. Esteve,
ainda, o Marechal Brayner na chefia do Estado-Maior
do Exército, mas, certamente, a chefia que mais lhe orgulhou foi a do Estado-Maior da Força Expedicionária
Brasileira, a nossa gloriosa FEB, onde pôde pôr em prá- tica, e de forma destacad~. todos os conh~imentos de
sua experimentada vida profissional.
·De fato, durante toda a campanha na Itália. o Marechal Brayner mostrou-se tão eficiente nO exercício da
complexa função de chefiar um Estado-Maior em plena
guerra. Sobre a competente atuação desse notável paraib<~no, disse, em elogio, o Marechal Mascarenhas de Mo·
rais., no seu Relatório Final, apresentado ao Governo,·~o C.orond Flori~no de Lima __Brayner conquistou a
consideração e o -respeito dos Chefes e Subordinados
pela sua conduta exemplar na Chefia do Estado-Maior
durante toda a Campanha, e a ele a FEB deve, em gran·
de parte, o conceito altamente honroso que firmou entre
as tropas aliadas no Teatro de Operações da Itália. A sua
reconhecida competência técnica; o destemor, a serenidade demonstrada nos instantes difíceis. quando os fortes bombardeiOs inimigos dificultavam a tomada de uma
decisão; sua resistência à fadiga e sua ap·reciação exata
das nossas reais possibilidades diante das missões confia-das à Jf. DLE permitiram que colaborasse.eficientemente
para o emprego judicioso de nossa Divisão, e para a série
de brilhantes_s.ucessos que alcançamos. Seu apoio iri-estrito ao Chefe, atributo _que muito recomenda o caráter
do Cel. Brayper, sua maneira SJ:nsata de agir e sua assistência contínua, estabeleceram o equilíbrio necessário
entre o. Comando e a tropa de maneira que minha ação
foi sempre facilitada, e foi possível !llante~ o_~tado moral que constituiu -um-a dã.s -grandes vitórias da FEB na
Europa. Firmou, assim, na guerra, o prestígio que jã o
rCcomé]Idava na paz".
ió\ promoção solícltada ao Ministro da Guerra foi clas-sificada p-elo então General Mascarenhas como "medida
de inteirajustiça", acrescentando que o ..Córonel Floriano de Lima Brayner firmou seus mêritos em plena Cam·
panha de Batalha".
No recesso da aposentadoria, o Marechal Floriano escreveu "A Verdade sobre a FEB - Memórias de um
Chefe de Estado-Maior na Campanha da Itália''· c "Recordando os Bravos- Eu Convivi com Eles". São contribuições inestimáveis para a completa reconstituição
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da história da FEB Tece críticas ao Comarido aJD.ericaiio
do General Crittenberger e descreve inúmeras outras di,:
ficuldades que não impediram a vitória, atribuída mais à
tenacidade eespírito combativo do soldado brasileiro do
que aos méritos do Chefe, reconhecidos por todos os que
escreveram sobre a Campanha da ltáliã.
Em seu último livro ''Luzes do CrepúSculo" pretende
incursionar rio Cãrilpo da ficção; ..af encontrei - di3. um mundo de fatos que guardavam similitude com os
que se registram nos entrechoques da vida... Sornei-eis e
dei-lhes vida própria com as roupagens de uma ficção generosa, filha de uma imagin-ação talvez sem escrúpulos".
Mas "no primeiro remariso - continua retOrnei à margem tranqüila da FEB para falar de sua história i!pisódica".
Ao longo de sua carreira, o Marechal Bray"nerrecebeu
mais de 50 Condecorações e Medalhas, entre as quais 19
de países estrangeirOs, A relação consta do seu longo
"Curriculum", digno de cOnstar nos Anais desta Casa,
para o que peça a aprovação dos Senhores Senadores.
Reverenciar a memória do Marechal Floriano de
Lima Brayner, além de ser um justo preito a quem soube
em todos os momentos exercer com dignidade, inteligência e honradez os postos que ocupou~ como conquistar
pelo mérito as mais altas funções na hierarqUia da carreira profissional que abraçou, com geral reconhecimento,
proclamados por todos os seus comandantes superiores.
O Marechal Floi-iano de Lima Brayner orgtiTha ;ll'a::.--raíba e o Brasil. A sua vida deve ser enaltecida, como um
honroso exemplo a ser citado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O Slí.. SENADOR MILTON CABRAL: .
CURRICULUM-VITAE DO MARECHAL FLORIANO DE LIMA BRAYNER

Nome: Floriano de Lima Brayner- Identidade
16-96-191
...
Data de Nascimento 2/i/1898_- Locil1: João
Pessoa - Estado da Paraíba
Filiação: João das Neves Lima Brayner e Anna
Camboim Brayner
Profissão: _Militar (Marechal)-Residê-ricia: R.
Paula Freitas, 61 - ap:202-Copacabanã: (R"ío)
Instrução Primária e Secundária:
-Colégio Militar ào RiO de Janeiro- Matriculado em janeiro -de f906 - Diplomad-O nO final do
Curso em janeiro de 1913.
Instrução SUJFI!rior e Universitária:
- Matriculado na Escola Militar do Realengo
em 14-3-1913, oríi.mdo do Colégio MiHtúdo Rio de
Janeiro.
-Declarado Aspirante a Oficial em 1"-2-1918
para a Arma de Infantaria. Designado para o ~-RI.
Hierarquia Militar:
-Promovido a 29~Tenente em 9 de maio de 1918
- (9-Tenente em 7 de setembro de 1922
- Capitão em 2 de outubro de 1928
- Major em 2 de outubro de 1934
-Tenente-Coronel em 27 de março de 1940
- Cofonel em 15 de abril de 1943

Serviço em Campanha e de_ Guerra no Exterior:

-Marechal em 13 de dezembro de 1968_, por
sentença imperativa do Sup-remo Tribunal Federal,

-Estágio e Curso -de Guerra na Escola de C9mando e Estado-Maior de Leavenworth- Estados
Unidos (1943)
-Estágio no Estado-Maior da 100• Divisão de
Infantaria Americana (1943)
- Colaboração nos estágios das Escolas de Leavenworth, Fort Jakson1 Fort Sill, Fort Greenville,
F ort Benning.

cumprida pelo Governo Revolucionário, sem- ape-- Jação.
Cursos Profissionais -

no Brasil:

--Escola Militar do Realengo
- Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais ( J9 aluno da Turma)
- Escola de Comando e Estado-Maior do Exêrcito.
- Escola Superior de Guerra

Campanha da Itália ( FEB)
-Organização e Preparação da Força Expedicionária Brasileira, sob a direção do Marechal Mascarenhas de Morais para dar vida à Grande Unida·
de Expedicionária (1942-1943)
-Chefia do Estado-Maior da 1~ DIE (FEB),
!Ojout/1943
- Exercício ininterrupto da Chefia do Estado
Maior l• DIE durante toda a Campanha (10-101943 a 18-10-1945.

Cursos Profissionais -no Exterior:
-Curso Especial de Oficiais Superiores
(Bretanha-França)
-Curso de Comando e Estado-Maior da Escola
de Leavenworth (Estados Unidos)
Comando e Funções de Estado Maior:
___::Comando da Brigada Militar e Destacamento
de Natal (R.G. Norte)
_
~Comando da Artilharia bivisiOiiária da 5• Região Militar (Paraná)
-Comando da 3• Divisão de Infantaria -Santa Maria (R.G. Sul)
-Comando da 7• Divisão de Infantaria- João
Pessoa PB e Recife

ComissõeS Diplomáticas Especiais:
- Subchefe da Delegação do Brasil à Conferên- cia Diplomática de Genebra (Suíça) visando o estabelecimento das Convenções para Tratamento de
Prisioneiros de Guerra, vítimas de Guerra Marítima
e Populações de Territórios Ocupados (1949-1950)
- Membro da Delegação do Brasil, chefiada
pelo General Mascarenhas de Morais, que representou o Brasil na posse do Presidente do Peru (Lima
-'- ju1hojl945)

-Comando da 2• Dívís-ão -de Infantaria -São
Paulo
-Comando Interino do I E:xê~cito (RiO)
-Comando do III Exército (RiO- G. do Sul)
Funções Especiais e Comissões:

Cemitério de Pistoiti

-Ministro da Guerra (lnte~i~Ô)--(Gem!ral-de
Exêrcito)
-Chefe do Estado-Maior do Exêrcito (Generalde-Exército)
-Chefe _do Estado-Maior da Força Expedicionária Brasileira por escolha do General Mascareilhas de Morais.
_ ·-Adido Militar jUnto às Embaixadas da França
e da Inglaterra (março de 1949)
- Adido Militar junto à Embaixada da Itália
(setembro de 1945)
-Adido Militar junto à Embaixada da Espanha
(janeiro-de 1951)
-Assessor Militar jui:Jto à Delegação Diplomá·
tica do BraSil nas Naçõ~s Unidas (jãneiro de 1956)
-Chefe do Gabinete Militar da Presidência da
República (\I novj1955)
-Oficial de Gabinete do Ministro da Guerra
(março de 1935)
::-Subdiretor de Ensino-~ Subdiretor da Escola
Militar do Realengo.
Comissões do Ensino Profissional:
- Instrutor auxiliar da Missão Militar Francesa
na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EAO1929)
--..Instrutor-Chefe da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiait;-(1938-1939)
...:...:.Instrutor-Chefe da Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército (1942 a 1943)
Comíssões TécnicaS:·

Generalato:
-Alcançou o posto de General-de-Brigada em
29--1-1947, tendo como primeiro comando a Brigada
e Destacamento'"' Militar de Natal (RLG._Nort"e).
-General-de-Divisão em 25-7-1952, tendo
como primeiro comando ·a 7~ DivisãO de Inúmtaria
na Paraíba, deixando de seguir por estar cursando a
Escola Superior de G'ueria (E"SG).
- General-de-Exêrcito em 25 de novembro 1959, tendo como primeira Comissão a Chefia do
Estado-Maior do Exêrcito.
·
-·- -
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- Membro da Comissão de Recebimento de
Material de Guerra da Dinamarca
-Membro da Comissão de Recebimento do
Material de Guerra da França (Hotch-kiss),
Serviço em Campanha e de Guerra no Brasil:
~-

-..:..:...-camPanha contra a Guerrtlha dos bandoleiros- de L.C~ Prestes C~ de Faria (1924-1917)--- Reprissão da Intentona Comunista do 39 RI
(J7novf1935)
-

e

-Em 1945. ao regressar da Campanha da ltâlia.
recebeu ordem de regressar ao Teatro de Operações,
em outubro de 1945, a fim de reunir todos os restos
mOrtais dos brasileiros ton:tbados no campo da
Luta e dar orgfJ.nização definitiva ao Cemitério de
Pistoia. Missão terminada em dezembro de 1946.
Regressou ao Brasil em janeiro de 1947.
Comissão Especial:
- Posto à disposição do Ministro da Justiça
para chefiar a Campanha anticomunista (1947).
Missão cumprida,
-Missão de Ambito Nacional -

Matricula ESG:

- Em janeiro de 1952, foi mandado fazer o Curso da Escola Superior de Guerra, ao regressar da
França.
.....:.. EiU 1953, foi nomeado Comandante da 2• Divisã.o de Infantaria (São Paulo).
---- Em 1954, foi nomeado Diretor Geral do Serviço Militar. com jurisdição em todo o território nacional.
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República:
~Em ll de novembro de 1955, no Governo do
Presidente Nereu Ramos, foi Secretário do Conselho de Segurança Nacional.
- Em 7 de junho de 1956, foi convocado para as
funções de Ministro do Superior Tribunal Militar,
em substituição ao Ministro Gócs Monteiro, licenciado, sendo adiada a ida para as Nações Unidas.
- Em julho de 1956 foi nomeado Comandante
da I~ Região Militar (Rio), por necessidade do Serviço, deixando as funções do Superior Tribuna! Militar

Comando do 111

Exérci~o

{RS):

-Em outubro d_e t 957 foi nomeado Comandante do III Exército e exonerado da l' Região Militar
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Chefia do E. M. Exército --Missões:
- Em novembro de 1959, foi nomeado Chefe do
Estado-Maior do Exército e dispensado do Comando do lU Ex.ército.
- Em janeiro de 1960, seguiu para o Paraná (Zona do Canal) a fim de tomar parte nas tylanobras do

Exército Americano (''Banyon Tree")
-Em fevereiro de 1960 visitou Portugal, a convite do Governo Português, deslocando-se em segui-

da para a "faixa de Gaza" (Oriente Médio), onde
inspecionou o Batalhão Brasileiro ali destacado.
- Em março de 1961 foi exonerado das funções
de Chefe do Estado-Maior do Exército, aguardando
nova Comissão.
- -·
-

Miniszro do Superior Tribunal Militar:

-Em 20 de junho de 1961, foi nom-eado, em caráter efetlvo, Ministro do Supremo Tribunal Militar, tomando posse em 29 do mesmo mês, passando
para o quadro Especial de Oficiais Generais, ligado
ao Poder Judiciário. Exerceu essas funções até o término de sua carreira em 2 de janeiro de 1967. Nessa
data foi aposentado por limite de idade Compulsória,
sendo-lhe computados 60 anos, 4 ~eses e 17 dias de
ininterruptas· serviços p-úblic-os, no Posto de MarechaL
Condecorações e Medalhas:
No Curso da vida profissional foram-lhe conferidas as seguintes condecorações e medallias nacionais e estrangeiras:
- Gnin-Cruz da Ordern Nacional do Mérito
- Gran-Cruz da Ordem Nacional do Mérito JudiciMio Mifíiar
- Gran-Cruz da Ordem do Mérito Militar
- Gran-Cruz da Ordem do Rio Branco (Itamarati)
- Gran Ctut.,d@.. Ordem de S. Bento de Aviz

(P.octugal) ·
~

Gran-Cruz da Ordem Nacional do Mérito MiArgentina
- Gr"an-Crui da Ordem-Nacional dQ ,-;-Cedro" da
Rep. do Líbano
- Grande oficial do Mérito Naval (Brasil)
-Grande Oficial do Mérito Aeronáutico (Brasil)
- Grande oficial da Ordem "AI MéritO",- Qa
Rep. Italiana
- Grãnâe -ofiCi<iJdã tkdt!ffi de Ãy3CiiChO -(Pú~f
- Grande Oficial da Ordem Nacional do Mérito
do Paraguay
-Grande Oficial da Ordem de Aviz de PÕrtugal
- Grande Oficial da Ordem do Libertador (Venezuela)
-Grande Oficial âe ''AliibisÜnção" da Justiça
Militar (Brasil)
-Comendador _da Legião do Méríto dos Estados
Unidos
-Comendador da Legião de Honra, da França
- Comendador da Ordem da Coroa da Itália
- Comendador da ordem da Coroa Britânica
(Inglaterra)
- Medalha de Cavaleiro da Legião de Honra da
França
- Medalha de Cruz de Combate de 2• Classe
(FEB)
- Medalha da Campanha, FEB
- Medalha de Guerra do Brasil
- Medalhõ:~. "Bronze Star'', dos Estados Unidos
-Medalha '"'Croix de-Guerra avec Palma", da
França
- Medalha do Governo Italiano - Presidente
Gronchi
- Medalha de Serviço (mais de 40 anos)- com
estrelas de platina (Brasil)
- Medalh~ "Marechal Hermes" - 19 luga_!' de
turma
litar -

- Medalha do Pacificador - Caxias
-Medalha Marechal Hermes (Ministério da Jus~
tiçu)

- Medalha de Honra "Paulo VI" (Santa Sé)
- Medalh'a Imperatriz Leopoldina - (Brasil)
- .......;,_Medalha Comemorativa "Anchieta"
•........- Medalha Comemorativa "Maria Quitéria"
--.-.Medalha Comemorativa "Souza Aguiar"
- Medalha Barão do Rio Branco
- - Medalha à memória dos mortos na II Guerra
Mundial
- Medalha Comemorativa da Campanha da
Itália
..,..... Medalha do 29 Exército Americano -Comemorativa da Campanha da Itália
- Medalha "Mauá"
- Medalha Marechal Caetano de Faria
- Medalha do Curso deo Estado-Maior de Leavenworth
-;_ Placa da Ordem de. Christo, de Portugal
- Medalha do Governo do Rio de Janeiro
- Medalha do Grande Oriente ---Homenagem à
-FEB
-Medalha "Duque de Caxlas".,.,... Homenagem
da Municipalista
--- Placas de Mérito intelectual aO Professor Es.cola do Estado-Maior
- Grande Oficial do Mérito Militar
-Grande Oficial da Ordem de O. Pedro I (Pefrópolis)
- Medalha _do Sesquicentenário do Arsenal de
Guerra do fü()
·-- -:-:- Me_dalh<J. do Monumento ExpediCionário do
Rio Grande do ~ul

Nota: As condecorações e medalhas constantes deste
"ctirriC.ulum" estão em vitrine especia-l, além_ de outras
não rClaclo~kda~.
Rio, 22-4:81 ~ ._,..,. .~1arecha] F/oriano de Lima Brayner

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.
·-

"~

Concedo a

-·l.

XL VARO DIAS (Pronuncia_o seguite discurso.
revisão do orador,.) -Sr_ Presidente, Srs. Senado-

.O.SR.
.~rn.

res:

O .PDS acaba de rejejtar, na CPI que investiga atividades terroristas no P'aís, proposição de nossa autoria que
pietendia_ouvir o d~~g~:~~!_o_João_ Fontenele a respeito do
inquérito que' presidiU, para apurar o crime Baumgarten.
Sr. Presidente, o objetivo do nosso Pªrtidú; a.a propor
tal convocação, não foi õ da provocação. Ao conti"ário
repetimos aqui, o nosso propósito foi o de exercer uma
prerrogativa d.o_ Parlamento e cumprir um dever,j4_ que o
episódio em tela_ se .reveste de aspectos políticos. Há
quem diga que se trata de um episódio policial, e quer
con'-:Q.~.r_ ajgyfun_jigado a esse episódio para depor no
_Congresso Nacional seria transformar o Congresso
nuJ!l.a dele_gacia __de p91ícia.
.é, sim, um episódiO policial, pois envolve,_ é claro, ~s
pectos poliCiais, como envolv_e Úul!bein aspectos jurfdi~
cos, como envolve também aspectos políticos. Há iriteresse público indesmentivel, e o Congress.o Nacional não
poderia se omitir diaiite-de um episódio- que riOs parece
en'Colv~r)n_tet:~ses escusas, na tentativa de impedir que
--~~- a:Pu.re ii ~erg.ade. Parece, me e.star havendo manobra
deliberadamente urdida no sentido de impedir que se
ã.ponten-1 os responsáVeis pelo assaSslriato do jornalista
Baumgarten e o desaparecimento de mais duas vítimas.
Não podemos permitir, abrindo mão de prerrogativas
que são nossas, deixando de cumprir um dever que é nosM
so, repito, não podemos permitir que este País se transw
forme no País dos crimes insolúveis, se transforme no
País da imPunidade.
Não _sci, mas deve haver motivos sérios, quando autoriâades se recusam a atender à convocação da Justiça,
para prestar depoimento; duas autoridades ligadas ao
SNI. E nós queremos separar as coisas, quando falamos
em autoridades jigadas ao SNI, não estamos envolvendo
o Exército como instituição, não estamos envolvendo as

Sel\ta-feira 15

1029

Forças Armadas, .estamos nos referindo apenas a duas
autoridades que, por acaso, são funcionãrios do SNI e
que se recusam a comparecer para prestar depoimento à
Justiça, colocando-se acima das leis, colocando~se acima
do bem e dó mal, como se estivessem no alto de um pedestal autoritário, inatingíveis e deificados_ Não é apenas
um Senador da Oposição que estranha esse tipo de comportamento, são os juristas, os mais credenciados e lnsuspeitos, que discordam desse comportamneto e que desejam o depoimento do General.
Afirmação, por exemplo, do Presidente do Instituto
dos Advogados _do Brasil, Dr. Laércio Pelegrino:
"Em se tratando .de apuração de crime, ninguéril
pode-se negar a depor. Há um interesse_ público na
apuração e a Polícia Judiciária e da Justiça Ciiminal
podem e devem ouvir todas as pessoas necessárias à
busca da verdade"
Lembrou ain-da o ilustre jurista:
"Que se trata de_ um princípio consagrado em
toda lei processual penal em qualquer país democrático, "de modo que não se concebe que se possa recusar uma pesoa de ir depor, quando se trata da
apuração de um crime, e, seja ele qual for, de ação
penal pública ...
Resaltou o presidente da IAB qut;_ "há um interesse maior que se sobrepõe a esse alegado segredo,
e isso é importante assinalar".
_Nós gostaríamos de saber qual é esse interesse maior.

t: por isso que pretendíamos trazer esse episódio para o
ãinbito do Congresso Nacional, para, sem o sentido de
revanchísmo, sem o sentido de provocação em alto nível,
investigar a fundo _esse episódio e prestar um grande serviço à Nação.
·:pbserva q criminalista que a: lei processual pe~
na! dá a faculdade de serem inquiridos em dia, hora
e local, ou seja, prerrogativas, ao Presidente da República e vice, aos Senado~. Parlamentares, Go. yemadores, fylini$-tros_de Estado, Secretários.de Esiado, Pre·reitos! Membros do Poder Judiciãrio, Minis~ros de T!ibun?S de_Çonta.da União e. do Tribunal Marítimo, previamente ajustados entre eles e o
jUiz."
.. Aos militares esses serão requisitados às autoridades superiores. No caso, o artigo n9 207 do Código de Processo Penal, invocado pelo General Newt_g_n__ Cr!Jz- Chefe da Agência Central do SN! ~
- contradiz com o artigo 206 do mesmo Código, que
ressalta que a testemunha não se poderá eximir da
obrigação de depor. Manter_ segredo de determina~
dOs aSsuntos -explica Peligrino - aplica-se mais
aos padres, médicos e advogados."
"Entendo que cabe ao juiz a determinação de até
mandar conduzir essas pessoas a depor, já que são
-ob}etci de referêncía no inquérito, porque a lei processuaf penal é tão exigente nesses casos que até fa~
culta ao ju.íz criminal de multar, exigir pagamento
de custas da notificação e processá-los por crime de
desobediência, aos que se recusam a comparecer a
j\.i.{ió parã.- dePor", destacou o presidente do IAB."
Mas, em nenhum instante, é passive{ justificar~ com
respaldo na legislação vigente no País, a negativa de
quem quer que seja de comparecer à Justiça e prestaresclarecimentos.
Assinala o jurista Sobral Pinto, outra autoridade insuspeita:
"Para o jurista Sobral Pinto, desde que ocorra
um crime, relacionado com as atividades desse setor
governamental, a Justiça tem, não apenas o direito,
mais o dever de exigir o depoimento dos funcionários citados, que podem contribuir para a descoberta dos autores do crime".
Assinala o jurista que, se no caso de Baumgarten
há a certeza de que o ex-Diretor da revista O Cruzefw
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ro foi morto violentamente surge, então, o dever da
Justiça de apurar quem foi o autor desse homiCí~-
dio".
"E se há indícíos de que funcionários do ServiÇo
Nacional de Informações podem contribuir para a
descoberta d_o autor ôu autores, não há como negar
o dever da Ju~tiça de chamar a depor no processo
ou inquérito o men_çionado funcioi:tãrio ou funcfonãrios. Pouco importam as alegações de- impedímento. Desde que seus nomes estão citados no caso
são obrigados a prestar declaraçõ~."

Portanto, Sr. Presidente, é lamentável gue fato como
esse ocorra, porque faz com que cheguemos à conclusão
de que esse episódio vaT morrer, comO nforreu o episódio
Riocentro, que fará parte na História do Brasil, daquela
imensa relação de crimes insolúveis,
Mais um depoimento ínsuspeito, o·do Presidente dp, .
ABI, especialista em Direito Constitucional, Barbosa
Lima Sobrinho.
Extravagíinci~

O presidente da ABI e especialista em D,ireito
ConstituCional, Barbosa Lima Sobrinho, considera
uma extravagância a cúpula do SNI - os generais
Octávio Medeiros e New~OJl Cruz - ~egar-Se a
prestar depoimento, principalmente nos casos em
que seus pronunciamentos possam ser indispensáveis à elucidação do crime de que foi vítima oj6fn-alista Alexandre Von Baumgarten.
''Eu não conheço lei que os impeça de falar.~ no
caso, por exemplo, de um órgão de imprensa se recusar a dar a sua contriQuição para esclareciffie:fiTO
de qualquer episódio que pudesse imaginar que à
sua presença pudesse ser vantajosa para esclarecimento do episódio."
Barbosa Lima considera essa recusa 1,1m, ''conlta.:senso". Não compreendo essa isendo, sobretll,_c!9
pela natureza do próprio órgão destinad_o a ipformar e não a estorvar a,_ informação ou prejudicar. _
Isso cria um círculo vidoso se, daqui por diante face a uma lei especial, alguêm disser: nós entramos num
regime de puro_ privilégio para uma infinidade de
pessoas."

t um precedente terrivelmente perigoso país, cófrfo
disse o jornalista Lustosa da Costa em seu artigo de hoje
no Correio Brazi/iense:

algum lugar, supondo-se portanto, que a vítima, antes de
ser assassinada, fora raptada. Então, nós achamos que a
cada dia mais esse ca:;o se complica, e achamos, como V.
Ex•, que dãO haveria nem há mal algUm; muito pelo contrário, seria rriuito elogiável que as autoridai:ies citadas
no dossié do jornalist?, antes que qualquer instiJuição ou
repartição públíca solicitasse o seu comparecimento, que
é a Justiça_, que é a Polícia, essas pessoas deveriam se
apressa-r em-comparecer e !iar os depoimentos necessários. Portanto, quando externamos a nossa ansiedade
para que, as autoridades encarregadas do SNI e citadas
no dossié devam ser ouvidas, nós achamos que, como cidadãos brasileiros queremos preservar as instituições de
todas e quaisquer suspeitas, estamos cooperando com o
Governo no sentido de que oS fatos sejam esclarecidos e
não pairem quaisquer dúvidas sobre as autoridades encarregadas da manutenção da ordem e das informações
para o Governo, que é o caso. Assim, estamos solidários
com V. Ex~ em estranhar que se cause tanta celeuma e
que se coloque uma paliçada enorme para que não haja o
comparecimento de autoridades para depor sobre o caso
Baumgarten, pelo simples fato de pertencerem a uma
instituição de informação. Muito obrigado a V. Ex~ pela
oJ)ortuniôade.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) (Fazendo soar a
campainha.)- Lembro ao nobre orador que o tempo da
sessão já está esgotado.

O SR. ÁLVARO DIAS- Muito obrigado ao nobre
Senador pelo seu aparte.
Atenderei ao Sr. Presidente, concluindo para afirmar
que é preciso, neste País, acabar com determinados tabus.
Não vejo por que considerar détermipados assuntos
proibidos, ào conúário, se estamos vivendo. um momento. ·de abetlura polítíca, ê preciso colaborai para que ela
-se-oonsolide de vez é preciso, sobretudo, recuperar acredihi!Ldade perdida, diante da opinião pública do País,
pelas autoridades. E o fato de pretendermos esclarecer
este episódio não sígnlfica que estáriios prejulgando. Ao
contrârio, estamos pretendendo que pessoas citadas num
dosstê possam apresentar-se parlfdepor, esclarecendo os
fatos e eliminando qualquer dúVida que possa pairar.
Por isso, Sr. Presidente, fica este registro no plenário
da Casa Com o nosso protestei-e; sobretudo, a riOssa lamentação pelo fato de ter o PôS, na tarde de hoje, impedido que esse episódio pudesSe vir a ser debatido da CPI
d? terror, no Congresso N!icfonal. (Muito bem!}

"Se se recusam a ir, amanhã um agente do SNI
pode matar a mulher, atropelar um transeunte, incendiar um prêdio público e, simplesmente, alegar
que não vai a_júii" Oeril depõe ante o delegado, porque estava a serviço; Tal privilégio não se acha inscrito em nenhum código brasileiro vigente."

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ÁLVARO DIAS EM SEU DISCURSO:

Sr. Presidente, para não cansar os nobres Senadores
com a leitura desse artigo, que considero da maior lucidez, eu peço a V. Ex• que o_considere lido e junte ao meu
pronunciamento.

.. Em se tratando de apuração de crime, ninguém podese negar a ºepor. Há um intereSSe públíco na apuração e
a Polícia Judiciária e a Justiça Criminal podem e devem
ouvir todas as pesSoas· necessárias à- busca dã Verdadci".
- A afirffiaçãO é do do Pre&idente cio Instituto âos AdvQgados do Brisil, Laércio Pelegrino, ao analisar a recusa
da cúpula dó SNI em comparecer para depor no inquérito Baumgarten - como as demais pessoas daquele serviço citadas no dos&iê do jornalista morto e desaparecLdo
- "alegãildo dispositivos revolucionãríos que garantiriam uma imunidade que nã_o é nem çoncedida_a_o_ Pr~_
dente da República, ao vice-Presidente, ? ministros de
Estado, parlamentares etc".
Para o preSidente do IAB devem prevalecer as disposiçõeS cOntidas no Códigos de Processo Penal, que determinam que toda pessoa pode ser testemunh;J..
Laércio Pelegrino lembrou que se trata de um princí~
piO- COnsagrado em ioda lei processual penal em qual~
:-qu_er País democrático, "de modo que não se concebe
_que Se pQssa recusar uma pessoa de ir depor, quando se
trata da apuração de um crime, e, seja ele qual for, de
ação penal pública".

O Sr. Mário Maia -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ÁLVA~O DIAS- Com muito prazer.

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Álvaro Dias, V.
Ex•, com a serenidade que lhe é peculiar, está apresentando um caso muito delicado, que já está perdurando
por alguns meses na imprensa e na consciência nacional
como uma dúvida que a Nação toda quer tirar. Aind:i
hoje nós lemos nos jornaís que, atravês do laudo pericial
que foi solicitado pelas autoridades policiais-, o cadáver
do Jornalista Baumgarten, quando foi encontrado na
praia, teria sido vitimado por balas assassi.na_s ct;rca de
48 ou 72 horas antes d<;: ser encontrado. Qr_a, como o desaparecimento dele aconteceu, parece-me_,_ no dia 13 d~
fevereiro, decorn;:ra_m vá.t_i__~ dias para que o cadâyer fosse encontrado. Portanto, antes que o cadáver tivesse; sido
encontrado, a vítima deveria estar viva e escoridida em

ADVOGADOS QUEREM
DEPOIMENTO DO GENERAL
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Ressaltou o presidente do IAB que .. há um interesse
maior que se sobrepõe a esse alegado segredo, e isso é
importante e assinalar".
Qbserva o criminaHsta que a lei processual penal dâ
faculdade de s_erem inQ.uirídos em dia, hora e local, ou seja, prerrogativas, ao Presidente da República e vice, aos
senadores, parlamentares, governadores, ministros de
Estado, secretários de Estados, prefeitos, membros do
Poder Judiciário, ministros dos Tribunais de Contas da
União e do Tribunal Marítimo, previamente_ajustados
entre eles e o juiz.
''Aos militares esses serão requisitados às autoridad~
superiores. No caso, o Artigo n~' 207 do Código de Processo Penal, invocado pelo General Newton_ Cruz Chefe da Agência Central do SN I - contradiz com o
Artigo n~> 206 do mesmo códi_go, que ressalta que a testemunha não se poderá eximir da obrigação de depor.
Manter segredo de determinados assuntos- explica Pelegrino- aplica-se mais aos padres, a mêdicos e advogados.

"Entendo que cabe ao juiz a determinação de até mandar conduzir essas pessoas a depor,já que são objetos de
referência no inquêrito, porque a lei processual penal é
tão exigente nesses casos que até faculta ao juiz criminal
de multar, exigir pagamento de contas da notificação e
processá-los por crime de desobediência, aos que se recusam a c_omparecer a juízo para depor", destacou o presidente do IAB.
Segredo
Para o Jurista Sobral Pinto, "desde que ocorre um crime, relacionado com as atividades desse setor governamental, a Justiça tem, não apenas o direito, mas o dever
de exigir o depoimento dos funcionários citad_os, que podem contribuir para a descoberta dóS autores do crime".
Assinala o jwista que, se no caso de Baumgarten hã
certeza de que o ex-diretor da revista O Cruzeiro foi morto_ violentamente surge, então, o dever da Justiça de apurar quem foi o autor desse _hpmicídio".
"Se há indícios de que funcio.nãrios do serviço Nacional de Informática podem contribuir para a descoberta
do autor ou autores, não há como negar o dever da Justiça de chamar a depor no processo ou inquérito o mencionado funcionário ou funcionários. Pouco importam
as alegações de impedimento. Desde que seus nomes estão citados_ no caso são obrigados a prestar declarações."
So_bra( Pinto ressaltou que o segredo profissional não
é absoluto. ''Só hã um caso em que é totalmente indevas~
sãvet, que ê o segredo da confissão, a[ é total, -ê uma
questão. de consciência. 1:. um sacramento que está acima
da [e( humana."
O jurista dá um exemplo: "Em relação às demais confissões, esta regra comporta exceções _e a mais comum
delas, que ninguém discute, é a do médico, que estâ obrigado a denunciar à repartição sanitária competente a
existência de moléstia, como a febre amarela e as pestes
que necessitam ficar em isolamento".
Ext:J:av~gância

O presidente da ABI e especialista em Direito Constitucional, Barbosa Lima Sobrinho, considera uma extravagância a cúpula do SNI- os generais Octávio Medeiros e newton Cruz - negar-se a prestar depoimento,
principalmente nos casos em que seus pronunciamentos
possam ser indispensâveis à elucidação do crime de que
foi vítima o jornalista Alexandre Von Baumgartc:n.
"Eu não conheço lei que os impeça de falar. É no caso,
por exemplo, de um órgão de imprensa se recusar a dar a
Sua contribuição para esclarecimento de qualquer episódio que pudesse imaginar que sua presença pudesse ser
vantajosa para esclarecimento do 'episódio."
Barbosa_ Uma considera essa recusa um "contrasenso". Não_ compreendo essa isenção, sobretudo pela
natureza do próprio órgão destinado a informar e não a
· estorvar a informação ou prejudicar. Isso cria um círcUlo
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vicioso se, -daqui por diante face a uma lei especial, alguém disser: nós entramos num regime de puro privilégio para uma infinidade de pessoas."

elevar em CrS 526.716.000,00 (q Uinhentõs e vinte e seis
milhões, setecentos e.dezesseis mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.

-3-

O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, recebi, faz poucos dias, da Calenda Câmara dos Srs. Vereadores de Câceres, Mato Grosso, cópia de requerimento de autoria
do Vereador_Argemiro Antunes Maciel, muito interes-

sante.
No referido requerimento O-nobre Sr. Vereador, sugere Senhor Presidente, Senhores Senadores, que os órgãos
competentes, no caso o Presidente da Caixa EconômiCa
federal, o Sr. Ministro da Fazenda,_ o Sr. Ministro das
Minas e Energia e o todo poderoso Sr. Ministro do Planejamento, estudem a possibilidade de financiar a classe
dos Representantes de Finnas Comerciais, na aquisição
de carros a álcool, nas mesmas condições da venda_ feita
aos donos de Táxis.
O nobre Vereador, no bojo do seu requerimento, que
transcrevo, justifica com uma série de consider.andos a
razão da medida que sugere.
Eis o que afirma o Sr. Vereador Argemiro Antunes
Maciel, do PMDB de Cáceres-MT:
Sr. Presidente:
Considerando ser a classe dos Representantes _de
firmas comerciais, uma das-maiS- prejudkadas, cõm
as constantes altas do Petróleo, uma vez que aumentam suas despesas.
Considerando que os mesmos trabalham e recebem pequenas comissões, quase sempre inalteráveis.
Considerando que devido tais fatos estão deixando de dar assistência àS -Praças Distantes.
Considerando ser a classe de grande influênCia
em todo mercado nacional.
Considerando o grande número de desgaste de
carros, devido a soma de quilõmetros em excesso
por eles percorrido ou rodado.
Requeiro ã Mesa, ouvido o plenário, na forma
regimental, seja enviado expediente ao Deputado
Federal Josê Márcio Lacerda, com cópias ao Exm9
Sr. Cesar Cais - Mirlistro das Minas e Energia, e
toda Bancada dos Deputados do PMDB na Câmara
Federal, no sentido de ser estudado junto ao Órgão
Competente, a possibilidade de se estender a Venda
de Carros a Álcool, aos Senhores Representantes de
Firmas Comerciais nas mesmas condições de Venda
aos Taxistas, isto é isentOs do imposto.
Sala das SeSsões, 14 de marçÕ de 1983. - Arge~
miro Antunes Maciel, Vereador PMDB.
Era o que tinha a dizer.(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a extraordinária de hoje. a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n~>419, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitandO, nos
tennos do art. 367 do Regimento Interno, 0-desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 346, de 1941, de
sua autoria, que altera dispositivos da Lei n9 605, de 5 de
janeiro de 1949, para o fim de determinar que o pagamento do repouso semanal remunerado compreenda
também as horas extraordinárias.

Votação, em turno único, do Requerimento n9434, de
1983, de autoria do Senador Joge Bornhausen,- solicitan~
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~> 102,de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a

Votação, em turno único, do Requerimento n9 443, de
1983, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos tennos do art. 367 do Reiimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 120, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves
(RS) a elevar em CrS 17.390.000,00 (dezessete milhões,
trezentos e noventa mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n~' 444, de
1983, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termOs do art. 367 do Regin'lento Interno, o desarquivanlento do Projeto de Resolução n"' 207, de 1981,
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 cruzeíros) o montante de sua dívida
consolidada.

-5Votação, em turno único, do .Requerimento n"447, de
1983, do Senador Roberto Saturnino, solicitando, nos
termoS do art. 367 do Re8;imento Interno, o desarquivaw
menta do -Projeto de Lei do Senado n9 71,de 198l,de ~ua
autoria, acrescentando parágrafo- único· ao arL_ 39~ do
-Decreto-lei ll9 594, de 27 de maiO de 1969, que instituiu a
Loteria Esportiva Federal.

-6VotaÇão, em turno único, do Requerimento n9448, de
1983, do !?_enador Roberto Saturnino, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n" 207, de 1981, de
sUa autoria, que det_ermina critério para o reajustamento
do preço de venda ao consumidor do OLP- gás liquefeito de petróleo, e dá outras providências.

-1Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em s~u Parecer n9 151, de
I983 ), do Projeto de Resolução n9 27, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do Rio
Grande do Norte, a contratar operação de crêdito novalor de CrS 12.458.000,00 (doze milhões, quatrocentos e
ciriquenta e oito mil cru2eiros).
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-10Discussão, em turno ú:nico, da r:edação final (oferecida
pela Comissã9 de Redação em seu'"rarecer n" 157, de

!983), do Projeto de Resolução n• 8, de !983. quesus.
pende a execução do art. 223 do Código Tributário do
Município de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo
- Lei n9 l.l31, de 13 de dezembro de 1977.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às I 8 horas e 30 minutos.)

Ata da 37' Sessão,
em 14 de abril de 1983
I• Sessão Legislativa Ordinária
da 47• Legislatura
- ExtraordináriaPresidência dos Srs. Nilo Coelho
e Raimundo- Pareitte
ÃS78 -HORAS-E 30 ÚINUTOS. ACHAl'i..SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles- Fábio Lucena ~ Raimundo Parente-Ciaudionor Roriz - Gaivão Modesto - Odacir Soares
- Aloysio Chaves -:- Gabriel Hermes- _Hélio Gueiros
- Alexandre Costa - João Castelo - José Sarney_Alberto SjJva- Helvídio Nunes- JoãO Lobo- Almir
Pinto - Josê Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto
- Dinarte Mariz.:::.. Martins Filho- Humberto Lucena
- Marcorrdes Qa.._delha- Milton Cabral- Aderbal Ju~
r;ma -- M;rco Maciel - Nilo Coelho - Guilherme
Palmeira - Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães Lomanto Júnior~ Luiz Viana -João Calmon- José
Ignácio - Moacyr DalJa - Amarai Peixoto - Nelson
Carneiro- Itamar Franco - Alfredo Campos- Amarai Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo
Gomes - Henrique Santill<? - tv!auro Borges - Gasião Müller -José Fragelli - Marcelo Miranda -Saldanha Derzi - Affonso Camargo - Alvaro Dias Enéas Faria - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen Carlos Chíarelli - Pedro Simon.

O S-R. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre·
sença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de-Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr,-19-Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

-8Discussão, em turno Uriíco, da redação final (ofereciw
das pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 149, de
I 983) do Projeto de Resolução n9 42, de 1982, que autoriza a Prefeitura- Municipal de Dourados, Estado de
Mato Grosso do Sul, a elevar em CrS 180.975.100,00
(cento e oitenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil
e cem· cruZeiros) o montante de sua dívida consolidada.

-9Discussão, em turno único, da reda_ção_final (oferecida
peta COiit-issão de R.edação em seu Parecer n" 142, de
l98J), do Projeto de Resolução nQ 150, de 1982, que au~
ioriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da
B<ifiia, a eleva_r em CrS 48.365.100,00 (quarenta e oito
milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros)
o mÕntanie de sua dívida consolidada.

EXPEDIENTE
MENSAGEM N• 76, DE 1983
(N9 128/83, na origem)
MENSAGEM N• 128
Excelent!ssimos Scnho_res Membros do Senado Fede-ral:
· De conformidade com o aitigo 42, item III, da Consti~
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desej_o fazer, do Senhor
ÃflbriSo Celso de Ouro-Preto, Ministro de Segunda
CJass~ da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República da GuinéBissau, nos termos dos. artigos 21 e 22 do Decreto n"
71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Ministro Affonso Celso de Ouro-Preto,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
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elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Ex.teriores.
Brasília, 14 de abril de 1983.- João Figueiredo.

INFORMAÇÃO
"CURR!CULUM VITAE"

AFFONSO CELSO DE OURO-PRETO
Rio de JaneirojRJ, 29 de julho de 1938.
Filho de Carlos Celso de Ouro-Preto e Maria de
Ouro-Preto.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata,
IRBr.
II Curso __de Treinamento- e Aperfeiçoamento
para Chefes de SCfores
de Promoção Comercial.
Terceiro-SecretáriO, 7 de novembro de 1963.
Segundo-s-ecretáiio, merecimentq_, (9 de janeiro
de 1967.
Primeiro-Secretário, merecimento, 30 de março
de 1973.
Conselheiro, mereciinento, 1"' de maio de 1976.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 de
janeiro de 1980.Assistente do Chefe da Divisão da Europa Oriental, 1963.
AuXiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos da Europa Orient:il e Ásia, 1963.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado,
1964/65.
Assistente do Chefe da Divisão da Ásia e Oceania, 1973.
Assistente do Chefe da Divisão da África,
1974/76.
Chefe da Divisão da ÁfriCa~ü; 1979(83:
Washington, Terceiro-Secretário, 1966/67.
Washington, Segundo-S_ecfetár[o, 1967/70.
Chicago, Encarregado do ConSulado,--1969.
Viena, Segundo-SecretáriO, 1970/73.
Viena, _Primeiro-SecretáriO, 1973.
Bissau, Encarregado de_ Negócios, 1974.
Luanda, Encarregado de Negócios, 1976.
Genebra, Conselheiro, 1977(79.
Genebra, Encarregado de Negócios, 1979.
II Reunião do __ Parlamento Latino-AmericanO,
Lima, 1965 (Qbservador).
"National Foreign Trade_ Council", Nova Iorque, 1968- (observ-ador).
Conferência Internacional Especial da ONDI,
Viena, 1971 (assessor).
VI Sessão da Junta do Desenvolvimento da ONDI, Víenã, 1972 (delegado).
Conferência Diplomática sobre Propriedade Industrial, Vieria, 1973 (delegado).
VIII Sessão da Junta de Desenvolvimento da
ONDI, Viena, 1973 (delegado).
Missão Especial para representar o Governo brasileiro nas exéquias solenes do Presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, Doutor
Antônio_ Agostinho Ne_to, 1979 (membro).
Comissão M1sta Brasil-Guiné-Bissau, 1979
(membro).
Comissão Mista Brasil Cabo-Verde, 1979
(membro).
Integrou a comitiva do MiniStro DU.eirelrO à África Austral, 1980. II Conferência para a Coordenação do Desenvolvimento da África Austral, Maputo, 19SO (delegado).
Ordem de Rio" Branco, Oficial, Brasil.
O Minístro- AfforiSo -CelSO de Ouro-Preto se encontra:
nesta data_no exercfcio de suas funções de Chefe da Divi~
são da Âfrica-11.
Secretaría de Estado çias Relações Exteriores, em 4 de
abril de 1983.- Lúcio Pires de Amorim, (Chefe da Divisão do Pessoal.)
(À Comfssão de Relações Exteriores)

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) .

OFICIO DO PRESIDENTE
DO SUPREMO TRUIUNAL FEDERAL
N• S/12/83 (n' 41/83-P/MC, na origem}, de 13 do
corrente, encaminhando ao _Senado Federal cópias das
notas taquigrãficas e- do acórdão proferido pelo Supre~
mo Tribunal Federal nos autos dq Recurso Extraordi~
nário no;. 96.545-9, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da expressão ..bacalhau"
constante do§ 21 que_ o Decreto no;. 14.737, de 15 de fevereiro de J 980, do Estado de São Paulo, acrescentou ao
art. __ 5-;. do Re_gulamento do Imposto de Circulação de
Mercadorias, aprovado pelo Decreto n9 5.410, de 30 de
dezembro de 1974, do mesmo Estado_._
(À Comissão de Constituição" e Justira.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho}- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 419, de
1983, do Senador Humberto Lucena, ·solicitando, nos
termos do ArL 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9346, de 1981, de
sua autoria, que altera dispositivos da Lei nY 60.5, de S de
Janeiro de 1949, para o fim -de dete_rminar que o pagamento do repouso semanal remunerado compreenda
também as horas extraordinárias.
_________ _
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. ( Patiia.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado serã desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento nY 434, de
1983, de autoria do Senador Jorge Bornhausen, solicitando, nos termos do Ar_t. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução nY 102, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joim-'ille
(SC) a elevar em Cf$- :526)16.000,00 (quinhentos e vinte
e seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o
-montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovarem permaneçam
como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovada voltará à_ sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 443, de
1983, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do Art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nY 120, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves
(~S) a elevar em Cr$ 17.390.000,00 (dezesse_te milhões,
trezentos e noventa mil cruzeiros) o montante_ ,de s_ua
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 (Nilo Coelho) -Item 4;
Votação, em turno úníCO, do Requerimento nY 444, de
1983, de autoria do Senador Pedro Simo_n, solicitando,
nos termoS do arC307-áõ-ReS:imento Interno, õ áe5irquivamento do Projeto de Resolução n9 207, de 1981,
que autoríza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves
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(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 inoitãriie de -sua dividii
consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projefo de_ res~lução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente~

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 447, de
1983, -do SenadOr Roberto Saturnino, solicitando, nos
t~rmos do -art.367 -do RegimCnto Interno, o Desarquivaménto do Pr9JC:to de Lei do Senado nY71, de 1981, de-sua
autoria, acrescentando parágrafo único ao art. Jt, do
Decreto-lei n' 594, de 27 de maio de 1969, que instituiu 3
Loteria Esportiva Federal.
- Em v_Qtação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_O Projeto de Lei do Senado n" 71/8_1, voltarã at_rami- _ tar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 448, de
1983, do Senador Roberto Saturnino, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 09 207, de 1981, de
sua autoria, que determina critério para o reajustamento
do preço de venda ao consumidor do GLP- gâs liqUefeito de petróleo, 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 SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão" de R.edação em seu Parecer nt 151, de
1983); do PI-O]titO -de ReSOlUção n9 27, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munícipal de Patu, Estado do Rio
Grande do Norte, a contratar operação de crédito nova~
lo r de Cr$ 12.458.000,00 (doze milhões, quatrocentos e
cinqUenta e oito mil cruzeiros).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, é a redação final dada como
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai .à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 27, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 47, inciso YI, da Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N'

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Patu, Estado
do Rio Gl-ã_nde _do Norte, a contratar ope-raçio de crédito no valor de CrS 12.45s.ooo:oo (doze. milhões,
quatroce11tos e cinqUenta e oito mil cruzeiros).
O Sei1adõ Fédefal resolve:
Art. lY ~a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do
Rio Grande do Norte, nos termos dO ai1.. 29 da Reso·
Iução nY93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
--ele Cr$ 12.458.000,00 (doze inilhões, -quatroceD.tos e cinqílenta e oito mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica
Federai, mediante a utilização de recursos do Fundo de
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Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à
construção de escolas de 19 e 2' graus nas :zonas rural e
urbana daquele Município, obedecidas as condições ad~
m.itidas pelo Banco Central do Brasil no- respectivo pro·

cesso.
Art. 2t Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 8:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pe\a ComissãO de Redação em seu Parecer n"' 149, de
1983) do Projeto de Resolução nt 42, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munlclpat de Dourados, Estado de
Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 180.975.100,00
(cento e oitenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil

e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redaçào final, em turno únicO. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redaçào final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgaÇão.

Ea

seguinte a redação final aprovada:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 42, 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•
Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, a elevar em CrS
180.975.100,00 (cento e oitenta milhões, novecentos e
setenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

O Senado Federal resolve;
Art. l'? É a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 21' da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 180.975.100,00 (cento e
oitenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil e cem
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, -a fim
de que possa con~ratar um empréstii??-O de igual valor
junto à Caixa Econôinica FedeTal, nlediante a utilizàção
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvovimento Social- F AS, destinado à construção de galerias pluviais e
colocação de guias e sarjetas, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco CentraJ do Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESfDENTE (Nilo Coelho) -Item 9:
Discussão, em turno único, da redaçào finar( oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 142 de
1983)~, do Projetro de Resolução n"' 150, de 1982, que' au~_
toriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da
Bahia, a elevar em Cr$ 48.36.5.100,00 (quarenta e oito
milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação fiilal, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

t

a seguinte a redaçào final aprovada:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 150, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a PrefeitU-ra Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 48.365.100,00 (quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e
cem cruzeiros) o montante da sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. l~' .É a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do art. 211 da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 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 divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstirrio -de igual valor jÚnto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do
fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado ao financiamento das obras de reforma e equipamento do Mercado Municipal, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29_ Es.ta Resolução entra em vigor na data de
- sua -p-ublicação.
O SR:~ PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 10:
Discussão, em turno único, da redaçào final (ofercida
pela Comissão de Redação em sea Parecer n~' 157, de
1983), do Projeto de Resolução n9 8, de 1983, que sus·
pende a execução do art. 223 do Código Tributário do
Município de Paraguaçu Paulista, Estado de São.Paulo
-Lei n~' 1.131, de 13 de deZerTI-bro de 1977.
Em discussão a redaçào final, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a discussão.
Enêerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

l a seguinte a redaçào final aprovada:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 8, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos- do art. 42, incisó vrr,- da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Suspende a execução da art. 223 do Código Tributário do município de Paraguaçu Paulista, Estado de
São Paulo - Lei n'i' 1.131, de 13 de dezembro de

1977.
O Senado Federal resolve:

_--=-Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tríbúiúll
Federal, proferida em 3 de novembro de 1982, nos autos
-- do Recurso Extraordinário n~' 98.583-2, do Estado de
São Paulo, a execução do art. 223 do Código Tributário
do Município de Paraguaçu Paulista, Estado de São
Paulo- Lei n9 1.131, de 13 de dezembro de 1977.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a
matéria da Ordem do Dia:
ConceCio a paravrã ao nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revis_ão do orador.)- Sr. Presidente, quero aproveit~r esta sessão para fazer uma pequena comunicação,
um pequeno discurso, pois que foi prejudicado na sessão
anterior.
Há poucos dias, estava eu lendo alguns tópicos de discursos de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, para recordar alguns compromissos que Sua Excelência fÇ:t- d~ante sua campanha, no Percurso de sua
trajetória propagandista pré-eleitoral, para a Magistraturã maior deste País.
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Ontem, lemos, estampado na primeira página do Jornal Folha de S. Paulo, um assunto em que aposentados
perdem, no mínimo, treze mil cruzeiros por culpa da Previdência.
Então, voltei aos discursos de Sua Excelência o Senhor
Presidente Jo.ào Figueiredo e anotei alguns tópicos como
o que passo a ler aqui, Sr. Presidente e Srs. Senado~:
"Para os trabalhadores, a aposentadoria mais
parece uma punição que um prêmio."
"Os trabalhadores da Consolidação das Leis do
Trabalho têm o beneficio da aposentadoria limitada
pelo chamado "salário de contribuição."
"l: como se, em todos os casos, a Nação quisesse
relegar à penúria, no" fím da vida, aqueles que nel·
mente a s_erviram."
"Da mesma forma, procura o governo o justo
êquilíbrio para revisão das aposerltãdOrias errl geral."

a

Todas essas decl;ua~ões, Senhor Presidente, foram
proferidas pelo Senhor Presidente João Figueiredo, no 11'
Simpósio dos Servidores Públicos de Brasília, realizado
__em vinte e seis de outubro de 1978, já na qualidade de
Presidente eleito do BrasiL Posto que o fora a 15 de outubro daquele ano.
Ao discurs<Jr no mesmo ano, no Clube Pinheiros, Estado de São Paulo, ci mesmo Presidente João Figueiredo
enfaticamente declarou:

''E que niniuém seja privado dos seus benefícios,
em nome de um elitismo mal disfarçado, ou em razão da doença, da subalimentação, de acidentes de
nascimento, odgem, raça ou cor.''
"Não lhes falte (aos trabalhadores) um pouco de
distração sadia; férias recuperativas; Aposentadoria
Recompensadora. Ma:5 que se assegure efeüvamente
uma pensão adequada aos mais idosos e aos inválidos.
E que se protejam os benefícios- e a sua base de cálculo contra os efeitos da inflação."
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Menos de quatro unos após haver o Chefe do Governo
proferido essas enfáticas palavras de apoio e esperança
aos aposentados, e aqui eu exibo a Folha de S. Paulo, na
sua primeira página os jorna-is de ontem noticiam, nas
primeiras páginas, que "cálculos do lN PS diminuem os
reajustes das aposentadorias"_ e que os trabalhadores
apOsenta.dos vão Perder no mínimo lJrriil cruzeiros por
culpa da Previdência".

Mais uma vez a Previdência prega uma de suas peças
no sacrificado trabalhador. E isto porque o INPS ao invés de observar o preceito contido no art. 153 do Regula- menta do Benefícios da Previdência Social, que manda
os reajustes das aposentadorias devam seguir os critérios
da política salarial, vem corrigindo os valores abaixo da
realidade.
Em alguns _casos, a perda acumulada desde a vigência
da política de reajustes _semestrais já chegou a 10,8%
Como é do conhecimento de todos, os· reajustes de salários e da aposentadoria do trabalhador são escalonados de acordo com as faixas de vencimentos, tomando-se
como base o salário miníma. Assim, para o trabalhador
que_ tem em maio a data base em que são reajustados os
seus salários, antes de se definir o aumento a que terá direito, deve-se reajustar o salário mínimo, que é corrigido
n? mesmo mês. ~om base no novo salário mínimo ê que
são fixadaS as -Caixas de reajustes, nas quais se enquadram os salários a serem majorados.
No entanto, Sr. Presidente e Sr. Senadores esta norma
não está sendo cumprida pela Previdência Social: o escalonamento é feito, por ela, com base nos valores do sa~
lário mfnimo anterior.
Tal violação d9 Regulamento do Beneficias da Previdência Social está_ acarl:etando enormes prejuizos ao trab_alhadores que percebem acima de três salários mínimos.
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Tomando-se, por exerilplo, um aposentado_-que-, em
abril de 1980 gánhava uma pensão de Cr$ 12.448;80,
com base no salário mínimo daquele ano, que, como se
sabe, era de CrS 4. 149,60, esse aposentado estaria na faixa de três salários mínimos, com direito;-portanto, a um
reajuste do INPC da-Ordiún di:-UO%. Acontece, porém,
que a Previdência Social lançando mão de um estranho
processo de cálculo, usou no caso para avaliação do reajuste o salário mínimo de Seis meses antes, isto é, de novembro de 79, que era de Cr$ 2.939,80, fazerido Com que
esse mesmo aposentado recebesse um percentual de correção estipulado para os que estão acima de três salários
mínimos, uma vez que CrS I 2.448,80 equivaliam a 4,25
salários mínimos de Seis meses antes-.
Como_ resultado dessa operação do INPS, em maio de
1980 em vez de receber uma pensão de Cr$ 17.611,32,
como determina o art. !53 do Regulamento dos Beneficias da Previdência Sociãl, aquele aposentado recebeu
Cr$ 17.474,00, ou seja, 0,8% a menos do qUe devefia ter
recebido. Até novembro do ano passado, essa perda se
acumulou em 10,8%.
Nessa época, ele teria direito a Cr$ 119.526,39, mas
passou a ganhar apenas Cr$ !06.648,75, vale dizer que
foi Jesad_o em Cr$ 12.877,64, praticameriü~ a metade Oe
um salário mínimo em vigor.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como alertam os jorriais que noticiaram o laia, se essa
distorçUo do INPS rião for -Córií8ída a tempo, no próximo reajuste do I q de maio, esSa-PCrda forçosamente aumentará e o trabalhador aposentado verã mais uma vez
reduzido o reajuste de seu pecúlio ou pensão.
Por outro lado, tendo em vista que a inflação acumulada, segundo a Fund~:~çào Getúlio Vargas foi d-e
519,23% ao longo desse período, e a correção das aposentadorias atingiU apenas a marca de 510,33%, os aposentados, conseqüentemente, não conseguiram manter o
poder aquisitivo de suas- pensões.
Diante dos graves fatOs que acabamos de dar conhecimento a esta Casa, fundados em noticiário publicado
pela Folha de S. Pàulo de ontem, dia 13 do corrente,
sentimo-nos no dever de encaminhar ao Ministêrio da
Previdência Social, atráves da Mesa Diretora do Senado,
pedido de informaçãO vazado nos seguintes termos:

.. "REQUERIMENTO N•
Na forma do Regimento Interno requeremos seja
solicitada, através da Mesa Diretora do Senado Federal, ao Minisfério_ da Previdência e Assistência
Social, a seguinte informação:
Por que razão, para efeito de c1Jculo dos reajUstes das aposentadorias dos trabalhadores, o INPS
não toma como base de correçào os valores do último salário mínimo decretado, como preceitua 6 art.
153 do Regulamento dos Beneficias da Pr_evidência
Social?"
Era o que tinha a dizer e encaminhar, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Raimuildo Parente) - Nos
termos do art. 239, inciso VI, do Reginlento Iriterno, o
requerimento ora encaminhado à Mesa será examinado
pela Presidência.
Concedo a palavra ao nobre Senador NClsoil Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nada mais importante para a sobrevivência dos Estados do que a organização tributária, pois os impostos e
taxas são_que custeiam os SerViçOs públicos e·-resp"Orfderi1
pelo importanfe papel de indução económiCa que o sistema fiscal pode exercer no interesSe do desenvolvimento
das atividades privadas.
Não se compreende, no entanto, um Estado Democrâtico sem que o contribtiínie saiba, com- seguraO.ça, adestinação dada à sua contribuição fisCal, ou seja, como se
aplicam os tributos.
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Os contribuintes brasileiros não sabem onde e como
são aplicados os recursos provenientes da sua colaboração tributária e, segundo a imprensa, os maiores de
SAO Paulo, cOnfígUran-dO uiTia- iilcidéncia iri6utãria de
cento e cinqtien'ta bilhõeS de cruzeiros arrecadados no
ano passado pleiteiam que o destino desses impostos seja
tornado público pelo Governo.
Trata-se de questão da maior importância. A origem
do Parlamento, na Inglaterra, há vários séculos, se prende a uma reivirtdicação dos contribuintes: não haverá taxação sem representação. Assim, os tributos, em lugar de
dependerem exclusivamente da vontade do soberan9,
passafam a ser v-otados pelos representantes do povo,
que, igualmente, fiscalizam a sua aplicação.
Somente um industrial paulista teria pago, pela sua
empresa, no ano passado, um bilhão e seteCentos milhões de imposto de renda, Reclamando por não saber,
especificamente, o destino da arrecaditção tributária fe-deral, defendeu a criação de um fundo de desemprego
com recursos do FINSOCIAL, acrescentando:
"Se o principal problenla do País é, hoje, o desemprego, porque não usar os recursos do FINSO. - LIAL para essa finalidade? Não sabemOs onde esR
tã9 send9 aplicados."
Sua firma pagou, em 1982, setenta milhões ao FINSOCIAL, ao longo de seis meses, pagando, este ano, cerca
de vinte milhões por mês, o que significará, até o fim do
ano, uma entrega de trezentoS-e sessenta milhões de cruzeiros. Já uma organização bancãria pagou, em 1982, 53
bilhões de imposto de renda e, nos primeiros meses deste
ano desembolsou um bilhão e trezentos e vinte e seis milhões de cruzeiros, contra dois bilhões e 274 milhões de
cruzeiros no segundo semestre do ano passado.
Se o leão do fisco é insaciável. devem os domadores do
fisco esclarecer seus principais beneficiârios onde e como
se aplicam tainanhos n!cu-rsOs.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
desígnando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

-4Votação, em turno único, do Requerimento n"' 452, de
1983, de autor!ª_ do _Senador_ Cãxlos Chiarelli, solicítarido, nos tertnos do art. 367 do Regimento hiterno, o desarqLiíVamento -do- Projeto de Resoh.ú;ão n9 60, de T982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária (RS)
a elevar em Cr$ 56.965.900,00 (cinqUenta e seis milhões,
novecentos e sessenta e cinco mil e nOvecentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.

-5Votação, em turno único, do Requerimento nQ 453, óe
(983, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, solicitando, nos termos do art. 367 (jo Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 99, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária (RS)
a elevar em Crl I 1.646.800,00 (onze milhões, seiscentos e
quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de
sua dívida _consolidada.

-6Votação, em turno único, do_ Requerimento n9 454, de
1983~ de autoria do Senador José Lins, solicitando,- nõs
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' t 19, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia (SP) a elevar
em Cri 1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

-7Votação, em turno únicci, do Requerimento n9456, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n990, de 1980, de sua
autoria~ que altera a redaçào do art. 2'~ da Lei n9 s;889,
de 8 de julho de 1973.
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 449, de
1983, do Senador Roberto Saturnino, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Inte_rno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 241, de 1981, de
sua autoria, que modifica dispositivo do vigente Código
Florestal (Lei n<:t 4.771, de 15 de setembro de 1965), para
o fim de dar destinação específica-à-parti dãfeCeita obti~
da com a cobrança de ingressOs aos visitantes de parques
nacionais.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9 450, de
1983, do Senador Roberto SaturniOo, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 266, de 1981, de
sua autoria, que autoriza o abatimento, da renda bruta,
das despesas com o pagamento de aluguéis de imóvei residenciaL

-3Vo tacão, em turno único, do Requerimento n9 451, de
1983, do Senador Roberto Saturnino, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regim-ento Interno, o desarquivalnento do Projeto de Lei do Senado n9 295, de 1981, de
--Sua auiodá, que declara de utilidade pública a Associação Fluminense de Engenheiros e Arquitetos de Niterói, Estado do Rio de .Janeiro.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 457, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do arL 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 143, de_l980, de
sua autoria, que dispõe sobre a remuneração mínima dos
professores e dá outras providências.

-9Votação, em turno único, do Requerimento n9 458, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n" 150, de 1980, de
sua autoria, que dispõe Sobre a aplicação das garantias
do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho aos
delegados sindicais.

-10Votação, em turno único, do Requerimento n"' 459, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regímen to Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 193, de 1980, de
sua autOria, que introduz alteração na Lei da Anistia,
objetivando tornar expreSso o direito aos adicionais por
tempo de serviço dos servidores civis e militares que retornaram ou reverteram ao serviço atívo.
-II-

DiscusSão, em turno ú;;ico, da Redação Final (ofer~i~
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n'~ 150, de
198~) do Projeto de Resolução n9 32, de 1982, que auto-
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riza a Prefeitura Municipal de Olho d'Água dos Botges,
Estado do Rio Grande do Nortê, a contratar operação
de crédito no valor de Cri 4.397.200,00 (quatro milhões,

Discussão, em turno últico, da Redacio Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 147, de
1983), do Projeto de Resolução-n9 93, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado de_ Goiás,
a contratar operação de crêdito no valor de CrS
14.422.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e
dois mil cruzeiros).

trez;ntos e noventa e sete mil e duzentos cruzeiros).

-12Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nl> 164, de
1983), do Projeto de Resolução n'~ 34, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do norte, a contratar operação de crédito no valor de CrS 10.017.000,00-(dez milhões e setenta
e sete mil cruzeiros).

-13-

-17-

~

Discussão, em turno úniCo, da Redaçào Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nq 163, de
1983), do Projeto de Resolução nl'41, de 1982, qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Extremoz, Estado do Rio
Grande do norte, a elevar em Cr$-8.153.200,00 (oito inilhões, cento e cinqUenta e três mil e duzentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

-14-

aa

Discussão, em turno úniCO-,
Redação Final (oferecida pela Comissão de Redaçào effi siu Parecer n9 162, de
1983), do Projeto de Resolução n9 44, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de-terenos, Estado de Mato
Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante dé sua dívida consolidada.
-----

-15Discussão, em turno_únícO,-da Redação Finar(oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 148, de
1983), do Projeto de Resolução n9 54, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bataiporã, Estado de
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crêdito no
valor de Cr$ 5.221.500,00 (cfiiCO milhões, duzentos e vinte e um mil e quinhentos cruZeirOs).

ANOS
1964

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (oferf:cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 146, de
1983), do Projeto de Resolução n9 94, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, Estado do
Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$ 11.620.000,00
(onze -ilfilhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Pare:nte) - Está
encerrada a sessãO.(Levanta-Se a,_sessão às 18 horas e 50 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 12-4-83
EQUE,ENTREGUEÀ REVISÃO DO ORADoR:
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O- SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguiilie"discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, retomo hoje nesta Casa, em' nome da Liderança
do PMDB, um tema que tem sido debatido com insistên. Cia Ílos últimos meses: a penalização dos assalariados
brasileiros perpetrada--através das alterações na política
salarial,_ em vigor desde 25 de janeiro último, por forca
do Decreto-lei n9 2.012 assinado pelo Senhor Presidente
da República.
Retomo o assunto, no momento em que milhares 4e
desempregados .....:_ punidos pela recessão que não criaram mas da qual são as principais vítimas - siem às
~u~s de São Paulo _e do Rio de Janeiro manifestando de
·forma incontr~láyel seu i~confo_rmismo; e ainda às vésperas da chegada ef~tiva ao Congresso Nacional do r~fe
rÍd() De_creto-l~i, que só então poderá ser finalmente
apreciado e votado pelos Srs. Senadores e Deputados.

LEIS

1965

1966

54~228

Lei .nQ 4. 725"
Decreto n9 57.627
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Neste passo, Sr. Presidente, dirijo-me a V. Ex•, com o
velho apreço de sempre, para fazer duas reclamações, já
que V. Ex• ao tempo em que preside o Senado por igual
preside o Congresso Nacional cobro a resposta de uma
questão de ordem que coloquei perante V. Ex• numa das
primeiras sessões do Congresso Nacional deste ano, solicitando que V. Ex•, diante dos textos constitucional e regimental, concordasse ou não comigo se era seu dever
precípuo convocar tantas sessões extraordinárias quantas fossem necc:ssárias, de dia e de noite, para que, afinal,
fossem cumpridos os prazos estipulados pe:la Constitução e p~lo Regimento Comum do Congresso Nacional, para tramitação dos decretos-leis. Cobro por igual,
de V. Ex•, inclusão, na Ordem do Dia do Congresso, de
u~ _requerimento que entreguei à Assessoria da Mesa,
-convocando uma sessão extraordinária justamente com
o objetivo de que fosse lido perante a Casa o Decreto-lei
2.012, de 25 de janeiro último, que alterou substancialmente a política salarial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Não ê mais possível ig~
norar- e nós na Oposição não nos cansamos de insistir
nesse fato - é mais possível ignorar, repito, a profunda
crise a que infelizmente fomos levados e vivemos hoje no
País. Os sinais de descontentamento- que também nós
na Oposição reiteradas vezes alertamos não se poderia
mais conter- ameaçam agora explodir por todo o pafs,
a exemplo do que jâ aconteceu em São Paulo e começa a
acontecer no Rio de Janeiro.
Nã_9 ignorar a crise nacional nesta momento, Sr, Presidente e Srs. Senadores, significa, dentre outra_s coisas,
não tratar isoladamente seus diferentes aspectos. E aqui,
evidentemente, se inclui a questão dos salários como a
questão vital Para o povo. E para falar em salários, a pri~
meira constatação que somos obrigados a fazer, a bem
da verdade histórica, é que desde abril de 1964 a política
seguida pelo regime autoritário tem sido o "arrocho salarial", isto ê, a sistemática transferência para aqueles
que se situam na base da pirâmide social do ônus maior
da sustentação econômica do país.
Não é difícil provar o que acabo de afirmar, Sr. Presidente, Sr-s. Senadpres. Quadro preparado recentemente
pelo DIEESE- Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos, não deixa dúvidas
sobre a orientação que preside a política salarial neste
País desde 1964. Leio o resumo do DIEESE:

CARACTERÍSTICAS E MODIFICAÇ0ES

Circular nQ 10 do Mi
nistério da Fazendã
Decreto n9 54.018
Decreto n9
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Atinge apenas empresa~ dà ár-ea.estatal. Reajustes só de _l~_ am
l2_meses ·e baseado-S no salá-riOmédio dos- último"s-- 24 nieses. Ta
xa de produtívidade
estimadã
para o ano anteribr.PercenEUal
relativo a infLação "Porvéntbra admitida na pro-qr.ainacã6 ·-·dO
governo".
Primeira fase do Arrocho Salarial. -Elimina-se, por um ano,
a taxa de produtividade.Elimina-se, e ~epois se restabeiec~
o .. resíduo inflaÇ-ionã:i:io"_, nO
cálculo· do reajuste~
-

Segunda fase do Arrocho

Sa~a

rial. Os indices-Para o cÁlculo do salário médio real. pás.:.
saro a ser determinados Pelo Po
der Executivo.
-
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1968

Lei n9 5.

1974

Lei 6.147

Sã_lário rnêdio, para ó- CálCulo do re·ajuste passa a ser
a
média dos sal"ários ··rea~is·
doS
Últimos doze meses.

1979

Lei n9 6.708

11
Novà 11 politica salariql:. reajustes semestrais, com percentuais diferenciados do recémcr-iado INPC, segundo 3 faixas
salariais! até 3 salã-ri6.sr mini
mos:; entre 3 e 10 -e
maioreS
que lO salários-mínimos. Aumen
to anual baseado na produtivi=
dade.

1980

Lei h9 6.886

Modifica as faixas salariais-- e
os índices de reajustes nas_fai
xas superiores a 10 salários~
minimos.

1983

Decreto-Lei
n9 2.012

Diminui os percentuais dos rea
justes semestrais, eliminandÕ
os 10% acima do INPC para~
a
faixa de até 3 salários-mini-'
mos e reduzindo o reajuste pa
ra 95% do INPC para a
parte
dos salários Superior a 3 salã
rios-rninimos e áté 7 _salári8ST
mínimos.

Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores o Decretolei n9 2.012 segue um·a linha de conduta que é central ao
modelo econômico que os Governos autoritários v·êm
adotando neste Pais desde 1964. No caso do Decreto-lei
n"' 2.012, todavia pelo menos três novos aspectos precisam ser salientados: primeiro, sua flagrante inconstitucionalidade; segundo, a falsidade do argumento de que
os salâriõs são inflacionários e terceiro, a falsidade do argumento de que as alterações visam a manutenção dos
níveis- de emprego.
Sabemos todos, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, que
existem hoje em jufgameOtci n-o Supremo Tribunal Federal, nada menos que três mandatos de seguranç~ distin~
tos argüindo a íilconSfituc1onaUdãde do Decreto~Id n"
2.012. Sem discutir os aspectOs -têcnícos Oa -questão,
atualmente sub-:Judice.- é aprOpriado destacar que a mera
leitura do item II do Artigo 55 da ConstituíÇãõ, por sUa:
meridiana clareza, revela a impropriedade de sua utili~
zação no caso. Como bem mostra documento preparado
por nove federações de trabalhadores de todo o País•. ua
justificativa do governo, para a edição do mencionado
decreto-lei, foi a de qUe se ti-ata de finanças póblicas; entretanto, veio ele alterar os critérios de correção automática dos salários, eritão em vigor, previstos na-- Lei
6.708(79, a qual não cogita de finanças póblicas, mas
sim da disciplinação da política salarial do setor privado;
tanto ê que, no seu artigo 20, estabeleceu que suas nOr-mas não se aplicariam iios Servidores da União, dos Territórios, dos Estados e dos Municfpios e de suas autarquias submetidas ao regime da Consolidação das Leis d6
Trabalho. Daí s_e conclui que, não sendo matéria de finanças públicas, o processo legislativo é da competência
exclusiva e ónica do Congresso NacionaL Quem assim
entendeu já uma vez, foi o próPriO Gove-rnO- qllarido~
querendo introduzir modificaÇões nas f.iiixas ·salafiaís e
correspondentes fatores, previstos na Lei 6.708/79, nao
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Pá aumento adicional de TO% .Mls
r~voga a limLtação da vigência
da Política·salarial a tr_ês anos. Esta passa a ser permane~
te.

o

editou um Decreto-Lei, mas sim utilizou-se do processo
legislativo constituciorial norrria1; remettirid-o ao Congresso- NiaCI(inal prOjeto de lei; quef)ostei-iõfmerite se
transformou na Lei 6.886 de lO de dezembro de 1980".
Se a inconstitucionalidade parece assim tão eVidente,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por que haveria o Governo de lançar mão do decreto-lei em pleno recesso do
Congresso Nacional? Só podemos entender que tenha
sido pela urgência no cumprimentO de diretrizes a que o
próprio Governo se õbrigou a seguir dentro das linhas
gerais de sua desaStrada política económica.
E aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, passamos ao segundo aspecto que nos parece importante destacar em
relação ao Decreto-lei n<:t 2.012. Sabemos todos que não
existe na Carta de Intenções que o Brasil assinou com o
Fundo Monetário Internacional em janeiro passado, referência direta à alteração da política salarial. Sabe-se
até mesmo que o próprio FMI negociou com a Argentina um pacote incluindo aumento real de salários para os
trabalhadores na ordem de _5%. No entanto, na Exposição de Motivos do Decreto-lei que apresentam ao Presidente da República, os ministros do Trabalho e do Planejamento argumentam que as alterações salariais propostas são necessárias para a. "concretização da estratégia de se combater a inflação e atender aos compromissos
externos com os menores custos sociais possíveis".
Apesar disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 2
de dezembro passado, em entrevista coletiva à imprensa
o Sr-. MiniStrO do-Ti-abalho havia afirmado que-_ "na política salarial, o que pode ser considerado inflacionário
são os aumentos reais acima do índice de produtividade". E riõ dia .30 de janeiro era o Ministro do Planejarriento quem dízia qUe- "a correção da lei salarial ajudará
arguma co"isa na inflação, mas não de forma importante".
·- ~
O

Vale ainda ressaltar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que se a leia freqUentemente que o fator iflflacionário na
política de reajustes Salariais institUídâ a partif de 1979
era, principalmente, os lú% acima do INPC para os salários até três salários mínimos.
Há de se considerar aqui, entretanto, o seguinte: primeiro, todos sabemos que o INPC é um índice discutível
e até mesmo manipulado pelo IBGE que, na verdade,
não reflete a infláção. O próprio governo se utiliza dos
reajustes das ORTNs para a correção monetária. Todavia -mesmo supondo que o lN PC fosse um indice confiável que refletisse a inflação -sabe-se perfeitamente
que a Lei 6. 708 definia diferentes faixas salariais e aquilo
que, eventualmente, era corrigido a maior, àqueles que
recebiam até três salários mínimos, era devidamente
compensado pelas outras faixas salariais que sofriam
reajustes inferiorçs a 100%.
Cómo· se sabe, pela Lei 6.708 aqueles que recebiam salários inferiores a lO salários mínimos sofriam reajustes
de somente 80% do INPC. Já na Lei 6.886 de 1980, aqueles que recebiam entre 10 e 15 salários mínimos sofriam
reajustes de 80% do INPC; e aqueles que recebiam entre
IS e 20-salários-ffiínimos, somente 50%.
Desta forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece
claro, repito, que mesmo se considerarmos o INPC
como refletindo a inflação, os diferentes percentuais atribuídos às diferentes faixas salariais neutralizariam as
eventuais correções acima da inflação.
Diante de tais contradições, Sr. Presidente, Srs. Senadores, só poderrios concluir que a decisão de se achatar
ainda mais os salários no Brasil não ê uma exigência do
FMI, e nem mesmo uma medida antiinflacionária, mas
uma política deliberada e coerente com o atual modelo
económico, exdudente e concentrador de renda.
Ainda em dezembro de 82, o economista Aloysio
Biondi afirmava na Folha de S. Paulo,· "Há poucos dias,
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Abril de 1983

o próprio Banco Mundial mostrava _que a p-olítica salarial brasileira não provoca innação nem desemprego. Se
ela vai ser mudada, portanto, não é por exigência.. dos

credores internacionais e sim por vontade dos ministros." E o Prof. Walter Barelli do DJEESE e da PUCSào Paulo, declarava logo depois da assinatura do
Decreto-lei nl' 2.012 que ..no Caso brasileiÍo, o FMI está
sendo usado como cortina de fumaça, porque as autoridades brasileiras querem transferir uma responsabilidade que não desejam assumir".
Como se vê,
Presidente, Srs. Senadores, rep_iio, não
se trata de exigência do FMI-e, aparentimente,·nem mesmo se trata de convicções técnícas dOs ministros na existência de uma relação de causa-efeito entre inflação e salários. Aliás, se o fosse, o que dizer dos índices de inflação nos três primeiros meses de 1983? Trata-se de uma
decisão política, ísso sim, de se penalizar, mais uma vez,
como já dissemos, os as.salariados brasileiros.
Finalmente, Sr. Presidente,~Srs. Senadores, argUmentam os ministros que as alterações na política salarial
provocariam "a manutenção-do nível geral de emprego
nos setores público e privado". Ora, será ainda preciso
argumentar que não é iSSo o que vem ocorrendo entre
nós'? Que ao contrário, a recessão - essa sim agravada
pelo acordo com o FMI- está destruindo_a pequena,
média e até mesmo a grande empresa nacional e, conseqUentemente, provocando a queda na oferta de emprego
no País que continua decrescendo a níveis cada vez mais
assustadores, como, aliás, demonstram de forma eloqüente e dramática as manifestações ocorridas em São
Paulo?
Neste ponto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso
que se diga com coragem e determinação: a Nação não
pode mais tolerar as chacotas inoportunas e irresponsáveis do Senhor Ministro do Planejamenta! Os jornais
publicam que perguntado sobre os acontecimentos em
São Paulo, o arrogante tecnocrata respondeu: "Isso é
bom. Sem nuvens, o céu não tem encantos." E depois
ainda disse que "o desemprego realmente tem diminuído
desde 1981". E mais: "não há nenhuma situação de
emergência em São Paulo."

sr:

Joelmir Beting quando disse;. "Em janeiro, o Brasil arrochou o salá_rio mé~io do brasileiro. Objetivõ declarado:
aumell.tar o empr~go e enjaular a inflação. Pois em fiVereiro cunarço, a iilflação subiu e o emprego caiu, No primeiro trimestre, o nível de ocupação de mão-de-obra na
indústria da Grande São Paulo caiu de 4.6%, segundo a
FIESP. Em baf.e trimestral, a maior queda do índice de
emprego industrial, desde o último trimestre de 1973.
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Com muito prazer, nobre Senador.

O Sr Luiz Cavalcante- Já lã se vão muitas linhas do
seu discurso quando V. Ex• fez esta pergunta, ou pergunta bem semelhante, em se referindo ao titular da Secreta- --na do Planejamento; ..Que poder possuí este Ministro?"
Ou: "Que poder pensa este Ministro possuir?" Vamos
reSponder com as próprias palavras do Ministro Delfim
Netto, Tenho aqui, em recorte da Folha de S. Paulo, do
-dia 28 de novembro de 1982, uma entrevista do Ministro
Delfim Netto de quase uma página inteira, onde ele di~
"Se eu tivesse o poder que me atribuem, vocês iam ver o
que aconteCeria: construiria outro-pais." De fato,_no_ çliscurso do Senhor Presidente da República, em Belo Horizonte, do dia 25 de agosto do ano passado, o Presidente
teve, literalmente, estas palavras: "Meus Ministros fazem o que eu determino e não o que eles querem". Vemos então que pensar que, enquanto o Presidente, corajosamente, atribui a si a falha dos seus Ministros, o Ministro do _PI;mejamento como q.ue valendo-se das palavras do Presidente, descarta de si próprio qualquer responsabilidade pelo fraC'ctsso da política econômica. DeiXo o resto aos cuidados de V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA - Como sempre
agradeço, penhorado, a magnífica contribuição de V.
Ex• ao meu pronunciamento. Quando V. Ex• Senador
Luiz Cavalcante, abre neste Plenário ess~ "livro preto",
fico satisfeito porque sei que ninguém mais do que V.
Ex~ tem o cuidado de anotar nele todas as contradições e
incoerências do Governo que aí está, desde o Presidente
da República aos Ministros da área econômica.

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Que poderes pensa possuir esse Mi.l)istro que lhes perO Sr. Ji(unãf Franco- V. Ex• me permite, nobre_Semitiriam continuar etenúimente brincando com a Nação --- nadar Humberto Lucena?
brasileira? Não se apercebe eJe que os tempos são outros
e que a crise é por demais séria para chacotas e piada-S?O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não.
Sabemos, Senhor Presidente, Senhores Senadores, que
as~r Izamar Franco --Excelente o pronunciamento
este País não dispõe de estatísticas totalmente confiáveis
de V. Ex• no, qual mais uma vez mostra a inconstitucioem matéria de desemprego. De qualquer maneira, mesnalidade do Decreto-lei nfl 2012. E V. Ex' vai além, Semo apoiando-se em dados do fBGE, o Senhor Ministro
nador Humberto Lucena, mostrando a falsidade do
se equivoca. Enquanto ele fala em um nível de desempremérito pretendido por e~te decreto-lei, decreto-lei baixago em São Paulo na ordem de 5%, os dados divulgados
do no recesso do Congresso Nacional, em que se abusa
pelo próprio IBGE indicam 7.48%. Mas, pior ainda, é
do decreto-lei, em que se tenta, Senador Humberto Luque de hâ muito tempo, setores responsáveis da econocena, penalizar os trabalhadores, sobretudo os trabalhamia brasileira e a própria imprensa, já não acreditam nos
dores situados na faixa de 1 a 3 salários mínimos, eníndices do IBGE. No caso específico do desemprego, o
quanto a ordem econômica brasileira, enquanto este moIBGE só considera desempregado quem não tem trab_?delo que aí está é uma nau sem rumo, e se teima manter o
lho, mas está ativamente procurando emprego. Não enBrasil sob o modelo, como disse ontem, empobreceu os
tram, portanto, nas estatísticas do órgão, todos aqueles
Estados, os Municípios e o próprio cidadão -braSifeiro!
que já desistiram de buscar um emprego, ou os que para
Meus barabéns a V. Ex• e oxalá o Governo tivesse a sensobreviver, recorreram a um "bico" ou "biscate". Essa
sibilidade de retirar esse decreto-lei. Ainda numa sessão
impropriedade no conceito de desemprego faz com que
dO~ ~Congres-sO Nacional, apresentei um decretoos dados do IBGE sejam inteiramente discrepantes de
legislativo, como V. Ex•, mostrando a inconstitucionalioutros fornecidos pelo Ministério do Trabalho, pela Fe__ dadedo Decreto-lei n9 2.012. Estou aguardando o proderação das Indústrias do Estado de- Sã-Õ Paulo e pelo
nJ,l.nciamento do Presidente do Congresso, Senador Nilo
DIEESE. O DIEESE. alíás, em maio de 1981, registrava
Coelho, sobre esse nosso projeto.
774 mil pes-soas -sem emprego e 1 milhão e 115 mil subempregados na região metropolitana de São Paulo, enÇ> SR. HUMB_E_RTO LUCENA- Muito grato a V.
quanto o IBGE registrava apenas 350 mil desempregaEx•, nobre Senador Jtamar Franco. Aliás a imprensa,
dos!
nestes últimos dias, tem alardeado, com muita insistênÉ preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Miniscia, a auspiciosa nOtícia de que o Governo estaria dispostro se convença que nem todos neste País gostam de chato a retirar o Decreto-lei n"' 2.012, do Co_.ngresso Naciocotas como ele, e que já é tempo de respeitar- pelo menal,_taj_vez até mesmo ãntes de sua leitura. Se isso ocorrer
nos respe-itar- a Nação_brasileira.
os nossos aplausos ao Governo; ao mesmo tempo, se fala
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
que o chamado Movimento Trabalhista do PDS, lideraNão há, portanto, como argumentar que o Decreto-lei
9o pelo nobre Senador Carlos .Chiarelli, a quem rendo
n9 2.012 aí está para resolveras prOblemas do desempreminhas homenagens, porque é realmente um estudioso
go e da inflação. Faço minhas as palavras do jornalista
dos problemas trabalhistas e previdenciários, estaria
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também se preparando para sugerir ao Governo um projeto que deveria servir de base para um novo decreto-lei
qUe, evidentemente há de ser um decreto que não penalise os assalariados. Só lamento é o esforço que o nobre
Senador Carlos Chiarelli está fazendo, porque lembrome bem de que S. Ex•, por ocasião da elevação das contribuições previdenciárias, d~u _entrevistas na imprensa
íal!!âa, eScrita e televisada, inclusive sugerindo ao Governo, em yez da elevação daquelas contribuições, a
criação de uirl iribUtO de 2% sObre o faturamento das
empresas para assegurar novos recursos para cobrir o
déficit da Previdência Social. Mas o Governo não o escutou, como de resto, em geral, não escuta o PDS, como
não escutava também a ARENA.
O Sr. I filmar Franco - Mas veja V. Ex•, Senador
Humberto Lucena, interrompendo mais uma vez V. Ex',
é que mesmo que o Governo retirasse o decreto-lei agora, os danos aí estão, porque o decreto-lei entrou em vigor na data da sua publicação. Os trabalhadores já foram penalizados com esse decreto-lei. Mas é como diz V.
Ex•. o Governo está fazendo ouvidos de mercador.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Não tenha dúvidas, nobre Senador. Mas, de qualquer modo, a sua retirada, pelo menos, faria com que a lei anterior passasse a
-..igorar, desde que ela não seria mais alterada pelo
decreto-lei.
O Sr. José Lins --Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -Com muito prezer, nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Nobre Líder, como V. Ex~ sabe, fui
Relator do projeto de lei que instituiu a política sãlariaJ,
e, naquela época, estava convencido de que aquela lei representava um grande avanço, do ponto de vista social,
em benefício dos trabalhadores. O Partido de V. Ex~. entretanto, votou contra a lei.

O SR. HUMBERTO LUCENA querfamos mais.

O Sr. José Lins -

Porque nós

~ verdade. Sempre mais.

O SR. HUMBERTO LUCENA mais, para o povo.

MaiS. Serilpre

O Sr_. José Lins- Essa representa muito bem a tranqUilidade de quem não tem a responsabilidade de decidir.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Não apoiado.

O Sr. José Lins- Mas agora V. Ex' têm 10 Governadores nos Estados, estão também com o cajado na mão.
Certamente que vão usar da responsabilidade que a
Nação sempre exige dos seus líderes nos momentos mais
dificeis. Mas, eu quero dizer a V. Ex•, nobre Senador,
que naquela época, a inflação rondava aos 45 a 50%, e a
lei, quando instituiu um percentual de 10% sobre a inflação para: os salárioS até três salários mínimos, contava
com um acréscimo adicional, em valor real do salârio
por ano, da _ordem de 2,9%. CQm a inflação a 100%, que
não se esperava que se chegasse a isso, evidentemente
esse aumento real do salário passou a ser de 6%. Ora, vê
bem V. Ex~. que nessas condições, e uma vez que ostrabalhadores até três salários mínimos representam mais
de 70% dos trabalhadores brasileiros, a influência sobre
a folha de pagamento das empresas é muito grande, e,
evidentemente, isso pode prejudicar até a criação de nov_os empregos. V. Ex' sabe, também, das dificuldades que
os próprios trabalhadores estão sentindo, no caso da
Previdência Social De modo, nobre Senador, que considerando mesmo ess.e assunto como um dos mais de difícil decisão que já nos têm sido trazido à Casa, eu chamo
atenção do Senado para a responsabilidade que nos cabe
assumir neste momento. V. Ex• crítica o Governo, V.
Ex', entretanto, certamente, não se furta a analisar as razões pelas quais o Governo toma a iniciativa de projetas
dessa natureza. _e claro que nós comentaremos o discur-
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so de V. Ex•,Jâ que o tema é importantíssimo, mas eu encerraria por ora,jã que V, Ex• faz um discurso oportuno,
dizendo que, nas horas em que tudo vai bem, é muito
mais fácil elogiarem-se Os administradOres. Mas, nas horas de dificuldades, quando estes são obrigados a tomar
decisões, que, embora favoráveiS à coletividade, contra-

riam o desejo imediato de uma parcela do povo, nem todos ficam do lado _deles. ~ o caso, por exemplo, do Ministro Delfim Netto. Mas elerepresenta aí o médiCo da
famílía, que às vezes tem que teimar decisão de operar o
doente, mesmo sem anestesia, para poder salvar-lhe a vida.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Gostaria que~o
Ministro Delfirit NettOpenalizasse os banqueiros, com a
mesma coragem com· que penaliza os assalariados. V.
Ex• sabe que os juros continuam subindo e que ninguém
neste Pais ganha mais do que os banqueiros.

O Sr. José Lins -

Nesse ponto V. Ex• se engana.

SR. HUMBERTO LUCENA - O Ministro Delfim
Netto só faz prometer, mas, até agora, os juros não bai~
xaram. Estão ai os empresários s_e queixando todo o dia
pela imprensa, estão aí as classes produtoras, nobre SeM
nado r. E aí, sim, é onde se pode pôr o dedo na ferida, é a:1
onde está uma das causas maiores da inflação brasileira.

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•oabe que hã
dezenas de mercadorias que não podem ter aumento sem
passar pelo crivo do Conselho Internacional de Preços.
Isto é ou não um controle de preços?

O Sr. Josi Lins- O Governo controla alguns preços,
como controla alguns juros, mas preços não tabela.
O SR. HUMBERTO LUCENA- O que foi que até
agora o Conselho Monetário Nacional feZ para baixar os
juros?
Está aí um membro do Conselho Monetário Nacional,
o empresário Abílio Diniz, que denuncia à Nação, diariamente, que as reuniões do Conselho são feitas por telefone. Nem- sequer o Conselho se reúne para deliberar ...
O Sr. José Lins -

V. Ex• me permite?

0 SR. HUMBERTO LUCENA -

O Sr. José Lins - Nesse ponto V. Ex• se engana. O
Governo tem feito um ·grande esfOrçO_no_seritido de baixar os juros, e na hora em que os juros internacionais
caem, V. Ex• vê que também aqui. ..
O SR. HUMBERTO LUCENA- O Governo o que
fez foi assinar um decreto_ que reduz o salário do trabalhador. Quanto ao juros continuam altíssimos.

O Sr. José Lins - os juros jâ baixaram.
O SR. HUMBERTO LUCENA nenhuma. Como, nobre Senador?

Baixaram coisa

O Sr. José Lins - Baixaram. V. Ex• sabe disto. Basta
consultar os jornais.
O SR. HUMBERTO LUCENA~ Ma• não é o que
dizem os empresários, não é o que dizem as entidades representativas das classes produtoras...

O Sr. José Lins- Estão aí alguns empresáriosjâ recOnhecendo isso.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Não é verdade!

O Sr. José Lins- t verdade! Não foi necesSáriO ·nem
suficiente, mas os jUros já baixaram um poUcO:
O SR. HUMBERTO LUCENA- O Governo achata
substancialmente os saláriás dos trabalhadores, mas não
assume a responsabilidade de tabelar os juros.

O SR. HUMBERTO LUCENA- A única coisa que
o Ooveino tem tabelado são os juros subsidiados da
agricultura para diferenciá-los a nível regional.

O Sr. José Lins -

Mas isso representa muita coisa.
Mas, mesmo

as~

O Sr. José Lins- Os preços, porém,-n:ã-0--sãO tabelados, apenas alguns são controlados.
O SR. HUMBERTO Lt.JCENÃ - SãO muiio_-mais
controlados do que os juros, nobre Senador. E V ~Ex~é a
única fiessOa neste País que afirma qrie os juros baixaram. Se V. Ex• disser isso em alguma associação comercial, em alguma federação de indústria, V. Ex• ouvirá
uma gargalhada universal.

O Sr. José Lins - Basta ler os jornais, O:ãO precisa ir
-longe.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Está controlando,
sim.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não. V. Ex• me
perd_Qe. v_. E'!-' traga aqui os números, para provar ao Senado que os juros baixaram.
Mas eu queria também lembrar aqui as palavras de V.
EX•, o ano passado, quando eu abordei esse meslno te~
ma, como líder do PMDB, ao denunciar que havia notícia de que haveria novas alterações na lei da política salarial. E V. Ex• disse então que as conquistas dos traba~
lhadores neste governo eram intocáveis. No entanto, V.
Ex• é o prime-ífO hoje que vem bater palmas ao Decretolei N92,012. E a primeira coisa, nobre Senador, qiie nós
temos que repudiar, antes da análise do próprio mérito
do_ decreto-lei, é a forma como o Presidente da República legislou sobre a matéria, Por que não enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para que fosse examinado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado? Por
que? Sua Excelência valeu-se de um decreto-lei flagrantemente inconstitucion11l para versar uma matêria de alto
in_teresse popular,

O Sr. José_Lins- ... o governo fiscaliza alguns preços
mas não os tabela. Quanto aos juros, alguns são tabelados, ou melhor, administrados.

O Sr. José Lins - V~ Ex• me permite? (Assentimento
do orador.)- Nobre Senador, eu, realmente, sempre defendi essa lei. Não porque tenha sido o seu relator. Mas

O Sr. José Lins ~Como não tem a incoerência de tabelar os preços, nobre Senador ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- Como não, nobre
Senador?

O Sr. José Lins- ... V. Ex• sabe que os preços tabelados são convite ao mercado negro, assim como é também o juro tabelado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- como não, nobre
Senador? O governo controla os preços atravês do CIP.

O Sr. José Lins -

Não está controlando ...

O Sr. José Lins- A mes:na coisa se dâ com a questão
do Fundo Monetário. As condiçõCs mudaram. A políti~
ca mudou.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu não entendo V.
Ex'. Na hora em que a inflação sobe, o salário do trabalhador deve descer?

O Sr. José Lins- Não, não tem que descer.
Ma• é o que V.

O Sr. José Lins - O deGreto-lei procura re_duzir apenas a correção, do contrário ela dispara, nobre Senador.

O Sr. José Lins - Não, INPC não é inflação. Mas o
IN PC é uma medida da inflação nobre Senador.
OSR. HUMBERTO LUCENA apenas.

Pois não.

O Sr. José Lins - Assim como o GovernO COn'trola
certos preços, o Governo também controla alguns juros.
E V. Ex• sabe disso. Juros para a agricultura, para a exportação, para a energia. E é o que se dá também quanto
à supervisão de preços.

O SR. HUMBERTO LUCENA sim, aumentando sempre.

O SR-.-HUMBERTO LUCENA- Então, na hora em
que a inflação sobe, o salário deve descer?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mru;, V. Ex• sabe,
e eu já provei -aqui, que o- INPC não é inflação.

V. Ex• me permite?

O SR. HUMBERTO LUCENA- E ele é o primeiro a
denunciar que os juros continuam altos.

O Sr. José Lins -

as leis são feítas para determinar parâmetros, Nunca
imaginávamos que a inflação chegasse a 100%, nunca.

O SR. HUMBERTO LUCENA Ex• está dizendo._

V. Ex• me permite?

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... e S. S•, inclusive, negou-se, nas últimas consultas, a dar o seu voto. Es~
tá nos jornais, nobre SenaQor.

O Sr. José Lins -
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O Sr. José Lins -

É uma medida

Mas é uma medida.

O SR. HUMBERTO LUCENA- O que reflete a in~
flação - V. Ex• como economista sabe - são as
ORTNs. Tanto é assim que justamente o valor da
ORTN é levado a efeito para correção monetária; tanto
é assim que o Governo mandou para esta Casa um proje~
to de lei, no final do ano passado, desvinculando os contratos de aluguéis dasORTNs, passando a vinculá-los ao
lN PC. P_or quê? Porque o INPC não reflete a inflação.
Portanto, se alguns trabalhadores, até três salários
míniTnos, ganham 10% acima do INPC, nãO- estão ga·nhando acima da intlação, não! Por outro lado, como já
afirmei outras categorias de ganhos maiores recebem
abaixo do INPC- 90, 80, até 50%. Por conseguinte, é
uma política de compensação, e nós da Oposição - V,
Ex• O disse af- võtaffios contra esse decreto-lei salarial,
que hoje queremos manter, porque naquela êpoca nós
qUeríamOS maiS do gue_o semestral, nós queríamos a i'e3.juste trimestral tal a inflação galopante em que se encontra o Brasil.

O Sr. José Lins -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Veja V. Ex•, as posições se invertem. Nós é que queremos defender a manutenção da lei, e V. Ex•s querem alterá-la para pior,
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho. Fazendo soar a
campainha.) - Senador Humberto Lucena, faço um
apelo a V. Ex• que não permita mais apartes, porque temos na Ordem do Dia matérias relevantes, e V. Ex• já ultrapassou em 20 minutos o seu tempo.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Atenderei a V. Ex•
Prossigo, para concluir:
No primeiro trimestre, o nível de ocupação de mãode-obra na indústria da Grande São Paulo caiu de 4.6%,
segunda a FIESPA. Em base trimestral, a maior queda
do índice de emprego Industrial, desde o último trimestre
de 1973.
Com a competente agravante; a queda do emprego no
final de 1973 não passou de simples refluxo de uma situação de pleno emprego, PIB crescendo de 14% ao ano,
indústria paulista avançando de 17,4% marca de sonho.
A queda -de agora acontece na esteira de uma recessão
que já dura oito trimestres consecutivos...
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre a gravíssima sitUa-ção -de desemprego com qUe defronta o p-a(S, aprOvei~
to a oportunidade para reiterar o pedido de apoio que já
fiz, cin nome do PMDB, à ilustre bancada do Partido do
Governo nesta Casa, para projeto que aqui apresenta-
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mos em 1979, institui da o _segUro-dC:Semprego no país. E:
interessante observar, a propósito, que até mesmo setores oficiais -

incluindo o próprio Senhor Minis_tro do

Planejamento - admitem agora a possibilidade de
criação do segundo-desemprego, causa que nós na Oposição vimos travando há várioS anos no CongreSso Nacional.
Aproveito também, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
para registrar minha estranheza diante de reCentes-declarações do Sr. Luis Sande, Presidente do Banco N-ãcional
de Desenvolvimento Económico e Social, que ao descartar qualquer possibilidade de utilização dos recursos do
FINSOCIAL - como sugiio- em meti -projeto - para
atenuar a crise de desemprego, revela uma total insensibilidade não só política como sobretudo social, poiS reduzir os acontecimentos de São Palllo a um simples
"problema de polícia" faz com que nos lembremos dos
tristes tempos em que neste país-a questãC?_~ocial era oficialmente tratada como mera questão de polícia. Aliás,
no momento de crise aguda que estamos atiavessando,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, nada nos parece mais razoâvel e justo do que a utilizição emergeltciái -doS-recur~
sos do FINSOCIAL, durante um período de, digamos,
até cinco anos, para custeiO ·do seguro-desemprego no
BrasiL Não foi exatamente com objetivos sociais que este
tributo foi criado?- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nestas rápidas conside-rações que faço sobre o Decreto-lei 2.0I2, é--preciSo qUe
fique" bem claro que os argumentos até aqui utilizados
pelo Governo carecem de sentido. Na verdade, não há
justificatíva satisfatória para- as altCrações propo-stas,
pois, repito com as federações de trabalhadores deSte
país, "os reajustamentos salariais não são inflacionários
nem responsáveis pela rotatividade da mão-de-obra,
nem pelo desemprego. Caso -contrário, o arrocho salarial, implantado a partir de 1965, à revelia dos trabalhadores, teria solucionado o problema definitivamente. E
isso não se deu. Antes, pelo contfârio, foi agravado substancialmente. Os próprios empregadores têm vindo a
público para afirmar que a medida não resolverá os citados problemas da inflação, da rotatividade da mão-deobra e do desemprego".
É por essas razões, Sr. Presidente e .Srs.. Senadores que
a Executiva Nacional do PMDB resolveu propor ao nosso Diretórío Nacional, que se reiine no próximo dia (4~ o
.. fechamento da questão" canttariimente à aprovação
do Decreto-lei 2.012. Somente dessa fo.rma estaremos
coerentes com o nosso programa e, acirria de tudo, sensíveis ao grave momento nacional, defendendo os interesses legítimos dos trabalhadores assalariados deste País.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! PalmGs.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 12-4-83 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,. SERÍA
.
PUBLICADO POSTERIORMENTE
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
A Nação está preocupada, de norte a sul, de leste a
oeste, com o que vem ocorrendo nas nossas gran-des me-trópoles, sobretudo em São Paulo e n-o Rio de Janeiro.
E não há, Sr. Presidente, Srs~.Senadores, senão a constatar que a causa principal de toda a agitação social que
tem ocorrido naquelas cidades es.tâ no crescente desem-:_
prego, confirmando, como disse há pouco o meu pronunciamento daquela ~ribuna, por órgãos insuspeitos
como a FIESP, DIEESE e o pióprio IBGE, embora este
último órgão discrepe, quanto aos números, em relação
aos demais.
De outra parte, constata-se na Imprensa falada, escrita ou televisada que o próprio Goverrio, através_dos Srs.
Ministro do Trabalho e do Planejamento,já admi_tiu, em
princípio, a idéia da instituição, no BraSil, airavés-da lei,
do seguro-desemprego, o qae-nâo ê favor, Sr. PÍ"esidente,
Srs. Senadores, mas um direito do trab3lhador brasileiro, inscrito no item 16, do arL 165 da Constituição, entre
as prestações asseguradas pela Previdência Social.
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Vejo ali o noQr~ Senador Milton Cabral. Lembro_ ao
Senado que ao_ me debruçar sobre o estudo dessa matéria, encontrei, inclusive, uma proposição da lavra de S.
Ex~, das primeiras apresentad?S ao Senado, que, entretan~o, morrei.! nas ga_vetas das Comissões, não sendo sequer discutida_ ou votada pelo Plenário desta Casa.
Além do meu Projeto de Lei n~' 156, de 1979, que só
tem parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que
não conseguiu sequer o parecer da Comissão de Legísliição Social sobre_ o mérito, apesar de ter sido redistribuído a vários relatores, há também outros projetes que
foram para o arquivo, inclusive um de autoria do nobre
ex-Senador, hoje Vice-Governador de São Paulo, Orestc:;s Quécla:Todos nós, Sr. Presidente, com que nos preocupam<?~s? Não é com outra coisa senão regular, através
de lei _ordinária, um dispositivo cOnstitucional.
Até parece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o que
se quer é ficar aqui na espera, como sempre, qu·e o poder
l~gislativo baixe a sua cabeça diante do todo poderoso
Poder Executivo autoritário que aí está, aguai"âando que
o Sr. Presidente da República, do alto da sua importância, quando um belo dia o Sr. Ministro do Pianejarrlento
achar que encontrou os recursos necessários para cobrír
as despesas, envie uma mensagem ao Congresso Nacional, acompanhada de um anteprojeto sobre o assunto,
_como já ocorreu em outros casos. Quantos e quantos
projetes dos Senhores Parlamentares não lograram sequer discussão neste Plenárío neffi- no Congresso, e foram depois usurpados pelo Poder Executivo e transfor~
mados em lei, COmQ iniciativa governamental?
.Foi o caso, por exemplo, do reajuste semestral. Quem
é- que começou a lutar pelo reajuste periódico_ dos saIáiios? Foi o antigo MDB. Lembro-me que aqui tínhamos dois projetas: um do Senador Maicos Freire, que
dispunha sobre o reajuste trimestral, e outro, do Senador
Mauro Benevi(jes, que instituia o reajuste sem_e,s_tral.
Ninguém falava sobre o assunto. QUando se pedia urgência para esses projetas. nada~ Não havia ninguém na
mruoria que nos desse a menor atenção, o menor apoio.

OJ.9S, ao_ índice de inflãção. Mas, quem é que está precisando mais? Ê quem está ganhando pelo meno_s. um
salário-mín"íirio ou -queilt está desempregadO? Evidentemente, é quem está d_esempregado; e nós, do Nordeste, é
que sabemos a quanto anda essa situação, _em nossa região. SãO mHhôiS e milhões de brasileiros e acredito que
as estatísticãs indicam-· de 9 a 10 milhões de desempregados no Brasil. Mas, isso, se não levarmos em conta os subempregados, os biscateiros, porque- esses não têm emprego nenhum, Sr. Presidente. E o IBGE não os considera, ao contabilizar o número de desempregados.
Portanto, o que peço, humildemente, ao Senado Federal, ê que nos dê uma oportunidade, para nós da Oposição, para que, pelo menos, se proponha uma inicíafiva
válida; vamos nos del;lruçar sobre isso. Eu não faço questão de que o texto do meu projeto seja aprovado, não;
pode até vir um substitutivo do Palácio do Planalto, desde que seja apoiado, aqui, peJo Senado Federal. Ao tempo errr que estamos discutindo, aqui, esta urgência, a Çâmara, lá, discute também a urgência para um outro projeto de seguro-desemprego. E não tenhamos dúvida de
que vai acontecer o seguinte: se o Senado recusa esta urgência, a Câmara vai aprovar, porque lá é o contrário.
Aqui, o PDS _tem maioria esmagadora. Mas lã, não. Está
namorando o PTB, mas não conseguiu ainda até hoje.
Então, o que vai acontecer é que na Câmara dos Depuütdos vai ser aprovado o regime de urgência para um
projeto de seguro-desemprego que vai ser votado e virá
para o Senado Federal. E quando chegar aqui V. Ex's.,
sem dúvida, vão também rejeitá~lo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejam bem V. Ex•s que
tive a necessária sensibilidade, modéstia à parte, para me
ater sobre o exame do assunto, inclusive sob o aspecto
regimental. Eu requeri u_rgência porque sinto que é a hora, realmente, do desempregado no Brasil. O Governador FrancO--Montoro, em São Paulo, está fazendo uma
campanha, dirigida pela sua própria esposa, recolhendo
mantimentos das empresas, para distribuir, através dos
sindicatos e associaçõ~s de classe, aos desempregados.
Será possível que na hora em que estamos vendo tuçio
issO acontecer no Brasil, nós aqui simplesmente nos levantemos contra a urgência para uma matéria dessa importância?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizia eu que o ~eu re~
querimento é baseado no art. 371, letra "c.. , do Regimento Interno. · --Ora, Sr. Presidente, concedida a urgência, pelo que
dispõe o R~imento Interno:

A mesma coisa, hoje, ocorre com esse meu Projeto de
Lei do Senado. n9 1~6/79, __ que institui -o seguro~
d_esenlprego e determina outras providências. Estã fartamente distribuído em avulsos no piénário, e aparelha o
Governo dos recursos necessárioS para ía~er a cobertura
das despesas. Aqui está:
.. Art. 31' O custeio do seguro-desemprego será
atendido mediante:
I - contribuição da União, nos termos do item
IV do art. 69 da Lei n~" 3.807, de 26 de agosto de
1960., representada pelos recursos do .f:'undo de As~
sistência ao Desempregado, instit~ído pelo art. I~'
- do Decreto n9 58-.155, de 5 de abril de 1966, confor-me-p-revê o_§ 39 do art. 12 da Lei n9 4.923, de 23 de
dezembro de 1965, e do Programa de Integração Social, instituído pela Lei Complementar nl' 7, de 7 de
setembro de l970.
II - contribuições de empregados e empregado~
- res a -serem fixados no regulamento desta_ Lei, com
base em cálculos atuariais realizados pelo Instituto
Nacional_ dt= Previdência Social,"
E eu pOria ainda, como disse, ao falar sobre o assunto
um dia desses, um itero III.:. 25,50% ou até o total dos re-cursos do FINSOCIAL, instituído pelo Governo durante pelo menos 5 anos, em caráter de emergência.
Para que foi criado o FINSOCIAL? O seu nome está
dizendo. Foíjustamente para procurãr, se não resolver,
pdo menos atenuar a desigualdade social.
O~Governo, hoje, promete, atravês da imprensa -esrudar a distribuição de uma cesta !fe alimentos ao trabalhador no valor 0-e quinhentos cruzeiros. Agora, esta _cesta
vai ser distribuída, vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a quem? A quem pelo menÔs ganhe um salário
inlnfnl'o . .S_ verQade que quem ganha o salário mínimo
ganhã muito abaixo. do valor real do salário, porque o
salário rtúnimo, hoje, no Brasil, realmente, não corresPOnde tambêm absolutamente, como todoS nós sabe-

"ArL 380. A matéria para a qual o Senado
conceda urgência serâ submetida ao Plenário:

II- Na quarta sessão ordínâria que se seguir à
concessão" âa urgência, na h.ipótese do àrt. 371, c."
Quer dizer, nós não vamos votar hoje o projeto; somente na quarta sessão ru:dinária que se seguir à de hoje,
e st!ndo hoje terça-feira, quarta, quinta, sexta, segundafeira; em geral, não há nllmero para votação, e somente
na próxima terça-feira, portanto daqui a oito dias, é que
a matêria será discutida e votada pelo Plenário do Senado. Então, será que em_ oito dias não haverá tempo para
haver um diálogo entre o PDS, o PMDB, o PDT, o PT e
o PTB? Entre a Oposição e o Governo? Eu acho que sim.
Entretanto, recebi do nobre Líder Aloysio Chaves a
informação de que sua Bancada votaria contra a urgência. Quero deplorar que isso aconteÇa e, evidentemente,
vou me utilizar do Regimento Interno para pedir verificação de votação, na ocasião oportuna. E quero protestar, também, sobretudo porque enquanto isso acontece
çom o projeto do seguro-desemprego, S. Ex• assina hoje
um requerimento de urgência urgentiSsima para votar,
ainda hoje, um projeto que dá aos Partidos Politicas o
direito de prorrogar os mandatos dos dirigentes parti·
dârios. E uma matéria de interesse exclusivamente políti·
co. Portanto, ê de estarrecer! Eu não poderia deixar de
_fazer e.c;s_ç. registro, porque c_mtendo nesse comportamen·
to dois pesos e duas medidas.

I 040 Sexta-feira I 5

A nossa posição, Sr. Presídente, Srs. Senadores, não
poderia ser senão fa vorãvel à urgência. E ainda que tenha recebido a palavra do Líder do PDS, de que votaria
contra, espero que S. Ex' reexamine a sua posição para
que possamos dar ao povo brasileiro uma real contribuiÇão do Senado Federal, nessa hora grave de crise econômica e social que atravessa o PaíS. Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MURILO BADARO NA SESSÃO DE 13-4-83 EQUE.ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MURILO 8AD~RÓ {Pronuncia-o segu.ínte-&5curso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, havia feito minha inscrição para tecer algumas considerações -a propó-sito dos discursos aqU:i feüós pela OposiçãO a respeito da
situação econômico-financeira do País e sobre a política
ou as políticas adotadas pelo Governo no sentido de debelar a crise, ainda que correndo o risco de estar penetrando numa seara em que são eméritos os SenadoresJosê Lins e Virgílío"Távora, ambos notáveis e competentes
oradores em matêria de assunto econômico-financeii'O.Acontece, Sr. Presidente, que faleceu ontem, em Minas Gerãis, o ex-Deputado, ex-Ministro, ex-Cons.tituitüe
Paulo Pinheiro Chagas. E ê do meu dever aproveitar a
inscrição paTa p-restar a ele a homenagem não s6 como
representante de Minas, mas,-estou certo, a do próprio
Senado Federal.
Quem conheceu Paulo Pinheiro Chagas no Parlamento brasileiro,jamãís se esqueceilldo extraordínàiio e fulgurante orador que ele foi. Palavra fácil, frase sonora,
arrebatada, construída com extraordinária -beleza e
graça, todas as vezes que Paulo Pinheiro- Chagas era
anunciado na tribuna do Palácio Tiradentes, as galerias
regurgitavam, o plenãrío -fíCaVa absolutamente lotado
para ouvir um dos mais notáveis tribunos brasileiros de
todos os tempos.
Ainda moço, foi eleito ,pelo velho Partido Republicano mineiro para a Asseritblêia Constituinte do Estado. E
já naquela êpoca, com 29 anos, causava admiração aos
seus pares pela grande erudição que demonstrava possuir, pela sólida cultura que se identificava em seus pronunciamentos.
À medida que amadurecia, sua figura de polítíCO e- di!
homem público adquiria dimeilsões cada vez maiores.
Fez uma incursão na literatura, na ái'eà da memorialística e do estudo biográfico. Traçou em letras inapagáveis,
a biografia de Teófilo Otoni em O Ministro do Povo, lívro que mereceu o prêmio Joaquim Nabuco, da Academia Brasileira de Letras. Os seus discursos foram publicados sob o título de A Arca de Noé, Democracia e Parlamento e As Idéias não morrem. Finalmente, deu à luz o
seu livro de memória, sob o título Esse Velho Vento da
Aventura, onde descreve em estilo apurado, os momentos
mais importantes de sua trepidante carreira de polítíCo.
Eril 1945, eleito Deputado Estadual em Minas Gerais,
publica, entusiasmado com a campanha pela redemocratização do País, seduzido pela palavra, pela figura quase
mística ao Brígaaeifo Eduarmo__Gomes, o Iivfõ-V Brigadeiro da Libertaçdo, para logo em seguida ser eleito Deputado Federal e convocado a assumir a Secretaría de
Segurança do Estado de Mii-las Gerais, no Governo :SiaS
Fortes, onde realizou uma das mais fecundas e proveitosas administrações.
Eleito para a Academia Mineira de Letras, depois de
ter sido líder do antigo Partido Social Democrático na
Câmara dos Deputados naquele período conturbado da
política brasileira, quaridO da eleição do Presidente Jânio
Quadros, foi em seguida eleito Líder da Minoria, ·que naquela êpocfl. era maioria- parlamentar, reunindo o PSD,
PTB e outros partidos menores~ e teve, nessa êpoca, a
oportunidade de proferir os seus discursos mais formosos. Naquele período agitadO da vida política brasileira,
Paulo Pinheiro Chagas se revelou na sua verdadeira dimensão de tribuno e de parlamentar.
Em 1963, tão logo a Nação, atravês de plebiscito, recomendava a volta do País ao regime presidencialista,
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Paulo Pinheiro Chagas fez parte do primeiro ministéiio
do Governo João GOulart, exercendo o Ministêrio da
Saúde, ali tendo oportunidade, até 1964, de realizar merifódã geStão. -Ontem:, o velho político mineiro sucumbiu ao peso da
idade e da doença. Mas deixou ele, Sr. Presidente, um
rastro luminoso pela política estadual.
Poderíamos nós, aqui, alinhar um sem-número de
conferências, de estudos de natureza sociológica, em que
Paulo Pinheiro Chagas grifou com precisão notável a figura do mineiro. E era atê bom recordar, quando fazendo a comparação dos dois tipos de mineiros, o mineiro
~a Zona da Mata e o das Minas, de onde provém JuscelinO Kubltschek, ao analisar a figura de Bernardes e de
Juscelino, fazendo um cotejo entre ambos, Prõfefe sentença que Ticou famosa em Minas Gerais, ao dizer que
"Bernardes era a rigidez de um teorema, Juscelino era
alegre como uma janela aberta". E ao cunhar o perfil sociológico desses dois representantes da política mineira
em tempos diversos, Paulo Pinheiro Chagas, de certa
forma, abarcava, com o seu poder de síntese, a própria
definiçãO sociOlógica dos tipos mineiros -que durante longos anos fizeram a honra e a glória da nossa Província
no cenário político nacional.

O Sr. Virgz1io Távora- Permite-me V. Ex'" um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ- Ouço V. Ex', nobre
Senador Virgílio Távora.

O Sr. Virgl1io Távora- Não é sem pouca emoção que
ouvimos o discurso de V. Ex• Quantos anos são passados
dessa amizade que nos ligou a Paulo Pinheiro Chagas,
ora em campo nosso, ora em campo oposto, por quem,
no momento, tenho a hora de dar o aparte a V. Ex• o que
mais encantava na personalidade que hoje desapareceu
era o humanismo, a capacidade de compreender os seus
semelhantes, de perdoar as injúrias e, ao mesmo tempo,
d~assim-ilar os triunfos como se foss_em derrotas e sobretudo por aquela lealdade canina aos amigos nas horas
mais difíceis, principalmente. Neste momento, com que
tristeza temos a notíCia transmitida pela voz autorizada
de V. Ex• de que ele não mais pertence ao rol dos vivos!
Mas, certo estou, como todos os seus amigos, como Dinarte Mariz, cpmo Eôilberto, jã passado, como Bor--nhausen, jã passado, de que ele, lá nos pá ramos etéreos
onôe se encontra, deve estar olhando para a terra e dizendo: valeu a pena ser bom, ser justo e ser, antes de
mais nada, uma pessoa humana no integral sentido da
palavra.
O SR. MURILO BADARÓ -Vejo aqui -neste 'plenário alguns companheiros de Paulo Pinheiro Chagas,
entre os quais ressalto V. Ex•, o Senador Dinarte Mariz,
o Senador Nelson Carneiro,-o Senador Humberto Lucena e tantos outros que tiveram a ventura de conviver e
compartilhar de momentos magníficos com aquele ho- ·
mem inteligente, de_ prosa fácil, agradável. Ele era capaz
de manter uma conversação, por longo tempo, no relato
de suas experiências pessoaiS e do muito da História mineira que-ele sabia contar com uma precisão de fatos e de
nomes que realmente o tornavam encantador.
.O.S.r. Dinarte Mariz- Permite-me V. Exf. um aparte?

O SR. Ml!RILO BADA~Ó --: Ouço com praz~i- o
nobre Senador Dinarte Mariz.
-

O Sr. Dinarté Mariz- Nobre Senador Murilo Badaró, não sei se alguém terá, nesta hora, maior emoção de
recordar a figura de Paulo Pinheiro Chagas do que eu.
Conheci-o quando ele era meu adversário e-d~ Uma for-__
ma original. Pronunciava eu um discurso e falava sobre
minha infância, como eu me tinha projetado na luta pela
vida e depois na vida pública. Entre outras situações, dizia que tinha nascido numa casa de taipa com uma latada de oiticica na frente. Ele achou interessante e me procurou para saber o que significava casa de taipa e a latada de oiticica na frente. Então, expliquei: a cm;a de taipa
para nós é uma casa de barro e a latada de oiticica ê o su-
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~dàlieo com que o sertanejo intigo faziã o alpeildre de
sua casa. Era uma armação coberta com uma rama de
oiticica e ali representava o alpendre da sua casa. Então,
ele achou aquilo muito interessante e daí por diante fize~
mos uma amizade que nunca mais terminou, ao contrário, aumentou em afeto, em carinho de que ele era tão
generoso quando tratava com os amigos. Faz alguns
anos que não tinha notfcias de Paulo Pinheiro Chagas.
Acompanhei a sua vida brilhante e lembrava sempre que
ere Pertencia a uma das famílias ilustres e sabidamente cfe
mais talentos de Minas Gerais. Ele era o parente chegado a outro Pinheiro Chagas que se tornou conhecido_ e
céh;bre em todo o Brasil, na Aliança Liberal, cujas fileiras eu també01_ integrava, em]?ora COt!-10 modesto homem
do interior e jovem ainda inexperiente na: vida pública.
Então, o Pinheiro Chagas do discurso a João Pess~_a, na
chegada do corpo, do mártir da Revolução de 1930 e depois o Pinheirõ Chagas que eu conheci com o mesmo talento, talvez, com a presença ainda mais exuberante no
sentimento assim afável tratam os seus amigos e a maneira de encarar a vida. Pinheiro Chagas foi, na vida, um
poeta, um homem que viveu para os problemas mais
sensíveis à humanidade. Foi um bom na vida privada e
conviver com ele era receber lições de bondade, era,
sobretudo, também aprender, porque ninguém melhor
do que ele conversava sobre qualquer assunto que dissesse respeito à vída política do País_. Como ele, n"inguêm
conhecia melhor a História política de nosso País. Com
ele eu fiz uma grande amizade e, como ele, eu já estou
tambêm perto de ser convocado para lugares onde naturalmente ele a esta hora deve estar agasalhado. Eu sinto
neste instante a emoção da perda do amigo que eu conheci, dileto, querido e do homem público que tantos
serviços prestou a este País e, ainda muito mais ele sonhou servir.

O SR- MURILO BADARÓ- Muito grato a V. Ex~,
Senador Dinarte Mariz, que traçou um perfil de Paulo
Pinheiro Chagas que se ajusta perfeitamente àquilo que
ele representou na vida política de Minas e na vida política do Brasil.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V.
te?
O SR. MURILO BADARÓ -

EX' um apar-

Com muito prazer.

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ toma a iniciativa de
trazer a esta Casa a penosa notícia do falecimento do
nosso antigo colega Paulo Pinheiro Chagas. Tive-o como
Líder durante o tempo em que ele teve o encargo de comandar a Bancada do antigo PSD, na Câmara dos Deputados. E durante aquele breve tempo em que ele deu
· de si a melhor contribuição, através de magníficos discursos e de intervenções as mais sábias e oportunas, me
coube pronunciar, num jantar de despedida, a saudação
em nome dos seus companheiros. E lembro-me que então eu diss_e- e ele o recorda no seu livro de memórias
- que ele foi um líder vitoriano de- punhos de renda e
que não comandava - ele como que se dividia com cis
seus liderados, com eles assentando as diretrizes da
atuação parlamentar. Conheci-o em vários momentos .
Conheci-o nos dias que juntos vivemos da campanha de
Eduardo Gomes, conheci-o como Uder do PSD,
-conheci~o, depois, quando afastado de todas as posições,
escreveu esse magnífico livro de memórias, talvez o mais
interessante livro de memórias que alguêmjâ escreveu no
Brasil, não só pela fartura de depoimentos, alguns curiosos, como pela leveza da linguagem pelo encanto que
vive em todas as suas páginas. b com imenso pesar que
eu subscrevi o pedido de V. Ex• para que se inserisse nos
nossos Anais um voto de pesar pelo falecimento desse
eminente homem público que, sendo engenheiro, mêdico, e bacharel em Direito, tinha, portanto, a possibilidade de aflorar aspectos que nem todos nós podemos afirmar, porque ele tinha um conhecimento mais amplo e
mais detalhado de todos esses aspectos que são apenas
ora dos engenheiros, ora dos mêdkos, ora dos bacharéis.

DIÃRJODOp:)l~tJRESSO )'IAÇION~!- (S_eção ii)
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Ele tinha a virtude de poder intervir em todos os debates
com proficiência, com elegância e com eloqüência. Foi
uma grande perda para o Brasil, para Minas G_era.is c

para as Letras nacionais.

-

O SR. MURILO BADARÓ- Antes de conceder o
aoarte ao nobre Senador Itamar Franco e ao nobre Sen~dor Humberto Lucena, e agradecendo o valioso e
oportuno aparte de V. Ex~, que conheceu Paulo Pinheiro
Chagas de perto, conviveu com ele e pirticipou de forma
intensa de muitos momentos dramáticos da vida br"asiielra, quero chamar a atenção para um aspecto assinalado
em seu aparte a respeito de Paulo Pinheiro Chagas. Ele
confessou, em discurso, que era um líder à moda vitoriana. De certa maneira, é justificável eSsa- sua co-iifissão.
Homem de formação intelectual, liberal autêntico na
mais perfeita e precisa concepção e· definiçào do termo,
Paulo Pinheiro Chagas,_ de certa maneira, era um ina·
daptado a certas normas de disciplina pãrtidária. Eie Ilão
se conformava muito a certas restrições que a vida parti~
dária impõe a todoS. MaS, If:al ao--Partido, à sua doutri~
na, aos seus amigos, ele se permitia fazer o que fez.
Quando Secretário de Se'gurança effi Minas Gerais, Jus~
celino Kubitscheck, Presidente da República, manda
para o Congresso uma lei regulamentB:OdO a atividade da
imprensa.
O Sr. Aderbal Jurema- Nobre Senador Murilo Bada~
ró, se V. Ex• olhasse para a esquerda, gostaria que me
desse um aparte.

O SR. MURILO BADARÓ- Vou ouvir V. Ex•, ainda que tenha de olhar para a esquerda. Não há nenhum
problema nisto.
Mas, dizia eu que ele feZ uina conferência na Asso-_
ciação Mineira de Imprensa para comentar o projeto de
lei que o Presidente Juscelino havia mandado ao Congresso. E depois de tecer as críticas as mais d1.:1ras ao projeto enviado, ele co~cl_uil~,- dã.ndo vazão ao_ seu_jmpulso
liberal: ..Se há excessO nos joTrlais, é preferível o excesso
do que a rolha''. E o Presidente Juscelino, como que
atendendo a sua admoestação, retirou o projeto.
Eu vou, antes de ouvir o Sena!Ior Aderbal Jurema, o_LJ,~
vir o Senador Itamar Franco, que se inscreveu antes de
V. Ex'-.

O Sr. Aderbal Jurema rais.

Então, que fale Minas Ge-

O Sr. Itamar Franco- V. EX•, Senador Mui=ilo BaCiaró, poderia ouvir o Senador Aderbal Jurema e eu, em seguida, falaria.

O SR. MURILO BADARÓ- Com muito prazer.
O Sr. Aderbal Jurema- Eu cheguei agora ao plenário

e me parece que V. Ex• está evocando a figÚra do parla-mentar e intelectual Paulo Pinheiro Chagas._ Eu quero
dar o meu depoimento comO companheiro na Câmara
dos Deputados, sobretudo sob -i-sua liderança. Fui vicelider de Paulo Pinheiro Chagas, no Part_ido Social Democrático e acompanhei as suãs posições, sempre com
aquele gosto pela História que tinha, toda vez que era
chamado à tribuna. Paulo Pinheiro Chaga~,
caracterizou-se, sobretudo, como escritor. Sabe V. Ex•
melhor do que eu a obra que ele deixou. Já não rato naquele grande livro que ele publicou, mas nas Memórias
que são mais recentes. Lembro-me aquela figura de sonhador, porque, em geral, dizem que os mineiros são homens muito rea]istas, muitõ práticos, in.as eni verdade,
Minas Gerais é S_em dúvída, O-berço dos grandes poetas
brasileiros. E Paulo Pinheiro Chagas não era um poeta
pelo verso, nas era um poeta pela açào. Por isto eu tra~o
aqui o meu depoimf:ilto, nobre Sen"ador Murilo Badaró.
Todos nós lamentamos profundamente o desaparecimento de um grande brasileiro, Paulo Pinheiro Chagas.
O SR. MURILO BADARÓ - O aparte de V. Ex•,
que é o aparte de' um intelectual, ~e UIT! homem de letras,
enriquece mUito o meu discufso e serve para enobrecer,
ainda mais, a figura de Paulo Pinheiro Chagas.

o-sr.1tainaiFranco- Permite-me V. Ex' um aparte?
0 SR. MURlLP BADARÚ- Pois não!

O Sr. Itamar Franco -V. Ex• já fala por Minas Ge~
rais, mas eu gostaria de juntar a minha voz a esta home-nagem SJU~ v. Ex! presta a Paulo Pinheiro Chagas. O Ministro Paulo Pinheiro Chagas exerceu a vida pública com
invulgar brilhantismo. Quando V. Ex•, há pouco,
lembrou o lh-To_çl_~ Pau.! o Pinheiro Chagas sobre Teófilo
Otoni, ~ Ministro 9o Pov_o, acudiu-me, nobre Senador
Murilo Badaró, que ninguém mais ,que_ Paulo Pinheiro
Chagas poderia descrever a vida de Teófilo Otoni, partiCuJarmente aquela passagem d:o lenço branco _de Te~filo
Otom na famo~a "Questão Chrisite" quando Teófilo
Otoni conduz o povo através do Passo de São Cristóvão.
E é de notar aquela expressão de Paulo Pinheiro Chagas
sobre o grande mineiro Teófilo Otoni, o homem que não
enganava as massas; sabia _conduzi-las sem enganá-las.
Grande tribuno, homem de grande formação humanfstica, Minas Gerais se entristeceu com a morte e esta horne·nagem que V. Ex~ presta, no Senado da República, é das
mais justas.
O SR. MURILO BADARÓ ~Sou muito grato a V.
Ex•, Senador Itamar Franco, pelo aparte com que honra
o meu discurso.
O -Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MURILO BADARÓ- Ouço o nobre Senador
Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena .....- Quando li na imprensa a
notícia da morte de Paulo Pinheiro Chagas, creia V. Ex•
, que tomei um susto. Pois, apesar, de sabê-lo idoso, sempre a sua_ imagem me transparecia de uma juventude
eterna, e V. Ex• sabe disso. Nas suas palavras brilhantes,
como sempre acontece quanto V. Ex• ocupa esta tribu~a'':"'

QSR. MURILO BADARÓ- MUlto grato a_V.Ex•
-_O Sr. Humberto Luce~a -_,.~Y. Ex• traçou primoro-

samente nas sua; linhas gerais, um esboço de perfil deste
grande brasileiro, deste imenso mineiro que foi Paulo Pi~
Jlheiro Cha8as. Nele~ como bem acentuou V. Ex•, nós
não homenageamos apenas o político que o foi, Deputado Estadual, Deputado Federal, Líder do PSD da Câmara dos Deputados jâ então em Brasífia. E eu, na época,
ti"Ve a hOrifa
ser-um dos liderados e um dos seus vicelideres.

de

O-SR- MURILO BADARO uma boa escola.

V. Ex• freqüentou

o Sr. Humberto Lucena- Muito obrigado ã v-. Ex• E
aqui mesmo no Planalto Central, como _ocorria !lO Palácio Tirâdentes, tambéffi oS- seus discursos eram ouvidos
silenciosamente pelo Plenário. Quando ele fala'!'_~ 1 eram
borbotões que saíam dã sua bOC~. Isto, a mim, paraíbano de boa cepa, lembrava um outro orador, igual a ele,
também já falecido, o querido e inesquecível ÃJcides
Carneiro, também um magnífico põeta, para Jenlbrar o
ã.parte do nObre Senador Aderbal Jurema. Mas em Paulo Pinheiro Chagas ressaltava também o intelectual extraordinário, o beletrista primoroso; orador, escritor,
rriemOrialista, biógrafo, que deixOu mi.s PágÍnas da literatura brasileira uma série de magníficas contribuições.
Quero, neste instante, portanto, com estas palavras,
significar a mínha profunda saudade pessoal do meu
querido :iinigo PaUlo Pinheiro Chagas e homenagear o
grande brasileiro e o grande mineiro, não só em meu nome, m-as em nome _de toda a bancada do PMDB, no Senado Federal.
O SR. MURILO BADARÓ - Sr. Pre_sidente, vou
concluir eStãS considerações, pedindo a V. Ex' que considere como lida a notícia a respeito de sua bi_~grafia, que
· P?Sso -à taquigiãfiã ·~a -casa.
-

§ext~-f<;ir~

15

1041

E, curío.samente, St. Presidente, há mais ou menos
duas semanas, embarcava eu, ao lado do Deputado CristóYam Chia~adia, nUm avião com destino a Belo Hori- ·
zonte, quando, para felicidade nossa, entre nós dois se
assenta Paulo Pínheiro Chagas. Já combalido pela
doença, voltava ele de cantatas no Ministério da Educação para impressão de.mais um livro seu, em convênio
com o Instituto Nacional do Livro, e essa foi a última
vez: que o vi. Mas não posso esquecer-me de que durante
o tempo em que conversamos, daqui a Belo Horizonte,
tive eu oportunidade de ir fustigando sua memória, para
pedir a ele informações e esclarecimentos sobre uma
série de fatos, episódios e personagens que foram dele
contemporâneos.
Sr. Presidente, Paulo Pinheiro Chagas, de certa forma,
estava converlCidO- ae seu Próximo fim. Mas nem por isso
ele perdeu a graça e o gosto pela vida, mas recebia esta
implacável sentença como algo irreversível, encarando-a
como um fato normal, e a imagem que guardei dele me
fazia sempre recordar o orador extraordinário e_ facundíoso que eu ·pude, no início de minha vida pública ler,
ouvir e admirar.
E quando compareço à tribuna do Senado para fazer
seu necrológio,_ quero l_l1anifestar, em nome do povo de
Minas,
meu nome pessoal, do seus antigos companheiros do Partido Social Democrático, dos seus companheífos do P3itido Democrático Social, o nosso mais
profundo pesar pela sua morte, mas também a nossa certeza de que a sua passagem pela vída póblic3. dÕ Brasil
pode ser assinalada como um dos momentos mais fulgurantes da nossa inteligência política.

em

"MORTE DE PAULO
PINHEIRO CHAGAS
COMOVE MINEIROS
O escritor Paulo Pinheiro Chagas, ex-deputado
federal, ex-ministro da Saúde, ex-secretãrio da Segurana Pública de Minas Gerais e membro da Academia Mineira de Letras, faleceu ontem e serâ seputta_ç)o_hoie, às llh no cemitério do Bomqm.
Natural de Oliveira, Paulo Pinheiro Chagas era
bacharel em Direito, médico e engenheiro e ocupou
vãrios cargos públicos, entre eles o de ministro da
Saóde no governo de João Goulart. Foi deputado
estadual, deputado federal em vãrias legislaturas e
líder do extin-to PSD na Câmara F"ederal. No gover~
no Bias FarteS, ocupou a Pasta da Segurança Pública e, dl.lrante sua gestão, foram construídos os prédios d-O UETRAN, DOPS e Departamento de Investigaçõe_s.
De 1932 a 1937, foi deputado estadual pelo antigo Paf!ido Republicano Mineiro (PRM), fazendo
qpOsição ao governo Ben~dito Valadares, que tinha
ertl -s-ua defeSa o eX-deputado José Bonifácio. Como
jOrnafista, Paulo Pinheiro Chagas dirigiu o jornal O
Debate; diário, C,:Ue public8.va seus editoriais, semp_re n'!- primeira página, com duras críticas ao gover-

no.
Entre outros, escreveu os livros ••o Brigadeiro da
Libertação" (biografia do brigadeiro E~uardo Gomes), -··Teófilo Otoiü, Ministro do Povo" (Premiado
pela Academia Brasileira de Letras) e "Este Velho
Vento da Aventura" (Memórias).
Em 1957, quando o ex~presidente Juscelino Kubitschek enviou projetO de lei de Imprensa ao Congresso, Paulo Pinheiro Chagas, então secretário da
Segurança no ioVerllO B~as f:ortes, pronunciou con~
ferência a convite da AssoCiação Mineira de ImPrensà, presidida na época pelo jornalista Hélio
Adami de Carvalho. Foi dura a crítica ao projeto:
"Há excesso nos jornais? Pois antes o excesso do
ql,l_e a rolha". No dia seguinte Juscelin-o retirou o
projeto, mantendo a antiga lei, de 1953. (Página 3.)
- A Assembléia Legislativa de Minas suspendeu
onJ_em os trabalhos da_ reunião da -tarde, por motivo
_ dQ falecim!;ntÕ do ex-deputado federal e estadual,
escritor Paulo Piilheiro Chagas, ocorrido pela 11'"18~
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nhã. Requerimento nesse sentido foi apresentado à
Mesa pelo deputado Artur Fagundes, do PDS, que
ainda solicitou fOsse designada uma data para homenagear a memória do ex-parlamentar. Paulo Pinheiro Chagas, que também foi ministro da Saúde e
secretário da Segurança PúbliCa, será sepultado às
llh de hoje, no Cemitério dO :Soõ.fim, onde seu corpo está sendo velado na capela-velório n9 I.
Ao pedir a suspensãd"dOs"trabalhos do Legislativo, o deputado Artur Fagundes destacou que "Paulo Pinheiro Chagas, mineiro-emineilte, formado em
medicina e advocacia, exerceu a vida pública com
invulgar brilhantismo. Foi constituinte mineíro em
35; secretário de Estado da Segurança Pública, a
quem coube a implantação da hoje SeCretaria de Estado da Segurança, antes dele mera chefia polícia do
Estado; deputado federal por Minas Geraís; ·rninii~
tro da Saúde; escritor eminente; autor de várias
obras e, entre elas, merece destaque, "Teófilo Otoni,
o ministro do Povo"; exerceu o magistério e tomba,
hoje, na condição de chanceler da Medalha da ln~
confidência Miii.eira".
- Por todas estas qualidades, pela relevância dos
trabalhos por ele elaborados em favor do nosso Es~
tado, quer nas atividades políticas e sociais, quer no
magistério ou no Executivo, Paulo Pinheiro Chagas
granjeou a estima e a admiração de todos os mineiros. Por esta razão, encaminhamos à mesa requerimento i::m que solicitamos a suspensão dos trabalhos desta reunião, para uma primeira homenagem
ao ilustre falecido - acrescentou.
Orador invulgar
Também o deputado Dalton Canabrava ocupou
a tribuna para afirmar que "o PMDB não poderia
faltar com a sua presença neste momento infausto
da vida política e social de Minas e do Brasil, pois
Paulo Pinheiro Chagas era um homem de formação
humanística, um professor, um homem público, um
homem que mereceu por todos os aspectos o respeito e a admiraçãO da gente mineira, da inteligência de
Minas e do Brasil".
E acrescentou: "Orador invulgar, Paulo Pinheíro
Chagas, constituinte mírieiro, deputado federal, secretário de Estado, ministro de Estado e conselheiro
da Medalha Inconfidênc_ia, mereceu, ao longo de
sua profícua vidã pública, o respeito e a admiração
dos democratas de Minas e do Brasil. Por isso, quero consignar na ata de nossos trabalhos o apoio do
PMDB à propositura do deputado Artur Fagundes
e manifestar o profundo pesar do partido ·da situação pelo (alec_ímento deste eminenie homem
público, que era um homem da- maior respeitabili~
dade e que merecia a admiração de todos. À família
de Paulo Chagas, o pesar e os votos de consolo do
PMDB de Minas Gerais".
-Paulo Pinheiro ChagaS ni.ei"icia viver muito
mais, era um homem cheio de vida e a sua morte
causará uma grande lacuna na vida social, parlamentar e, especialmente, na vida cultural de Minas
Gerais, -pois ele era uma das suas mais brilhantes figuras. Fica poiS-à homenagem sentida do PMDB e
do povo de Minas Gerais, expressa aqui na vontade
da bancada da maioria, à memória de Paulo Pinheiro Chagas - concluiu Canabrava.
Em Brasília, onde se encontra, o deputado José
Aparecido de Oliveira, secretârio de Cultura do governo mineiro, lamentou a morte de Paulo Pinheiro
Chagas, a quem -qualificou como patrimôriio cultu~
rale político de Minas. Segundo Aparecido, .. Paulo
Pinheiro .Chagas cumPriu um grande destino polítí~
co, como expressão dos valores da nossa vida pública e da nossa consciência- cultural. Ele teve presença
por longos anos na cena polítiCa nacional, justamente pela precocidade de sua inteligência, talento e
vocação pública".

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II)

Vida pública
Nascido em Oliveira, em 1906, Paulo Pinheiro
Chagas formou-se em Medicina no Rio e em direito
em Belo Horizonte, sendo, ainda, engenheiro~
agrimensor, jornalista e político dos mais antigos de
Minas.
Começou sua c3rreira polftica em 1935, como deputado, pelo PRM, à Assembléia ConStituinte de
Minas, depois transformada em Câmara dos Depu·
tados Estaduais, que teve seu fim a 10 de novembro
de 1937, com a instituição do Estado Novo. Naquela mesma época, fundou e dirigiu, aquf, em Belo
Horizonte, o jornal O Debate, órgão de combate aos
governos municipal, estadual e federal.
Em 1943, mudou-se para o Rio de Janeiro, oca~
sião tambêm em que publicou o livro "Teófllo Oto·
ni, Ministro do Povo", obra de pesquisa histórica,
que recebeu o ..prêmio Joaquim Nabuco", da Aca~
demia Brasileira de Letras.
Em 1945, elege~se deputado estadual, pela UDN,
publicando, ainda, um livro sobre o brigadeiro
Eduardo Gomes, "O Brigadeiro da Libertação",
que esgotou cinco edições.
De 1949 a 51, foi diretor do "Diário Carioca", a
convite de José Eduardo de Macedo Soares, Horá~
cio de Carvalho e Danton Jobim.
Em 1951, foi eleffõ-dep-Utado-federal por Minas,
exercendo seu mandato até 1970. De 56 a 58, foi secretário da segurança Pública do Estado, no gover~
no José Francisco Bias Fortes, período em que
lançou mais dois livros: "Democracia e Parlamento" e "Arca de Noê". Nesta época ainda foi eleito
parã te Academia Mineira de Letras e, em 61, líder
do PDS, na Câmara dos Deputados, sendo, em seguida, "transformado em líder da maioria pela coli~
gação PDS~PTB-PSP, em oposição ao governo Jâ~
nio Quadros.
Em 63, é nomeado ministro da Saúde, no primei~
ro Ministério organizado depois do plebiscito, que
derrotou o parlamentarismo, participando de vários
encontros internacionais representando o País, em
Washington, Genebra e Belgrado.
Em 1977, Paulo Pinheiro Chagas lançou o s_eu li~
vro de memórias .. Esse Velho Vento da Aventura",
Sobr~ o qual disse: "Em livro de memórias, a gente
nunca pode contar tudo ••.
Não pode contar como queria, por exemplo, a
mágoa que guardou e levou do ex~presidente Juscelino Kubitschek, quando em um das três vezes que
quis e tentou ser governador do Estado, negou~lhe o
apoio, para apoiar o PTB, com quem havia feito
uma coligação. Esta mâgoa, Paulo Pinheiro_ levou
com ele e sempre disse: jamais-deixei de apoiar o ex~
p-residente Juscelino.
Se, de Juscelino, Pinheiro Chagas levou mágoas,
de Benedito Valadares só guardou boas memórias.
Bernadista desde o PRM, em 1930, estudante de
Medicina, ele organizou nas escadarias do Teatro
Municipal, no Rio, um comício parã. protestar con·
tra a campanha que os jornais ••correio da Manhã"
e "O Globo" faziam contra Artur Bernardes. Em
seu livro de memórias, escreveu: "A verdãde é que
com Bernardes se encerra uma época gloriosa da
República, com seus varões singelos, pautando a
vida pela severidade dos costumes. Pertencia à geração extinta dos grandes estadistas republicanos,
que estimavam o bem do povo mais que o seu favor".
Apesar das divergências que tinha com Olegário
Maciel, que presidiu Minas no priil.cípio da década
de 30, Pinheiros Chagas o elogiou muito em seu livm de memórias: "Olegário esmagou os adversários
com atas de perseguição? QUe o seu governo fez im~
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piedosas limpezas de terreno, demitindo, removen~
do, prendendo, C fora de dúvida. Mas a inspiração
desse ato partira de Olegário, jâ no fim da vida, soli~
tário e paternal, sem mais ambições, ou, pelo con~
trârio, tivera origem nos jovens turcos que o cercavam, .ãvidQS de poder, buscando abrir o seu cami~
nho? Evidentemente, e tudo está a mostrá~lo, foram
estes os inspiradores daqueles feios atas de abastar~
damento político. Não vale isso dizer que Olegário
fosse um -sãnto".
Benedito Valadares, nomeado interventor de Mi~
nas, por Getúlio, jamais foi perdoado por Paulo Pi~
nheiro Chagas, que escreveu no "O Debate":
"O Sr. Benedito tomou posse. Parabéns ao Rio
Grande do Sul. O candidato teve os esperados 34
votos. Ninguém faltou. Mesmo aqueles que, nas
mesas de caf"'es, ironizavam o Chefe da Polícia do
Túnel (referência à luta entre mineiros e paulistas na
Revolução de _32, no Sul de Minas) deram~ lhe sem
discrepância o seu voto ... As ordens do Catete foram
obedecidas ... "
Mas, mais tarde, Paulo Pinheiro Chagas reco~
nheceu que Benedito Valadares era um político hábil, astuto, maneiroso, mas nunca o apoiou, escrevendo mais quando do golpe de 37:
"Com o advento da ditadura, Valadares, que havia sido um de seus principais autores, tBlves o principal, cresceu de importância. Encarapitou~se nas
grimpas do poder discriticionário. Para começo de
conversa, cuidou desde logo de afastar os compa·
nheiros da hora incerta".
Impiedoso nas palavras quando falava entre qua~
tro paredes, sempre teve como grande preocupação
salvaguardas os personagens da história.
Paulo Pinheiro Chagas, durante sua vida, não escreveu apenas em jornais cariocaS e no "O _Debate",
ftindãOO-por ele, mas sempre-cõlaborou com o ES~
TADO DE MINAS, ilustrando nossas páginas com
artigos de grande importância histórica e política."
Era o··que tinha a dizer. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE /3-4,/!~
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE:
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para encaminhar a
votação.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Apenas algumas rápidas palavras para repor a posição
do PMDB nesta matéria.
Ontem, conforme os pronunciamentos aqui proferidos
pelos Senadores Pedro Simon, Affonso Camargo e Itamar Franco, ficou patenteado que o nosso Partido é
frontalmente contrârio à aprovação deste projeto. Não
vemos porque, Sr. Presidente, Srs, Senadores, no mo~
menta em que se procura ampliar o processo de abertura
política no Pafs com vistas à democratização brasileira,
que se abra novas oportunidades para prorrogação de
mandatos de dirigentes partidârios. Estamos com as convenções municipaiS do PMDB marcadas para julho, as
convenções regionais para nOvembro e a convenção na~
cional para dezembro. E pretendemos fazê~las, porque
só assim poderemos dinamizar a vida partidária no País. '
Por conseguinte, Sr. Presidente, Srs. Senadores. sem
me ater em maiores considerações a respeito do projeto,
que já foi por demais debatido, aqui. portanto, mais uma
vez consignado o voto contrário do PMDB à proposição
que ora se 'lota.
Ei"a.Ci·que--tiiiha a dizer, Sr. Presidente.
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMlR PINTO NA SESSÃO DE 13-4-83 EQUE. EN·
TREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. ALMIR PINTO - (Pronuncia o seguinte dis~
curso.) --Sr. Presidende e Srs. Senadores:,
Inscrito em três sessões consecutivas para utilizar a tribuna, só hoje me é dado esse direito, pela inscrição. Serei
breve, mas desejo abordar um assunto pelo -qual venho
lutando há alguns anos, desde que cheguei ao Senado
Federal.
Acredito que, quem não conhece, já teilha ouvido falar numa cidade cearense de nome Maranguape. Maranguape tem-se projetado no cenârio nacional brasileiro
graças aos seus filhos ilustres; passado, Capistrano de
Abreu, que foi um dos maiores historiadores brasileiros;
no presente, um grande sociólogo, o professor uníversitârio Djacir de Mene·les, e talvez o nlaior humorista que
o Brasil possui c todos nós conhecemos, o Chico Anízio.
Este talentoso artista, que não esquece a terra natal. Ainda aos 11 anos foi meri clien-te~ médico que era da famflia
e nem de leve veio-me a idéia de quC me encontràvâ. diante de uma criança que se revelaria, pela sua intelig!ncia,
o humorista mais aplaudido do Brasil.
Sr. Presidente, devo dizer a\'. Ex• e aos nobres colegas
que me ouvem, Maranguape é uma cidade vizinha a Fortaleza, dista apenas 24 Kms. b. uma cidade qUC -tein ag!ncias do Banco do Brasil, Caixa Econômica. Banco do Estado. do Ceará, já está reladOOada pãra receber uma
agência do BNB, Banco do N ardeste do Brasil; e, mais
ainda,- uma cooperativa muito florescente.
Pois bem, quando cheguei cm Maranguape, nos idos
de 1937, ela era servida por uma rodovia ruim, de barro,
mas tinha uma ligação ferroviária que a ligava a Fortaleza. O trem saía de Fortaleza às 17 horas e chegava a Maranguape às 19 horas. O Retorno de Maranguape à Capital se dava às 5 horas da manhã e chegando às 7 horas.
Maranguape tem um volume de transporte de carga
muito grande. Basta dizer que por Maranguape passam
os veículos que vêm do sertão mais oriental do Est3do,
Crateús -e dõ sertão Centrai. Possui unia pequena rodoviãria que, agOra, está sendo transformada uma rodo ferroviária. Mas, W- venho 3. -tribuna, Sr. Presidente, p~t:ra
dizer exatamente isto: houve uma fase aqui no Brasil em
que se desativava ferrovias, e- se- arraricaVa trilhos, c:O-ffi
inusitado displante! O Ceará ainda alcançou, agora,
mais recentemnete, a desativação do ramal CamarimSobral; e o pior viria depoiS:-0 arrancamento de trílhos e
dormentes, de ferrovias como a Estrada de Ferro de B_r:a- _
gança, no Pará, coisa que fez Penã por ter esta estrada
custado suor e lágrimas, niUito" dinheiro da Nação.
Afora a extinção da Estrada Bragança-Belém foi-se também, o ramalzinho de Maranguape, de apenas 6 quilômetros, que servia tanto à pobreza, à classe média baixa,
que viu os seus trilhos- arrancados.
Para que V. Ex•s tenham uma idéia do absurdo cometido, hoje a população que se locomove pela rodovia,
por ônibus, está pagando de Maranguape a Fortaleza,
ida e volta, 300 cruzeiros. MaraCanaú, que é -um distrito
de Maranguape, e de onde partia o ramal ferroviário
para Maranguape, uma passagem Maracanaú~Fortalcza
custa apenas 26 cruzeiros. Quer dizCr, sC este treni que
vai até Maracanaó percorresse mais 6- quilômetros e chegasse a Maranguape, essa passagem de Maranguape até
Fortaleza não seria mais do que 30 cruzeiros. Uma diferença, portanto, Sr. Presídente, de 120 cruzeiros, numa
situação dificil em que ninguém tem dinheiro, principalmente a pobre classe média baixa, esta que estâ sofrendo
como sempre e sem esperança de melhoria de vida. Eu,
desde que assumi a minha cadeira nesta Casa, tenho sido
procurado insistentemente pela população de Maranguape, pelo Lions Club da cidade, para conseguir o tão
desejado ramal. Estive duas ou tres vezes com S. Ex•, o
então Ministro Eliseu Resende, e
cOmPrometeu..se

e

s: ex•

a mandar fazê..lo. Quando da última visita de S. Ex• a
Fortaleza, eJe dCU umã entrevista à imprensa fortalezense dizendo que havia autorizado a transf&!ncia de uma
-verba--•·x•;, não sei de quantos milhões, para restaurar
este pequeno ramal de Maracanaú a Fortaleza, cujo
orçamento já não sei por" quantO estará, porque há três
anos atrás o orçamento era de apenas 90 milhões de cruzeiros._ Hoje, com a maxidesvalorização, e com a elevação constante do dólar, deverá custar três vezes mais!
Quer dizer, a procrastinação é terrivelmente contra o interesse de Maranguape.
__ A cidade cofltinua a exigir este ramal, porque o povo
não suporta, Sr. Presidente, pagar, por enquanto, trezentos cruzeifos diários para quem ganha o salário mínímol
O Ministr:o_ Eliseu_ -~eSende pensou, então, e!ll ser candi·dato ao G-;,verno de- Minas Gerais, para azar de Maran8uape. Digo a V. Ex•s que eu tenho quase que convicção
de que se o Ministro Eliseu Resende tivesse contin_uado à
frente do Ministério dos Transportes, o ramal teria sido
construído, porque S. Ex• empenhou a sua palavra~ não
foí s6~-~Ún, empenhou sua palavra perante as autoridades do Ceará e- a -imprensa fortalezense. Mas S. Ex• saiu
do Ministério e candidatou-se ao Governo das Alterosas. Fo-i, para lá, -o-Diretor do óepartãnlento-Naciorial
de Estradas -de Rodagem, um engenheiro muito competente que tem procurado desempenhar a função como
festej~dO têC_niCÓ, n~~- resta a menor dl1vid~. E logo que
S. Ex• assu"ffiill~ o- Ministério estive Com ele e disse: "Olhe, Mfnist~o-Ó~aJdiÕ.o, esi~u aq~i- porque jâ por
c?uas ou três v~ visit~j_ o Ministro E_liseu .Resende e ele
se comprometeu a atender a reivindicação do povo maranguapense. Respondeu-me que estava a par do assunto
e iria encanlinhar o projeto do ramal Maracanal1l\o!aranguape-ao GEIPOT". Aí, eu esfriei e disse-lhe: .._
Dr., p~lo amor de Deus, não mande para o GEIPOT,
P_Q!_C!.!:le o GEIPOT é contra Maranguape. Esse GEIPOT
jâ deu ''n" pareceres contrários a esse ramal alegando a
sua nenhuma im_portância econômica;); O que representaria para o Brasil, àquela época, 90 milhões âe.cruzeiros
para cOmpletar um acesso fer_roviárió-ituma .cidadç importante que cresce dia-a-dia? Mara_nguape, hoje, está na
~ea metropolitana de Fortaleza. .€ uma cidade importante! O que custariaisso? Vejo o QObre Senador Alberto
silVa, que passou pelo EBTU e foi um excelente gestor
--cfa_Quele órgão, preparando-se para me_ apartear.

O Sr. Alberto Silva -

Obrigado.

O SR. ALMlR PINTO- V. Ex• coilhece O prOblema,
e a cidade Maranguape.

- _p Sr.

Alberto Silva -

Pois é.

O SR. ALMIR PINTO- 1:: o caso: ele, hoje, está sentindo o problema na própria pele, e estão querendo desativar o ramal ferroviário Parnaíba-Teresina, que é outro crime! A alegativa é a de que dá prejuízo! ~ um bem
social, para servir à população: vamos arranjar outras
desculpas, mas não a de que deficitaria. Estrada de ferro
é para servir aos usuários, àqueles que precisam negociar
fora de Parnafba, fora de Maranguape, em Fortaleza e
Te_resina usa~do um tran~porte mais barato.

O Sr. Alberto Silva -

Perfeito.

~~O

SR. ALMIR PINTO - Mas não. Não está dando
lucro, vamos desativar como fizeram com o ramal
Camocim-Sobral, e fica, então, o pobre usuário a pagar
preços escorchantes, exorbitantes pelo transporte rodoviário.
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O Sr. Alberto Silva - Eu estava ouvindo, lã do meu
gabinete, o discurso de V. Ex• e não pude deixar de vir
aqui para me solidarizar com a sua palavra nesta tarde, ...
O SR. ALMIR PINTO -

O SR. ~LMIR PINTO-Poisnão.Dou o aparte a V.

Ex•

.

Obrigado a V. Ex•

O Sr. Alberto Silva- ... relativamente ao pleito que V.
Ex' defende sobre o ramal de Maranguape. Como sabe
V. Ex• e acaba de citar, Maracanaú é um distrito de Maranguape que está servido pelo trem para transporte urbano e para tudo mais. Devo dizer a V. Ex• que aquela
extensão a Maracanaú do transporte urbano foi, na minha gestão na direção do EBTU, para diminuir os custos
de transporte daquela grande massa de operários que
mora ao longo daquela ferrovia e que estava pagando, já
naquela época, preços excessivos aos ônibus. Agora, V.
Ex• fala na desativação do ramal de Maranguape. Seria
o caso de se perguntar, no momento em que se está tentando economizar combustível neste Pafs - afinal de
contas a despesa da manutenção daquele ramal, comparada com o serviço -que el"a pode prCstar em matéria de
transporte urbano é mínima! E os recursos que colocamos à disposição da Rede lá, pela EBTU, para fazer
aquele trabalho que V. Ex• conhece e que transporta milhares de passageiros por dia, é o caso de se rever. Quero
solidarizar-me com V. Ex• e dizer que se depender de nós
e da nossa Bancada estamos dispostos a ajudá-lo não só
neSte caso Como em outros que V. Ex• tem trazido aqui,
relativamente a interesses da nossa Região.
O SR. ALMIR PINTO - Agradeço • V. Ex• que
abordou outra faceta: a economia de combustível, economia de pneus, etc.
Mas, Sr. Presidente, a última vez que estive com o Ministro Cloraldino Severo foi, se nãO me falha a memória,
segunda-feira_próxima passada. Antes havíamos viajado
juntos em companhia do Sr. Presidente da República ao
Ceará, e lá, no Centro de COnvenções, S. Ex• foi abordado pelo Prefeito de Maranguape, pelo Deputado Estadual que repres~ta M~aranguape na Assembléia Legislativa, pelo Deputado Federal que representa Maranguape
na Câmara Feder;,tl e ali fez uma brincadeira- um tanto
üsonjeira para mim --disse: .. Lá em Brasília vivo" não me recordo bem o termo, mas foi algo como atormentado .:_ "pelo Senador Almir Pinto, que luta por
essa ferrovia e aqui encontro os Deputados Estadual e
Federal além do Prefeito do município também lutando
por essa mesma reivindicação". Então, Sr. Presidente,
~_ssa é uma reivindicação m~ito sentida do povo de Mafanguape. AcoDteceu, Sr. Presidente, que na minha última visita ao Ministério dos Transportes, falando com S.
_Ex• o S.r. Minist(O Cloraldino, experimentei uma grande
tristeza: S. Ex• disse que não há dinheiro. Mas isso não é
mesmo novidade. Então S. Ex• me disse que, neste ano
de 1983, não pudesse iniciar o ramal. -Ao que respondi:
..Em 1984, serâ pior:" Estou penSandÕ que esse rainal de
Maranguape só será feito quando terminarmos de pagar
a dívida externa do Brasil. Pelo que vemos, o caminho é
este.
Sr. Presidente, quase senti esse ramal construido pelo
Ministro Eliseu Resende. Apelei agora, mais recentemente, jâ por duas ou três vezes, ao Ministro Cloraldino,
mas estou vendo que a coisa está difícil. Vou apelar agora ao Chefe maior desta Nação, que é o Sr. Presidente da
República, o Senhor João Batista de Oliveira Figueire~
do. Ê um homem sensível aos pequenos e grandes
problemas. Maranguape necessita, Sr. Presidente, deste
ramal para desafogo da carteira vazia da sofredora classe
mêdia baixa. Sr. Presidente, o Senador Alberto Silva é
cearenseA ..

O Sr. Alberto Silva O Sr.- Alberto Silva- Dá licença para um-apafte, Senador?
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Honorário.

O SR. ALMIR PINTO - ... digamos assim, pelo coração, porque sei que ele é piauíense de verdade. Serviu à
administração do_ Senhor Virgílio Távora, quando Governador do Estado, a primeira vez, como eu fui também
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seu Secretário de Saúde_; pOr duas vezes, fomos companheiros na administração dO atual Sena-dOr Virgílio_ Távora no seu primeiro governo. O Senhor Alberto Silva
conhece Maranguape e sabe que ela necessita ser atendida por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, nessa sua mais sentida reivindicação, que é o ra,mal

ferroviário Maracanaú_- Maranguape.
Eu des_ta tribuna do Senado Federal, nesta hora lúgubre, um Presidente, um Senador aparteante ...
O Sr. Moacyr Da/la - Permite V._ Ex'" um apart~'?
O SR. ALMIR PINTO- ... e agora o Presidente vem
me honrar com o_ seu aparte.
O Sr. Moacyr Dalla - Nobre Senador Almir Pínto,
nós estamos acostumados a ouvi-lo e a todos os seus pronunciamentos com respeito, e verificamos a sua auten~i
cidade fõ-ra do comum. V. Ex' espanca com sabedoria a
reivindica com insistência- as coisas para o seu Estado.
Eis que V. Ex' falara a respeito do Ministro dos Transportes. Ontem, tambêm lá estive. Fiirfafãr numa deCãntada estrada que vai ajudar a economia, que vaf ajudar a
pagar as dívidas deste País, porque é uma das componentes do corredor de exportação Espírito Santo, Minas
e GoiáS, a 25!f,7ãcor:rf serViço de terrapiânage?l pronto,
e que teve düriinüídos os seus· i.iabalho.S, agora paralisados. Eu procurei sensibilizar o Sr. Ministro, da necessidade imperiosa- de fazer essa estrada, porque municípios
como Baixo Guandu, Afonso Cláudio, os municípios
mirieirôs de Resplendor, Almorés, atê aqui em Goiás, o
de Felixlândia, iriam se servir desse corredor de exportação, para exportar seus grãos. As instalações do corredor de exportação no Porto de Vitória são as melhores
possíveis, no Porto de Capoaba. Basta dizer a V. Ex' que
os _jornais da minha terra, hoje, anunciam que estão
sobrecarregados de milho para exportar. Quer dizer, é
importantíssimo para isso. O Sr. Ministro, talvez com o
mesmo tom com que se dirigiu- ao effiinerite--Senador,
também respondeu: "Estou sem recursos, Senador. O
meu orçamento deste ano - venho dizer para o Plenário, para o Senado e para o Brasil- é u~_ orçamento

de 1975."

·

O SR. ALMIR PINto-.:.. V. Ex' deu um aparte m~ito
oportuno e falou, inclusive, em terraplenagem eu direi
aos que me ouvem qite Maranguape não precisa de terraplenagem, o grade da estrada estâ pronto; é só Colocar os
dormentes e montar os trilhos em cima desses dormentes.
Como eu disse, inicialmente, o primeiro orçamento foi
de noventa milhões de cruzeiros. Hoje, eu não sei em
quanto estará. Mas, eu diria para o Ministro Cloialdirt~:_
Ministro, V. Ex' retire seis quilômetros de- uma -grande
estrada que, possivelmente, V. Ex• não poderá conluir
este ano. Tire um pouco de verba e faça como o MiniStro
Eliseu Resende, pretendeu fazer: transfira uma verba de
uma consignação para outra e mande construir este ramal tão pequeno, de seis quilômetros, com grade preparado, faltando colocar trilhos e dormentes para satisfazer à reivindicação de um povo que necessita de transporte mais barato. Ademais, ainda direi a V. Ex~ .• que a
pequena ferrovia iião seiâ só pâra passageiro, não, Maranguape é uma grande produtora de frutas: é a banana,
é a laranja da Serra de M aranguape etc. isso sairia muito
mais barato se fosse transportado por ferrovia e _não por
rodovia.

O Sr. João Lobo- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. ALMIR PINTO --Antes de encerrar as minhas palavras, dou o aparte ao nobre Senador João Lobo, do Piauí, com o maior prazer.

O Sr. João Lobo- Senador Almir Pinto, estou acompanhando com muita atenção e interesse o belo discurso.
de V. Ex•, reivindicando com a alma esse pequeno trecho, pequeno _e insignificânte- no- COntéXto n-8.C[_o.na_I,_ de
estrada para sua cidade de Marãnguape. Devo dizer que
não tem flenhuma importância, Senador Almir Pinto, o
plenário estar vazio, pois nós parlamentares nã6-rãfafnos
propriamente para o Plenário~ íalainoS- pari ioda a
Nação.

O SR. ALMIR PINTO --É evidente.

O Sr. João Lobo - Não tem nenhuma importância
que este plenário esteja vazio. A Nação o ouvirá e estará
atenta à palavra de V. Ex•. Tenho certeza de que também
os Ministros, ou o Ministro CLoraldino Soares, há delevar em consideração esse pleito que V. Ex' externa tão
bem. porque não há nada mais irritante, mais desesperador do que_ essas pequenas coisas que não conseguimos
arrancar para nossa gente e para nossa terra. Teriho um
problema semelhante ao_ de V. Ex~ .• semelhante pelas veZes com que tenho recebido somente negativas e desilusões. A estrada de rodagem que liga- só par_a exem_pliflC'ã.r'- Picos a Tere.<ünã., Picos aFloriano, que faz parte
da TranSamazônlca, po-rque a Transamazônica atravessa
mirihã cidade de FLoriano,pata o Maranhão. Pois bem,
há üm trecho de 32 quilômetros nesse asfalto, enire a cidade de Oeiras e o povoado do Gaturiano. Todo o asfalto, de primeira qualidade, está completo, menos nesses
32 quilômetros. Esse trecho, na êpoca invernosa, fica totalmente intransitável, atolando, virando, quebrando dezenas, centenas de caminhões que trafegam carregados
nessa estrada.que ê a Transnordestina, que vai encontrar
com a Transainazõnica. Pois bem, apesar de todos os
nossos pleitos, apesar de todos os nossos pedidos, nunca
__ Coilseguimosque o Diretor do DNER,-ou o Sr. Ministro
__ do Transportes mandasse_ cqncluir _:wuele pequeno trecho. E o 3? BEC, instalado em Picos ...

O SR. ALMIR PINTO- Elltre parênteses, porque eu
falei aqui em BEC. BEC, lá no Ceará, ê o Banco do Estado do Ceará. O _BEC que_ o Senador João Lobo fala é o
- B:italhão de Engenharia de Construção.
O Sr. João Lobo- O 39 BEC, instalado em Picos, tem
um acampamento com uma patrulha de máquina mais
do que suficiente para terminar rapidamente esse trecho.
Bastava um convêtilo entre o 39 BEC e o DNER, para
que fosse concluida essa ligação, para que tivesse continJiidade a Transnordestina com a Transamazônki.- Mas
são debaides todos os nossos esforços. Eu lamento que
V. Ex' esteja encontrando também essa resistência, para
a construção desse pequeno ramal ferroviário, da sua cidade de Maranguape a Fortaleza. ~ntão, quero juntar,
em nonle da ·nossa Bancada, a nossa palavra ao pleito de
_V._ Ex,_c;ste o meu aparte.
O SR. ALMIR PINTO- Agrádeço a V. Ex• o apoio.
Comó- disse, estou encaminhando este pequeno pleito,
esta~ pequeníssima reiviridicação do povo maranguapense, a S. Ex• o Senhor Presidente da República. Sei que a
Nação estâ em dificuldades fin-an~:;eiras e económicas. Sei
-disto. Todos os dias ouvimos essa lenga-lenga aqui no
Senado. A Imprensa fala todo o dia na questão da divida
externa, o fechamento do balanço de pagamentos,- de
uma série de coisas. Mas acredito que não será por man- dar construir esse pequeno ramal, que se acaba com a
Nação. Não acredito.
O Sr. João Lobo aparte?

Permite V. Ex• mais um rápido

O SR: ALMIR PINTO - Só querO dizer uma coisa.
-Se houv~se e o faço com toda a veemência, se houvesse
interesse mais dO Miiiistro Cloraldino, se S. Ex• se empenhasse, de verdade, para atender 3: esta reivindicação de
Maranguape- eu o tenho na conta de um excelente cidadão, mas está faltando este empenho- se S. Ex• tives---se einpenho de concluir o pequeno ramal, ele seria concluído. Questão de verba é de somenos importância.
_Q

Sr. João Lobo- Permite V. Exb9 só mais uma in-

terferê[~cia?

O .SR. ALMIR PINTO- ~ois-não, com_ o _maior _prazer,_

O Sr. João Lobo ---V. Ex• tem razão, os pleitos do
Nordeste, da nossa Região, são tão insignificantes, tão
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inexpressivos no contexto nacional, que não iam alterar
em nada a economia das estatais, ou dos grandes gastos
públicos. Para que V. Exf sinta como a coisa é insignificante, quer dizer, insignificante para o montante nacio~
na!, mas tão importante para nós, basta dizer a V. Ex•
-que um dos pleitos que estamos fazendo e, que dificil~
mente conseguir.cmos, e: para que a aplicação do Banco
do Brasil no Estado do Piauí passe de 0,6 para O,7.
O Sr. Joiio Lobo- Então, esse 0,1% ninguém consegue. Nós, até o momento, não conseguimos que o Banco
do Brasil desloque esse montante de recursos para todo o
Estado do PÚmí. Então, os pleitos feitos pelo Piauí e
-para o Nordeste não têm nenhum significado no contex~
to da econOmia nacional; poderiam ser atendidos, resolvendo problemas de cunho social muito importantes
para a hora presente, em que há um sufoco e uma falta
de_ horizontes e _perspectivas para todos nós. Era este o
meu aparte, nobre Senador.

O SR. ALMIR PINTO- Eu agradeço o seu aparte. E
quando se fala em Nordeste, lembro-me sempre, jâ que
gosto muito da parte de folclore e V. Ex• sabe disso, e os
colegas também, certa feita, ouvindo um contador, lá no
meu sertão, quando se falava nessa seca, ele dizia justamente isto: "no N ardeste, quando não se morre de fome,
__se_ morre de peste".
. M~s digo a V. Ex': o Nordeste é e continuará sendo o
Nordeste, mas se este ramal.fosse no Sul~ seria construi·
do em duplicata.

O Sr. Albúto Silva- Permite V. Ext um aparte?
O SR. ALMIR PINTO -

Tem o aparte V. Ex•

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador, gostaria apenas
de complementar o aparte do nobre Senador João Lobo,
a respeito das coisas lá no Nordeste. Esta rodovia a que
S. Ex• se refere, a ligação_ entre a Cidade de Picos e a Cidade de Oelras, na Transamazônica é, além disso, um
trecho da ligação do Nordeste com Brasflia, passando
por dentro do Piauí. QuandO eu era Governador, fiZ
uma estrada partindo de Floriano, que é a cidade do
eminente Senador João Lobo, e deixei esta estrada cm
Corrente, no Extremo Sul do Piauí. Pois bem, o que cau·
-sa surpresa, e jâ foi objeto de um pronunciamento meu
aC[l.ii, é o fato de o Ministro declarado, há pouco tempo,
que uma das prioridades iria ser a construção do trecho
da 020, dentro do Piauí. Não há nada, não tem terraple·
nagem, não sei nem se existem estudos preliminares entre
Picos, Simplício Mendes, São Jóão, São Raimundo_ e,
depois, sai do Piauí e vai a Barreiras. Então, um pedacinho a mais, isto é, 32 km e está feita a ligaçãÕ. Depois.
mais um pedacinhO ligaria Cristalândia a Barreiras. E, ligaÕdo Cristalândia, a Barreiras está ligado a Brasília.
Veja bem: vai-se fazer uma estrada de mais de 500 km,
que não tem nem 1 km feito. Começar- uma estrada
quando jã tem uma estrada pronta, por dentro do Piauí
por lima região Tiqu(ssim8.. Eu não digo que não ·seja
construído o trecho, mais eu digo é que se deveriam observar as prioridades- e quando o nobre Senador acabou de fazer que existe um batalhão de engenharia com a
equipe de máquinas, basta o asfalto Senador, e, talvez,
uma pequena mão-de-obra para pagar àqueles soldados
que trabalham, e aí o trecho de estrada estaria pronto.
Então, quero aproveitar para, mais uma vez,
congratular-me com o pronundamento de V. Ex• e dizer
que, realmente, a ligação do ramal jâ estã pronta; era só
colocar dormentes_ e trilhos. A cidade de Ma.ragguapc,
- V. Ex,_diz-bem, eu_conheço. Talvez seja hoje uma cidade
dormitório de.Fortaleza, te~ talvez uma popul?ção que
flutua- Cln mais de 100 mil habitantes. Logo, o fluxo de
- passageiros entre Maranguape e Fortaleza, deve justificar mais do que Oll:tra coisa, a conclusão dessa estrada.
Quantos quilômetros são Senador?

DIÁIÜ6 DÕCONGRESSO NACiONAL (Seção II)
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O SR. ALMIR PINTO O Sr. Alberto Silva -

A Maracanaú.

O SR. ALMIR PINTO O Sr. Alberto Silva -

Da Igreja matriz...

De Maranguape a ...

Maracanaú.

O SR. ALM IR PINTO - E: uma distância de 6 quilómetros, este, o tamanho do ramal é esse.

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador, isso

E:

ridículo.

O SR. ALMIR PINTO -O treril vinha ate: Maranguape não sei porque, deu na cabCça de um Ministro
qualquer e arrancaram os trilhos, por medida de economia, sem a mínima previsão pã.fa 0: futUro. Isso é que eu
ia me esquecendo, é a tal estória da imprevidência!
Quando se acabou com a Estrada de Ferro de Bragança,
no Parã, quando se desativou a estrada MadeiraMamoré, no Amazonas, aquela que custou suor, lágrimas e sangue...

O Sr. Alberto Silva -
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binados com os artigos 403, inciso III, § 29, 404, inciso
III, e 392, § 49 da Resolução n1> 58, de 1972, com proventos integrais, acrescidos da Gratificação de Nível Superior amparado O.a Lei n9 1.050, de 1950 e Decreto-lei n9
1.709, de 1979, bem como a &ratificação adicional por
tempo de serviço a que tem direito, conforme determina
o artigo 39 da Lei n9 5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n9
4.345, de 1964.
Senado Federal, 12 de abril de 1983.- Senador Nilo
Coelho, Presidente do Senado Federal.

~ridículo.

O SR. ALMIR PINTO- E já se trafegou poi' ali dUrante tanto tempo.
O Sr. Alberto Sl1va -

mento e tr_ouxesse ·esse caos econômico que ai estâ, porque não resta a menor dúvida de que a maior responsabilidade cabe ao petróleo.
Por conseguinte, Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• por
ter mC concedido a palavra, nesta tarde, para trazer esta
reivindicação, muito sentida da população de Maranguape, cidade berço de: Capistrano de Abreu, quem sabe?
-no céu orando para que: o apelo dos seus coestaduanos seja atendido pelo Senhor Presidente da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MI-lito bem!}
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A Madeira-Mamorê..

O SR. ALMIR PINTO - A Madeira-Mamoré, sim
-que custou suor, lágrimas e-sangue, rePitO; onde milhares de nordestinos morreram construindo aquela estrada, isto tudo se faz sem urna previsão do que serâ o
amanhã! Hoje, estão ativando 25 qriiiOrD.etros, para turismo, e é uma estrada, se não me engano, de 250 a 300
quilômetros.
Aquela época, só se pensava na gasolina barata, e as
prioridades eram para as rodovias que não tCm dormentes, não têm trilhos! Se bem que o grade da ferro'lia seja
menor e mais estreito ... Pois bem, então, foi a imprevidência, pensaram que o petróleo ficaria durante-a vidatoda, vendido a dólar, a um dólar e 80 o barril! N 1.tnca se
pensou que surgisse a tal OPEP, que colocasse a faca no
pescoço das nações subdesenvolvidas e em desenvolvi-

ATO DO PRESIDENTE No 53, DE 1983
ATO DO PRESIDENTE No 51, DE 1983
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 competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 1973~- à vista do dÍsposto ~a
Resolução n9 130 de 1980,
Resolve dispensar o senhor Edivaldo Machado Boaventura, do emprego de Assessor Técnico, sob o regime
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de IS
de março do corrente ano.
Senado Federal, 12 de abril de 1983.- Senador Nilo
Coelho, - Presidente do Senado Federal.

e

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 91, in~
ciso VI, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto no
caput do artigo 29 da Resolução n9 130, de 1980,
Resolve autorizar a contratação para o Gabinete do
Senador Fernando Henrique Cardoso, a partir de IS de
março de 1983, de Arcelina Helena Públio Dias, indicada para o emprego de Assessor Técnico, sob o regime
jut[dico da Consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo d_e__Garantia por Tempo de Serviço, com salário
mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3.
Senado Federal, 12 de abril de 1983.- Senador Nilo
Coelho, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE No 52, DE 1983
PORTARIA No 8, DE 1983
____O Presidente do· Senado Federal, no uso das atrib_uiçõeS_ que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV do Regimento Interno e de conformidade com a
---delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora n9 2, de 04 de abril de 1973; e
tendo em vista o que consta do Processo n9 00218.5-83-0,
Resolve aposentar, por invalidez, Agostinho Baptista
Lage, leCnicO Legislativo, Classe ..Especial", Referência
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos-dos artigos 101, incíso I, e 102, inciso I, alínea b,
da Constituição da República Federativa do Brasil, com-

O Diretor-Ger"ãl, no- uso dás atribuições que lhe confe-re o artígo 215 da Resolução n' 58, de 1972,
Resolve designar Ubaldo Gonçalves, Técnico Legisla~
tivo, Mãrio Sérgio da Sflva MartinS, Técnico Legislativo
e Antonio CarlOs -Medeiros Ferro Costa, Agente Admi~
nistrativo, para, sob a presidência do primeiro, realizarem a Sindicância para apurar os fatos constantes do
Processo n9 002442 83 3, nos termos do artigo 481, § 19
do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 8 de abril de 1983. -Aiman Nogueira
da Gama - Diretor-Geral.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUltRITO
(Requerimento n9 78/80 - CN)
11• Reunião, realizada em 20 de •agosto de 1981
I• PARTE
Ás dez horas e vinte minutos do-dia vinte de agosto de
mil novecentos e oitenta e um, na Sala da Comissão de
Constituição e JuStiça, Aia SenadOr Aleximdie Costa,
Anexo II do Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, cdada pelo Requerimento n9
78/80- CN, destinada a examinar a escalada da ação
terrorista que se desenvolve no País, com a presença dos
Senhores Senadores Aloysio _Chaves, Mendes Canale
(Presidente), Deputados halo Conti (Relator), Erasmo
Dias, Euclides Scalco, Péricles Gonçalves, Ney Ferreira
e Modesto da Silveira.
Deixam de comparecer, p6f motivo justificado, os Senhores Senadores Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Jutahy
Magalhães, Jorge Kalume, Lãzaro Barboza, Deputados
Raimundo Diniz e OswaldO Melo.
~dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que,
logo após, é dada como aprovada.
Dando infcio aos trabalhOs, o SenhOr Presidente dã
conhecimento à Comissão da expedição dos seguintes

oflcíos: ao Senhor JuízwAuditor da 3• Auditoria da I'
CJM, Dr. Edmundo Franca de Oliveira, pedindo aremessã dos aUtOs do IPM do Riocentro; ao Senhor MiniStro da Justiça, reiterando solicitação sobre o atentado ao
Jornal Tribuna da Imprensa; ao Comandante do I Exército, General-de-Exército Heitor Gomes de Almeida, solicitando inform-~ção sobre a designação de algum perito
para examinar o atentado ao carro do .Deputado MarceBo Cerqueira; _ao Deputado Israel Dias-Novaes comu-nicand~ a cofivocação oportuna do Engenheiro Carlos
Alberto Araíijo.
Continuando, o Sr. Presidente concede a palavra ao
Senhor_ Professor Dalmo de Abreu Dallari, que após o
juramento de praxe, procede a sua explanação.
Na fase ínierpelatória, usam da palavra, os Senhores
Deputados ltalo Conti, Erasmo Dias, Modesto da Silveira, EUClides Scalco, Péricles Gonçalves, Airton Soares,
que mesmo não fazendo parte da ComissãO lhe é faculta- c;Ja a palavra, Senacl.or Franco Montoro e o Deputado
Ney Ferreira.
Após a fase interpelatória, o Senhor Pi'-eSidente Ielnbra
aos membros que s_e encontra, aguardando a hora-para a
segunda parte da reui1ião, o senhor Diretor-Geral dO
DEOPS, Dr. Romeu Tuma. O Sr. Presidente suspende a
reuniãO, pafa que se possa acompanhar o Professor,
agradecendo ·a sua presença.

2• PARTE
Às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos, são
reabertos os trabalhos. Antes de passar a palavra ao Senhor Diretor-Geral do DEOPS, Dr. Romeu Turna, o Se>
nhor Presidente dá conhecimento do recebimento do
Oficio do Juiz-Auditor, Dr. Edmundo Franca de Oliveira, comunicando cJuc: os Autos do IPM do Riocentro se
encontram com o Senhor Auditor Corregedor da Justiça
Militar aqui ein Brasília.
Passando a palavra ao Dr. Romeu Tuma, o Senhor
Presidente pede ao depoente que preste o seu compromisso de praxe, antes de proceder a sua explanação.
Na fase interpelatória, usam da palavra os Senhores
Deputados ltalo Conti (Relator), Modesto da Silveira,
Euclides Scalco, Erasmo Dias, Ney Ferreira, Airton Soares e Cardoso Alves, que mesmo não fazendo parte, puderam questionar o depoente.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradece a presença dÕ -Dr. Romeu Tuma e enCerra a
reunião e, pal-3. consta!, eu Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada será assinada pe:lo Senhor Presidente e
irã a publicação justamente com o apanhamento taquigrãfico da presente reuniãO~
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ANEXO ,\ ATA DA II' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO, CRIADA PELO REQUERIMENTO
N• 78/80-CN, DESTINADA A EXAMINAR A ESCALADA DA AÇÃO TERRORISTA QUE SE DESENVOLVE NO PAIS.

O SR. DALMO DE ABREU DALLARI- Sr. Presidente, Senador Mendes Canale, Srs. Senadores e Depu~
tados:
Preferi trazer lido o meu depoimento, para que haja
uma ptet1:São~-mãiõr sobre-aquilo que eu quero dizer.
Passo, então, a lê-lo:

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO PRESIDENTE DA
COMISSÃO, SENADOR MENDES CANALE.

PROBLEMAS DO TERRORISMO

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canele) - Havendo
número legal, declaro aberta a II • Reunião da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a exruD.ifiai-i
escalada da ação terrorista ·na Pais.
A Presidência quer dar conhecimento aos SrS.
Membros da ComisSão do úficio N'í' 46/8"f 3.0 dr: .Ed--mundo Franco de Oliveira.
OF. N• 046/81 - CPMIAT.
Em 13 de agosto de 198]

Exmt Sr.
Dr. Edmundo Franco de Oliveira.
MM. Juiz-Auditor da 3• Auditoria da I• CJM.
Rua Mancoró- N9 5- 39 andar Rio de Janeiro- RJ.
Senhor Juiz-Auditor:
Na qualidade de Presidente da Comissão Palamentar
Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento n"' 78/80
- CN, para examinar a escalada da ação terrorista no
País, e tendo em vistã proposição, que anexamos ao presente, apresentada pelos Senhores Senador Franco Mootoro e Deputados Euclides Scalo, Péricles Gonçalves e
Modesto da Silveira, aprovada pela .Comissão na reunião do dia 6 de agosto do corrente, solicitamos a Vossa
Excelência a sua.obsequiosa atenção no sentido de remeter, para esta CPI, os autos do IPM relacionado com os
fatos ocorridos no RiOcentro - Rio de Janeiro.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelência os meus- pi'õtestoS de estima e consideração~
-Senador Antônio Mendes Cana/e- Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Foi também expedído oficiO- ao ilustre Ministro de Estado da
Justiça, Deputado IbrahirÍl Abí-Ackel, reiterarido a S.Ex• as solicitações contidaS no Oficio 17/81, que juntamos a có.pia., sobre providências solicitadas pelo Senador
Franco Montoro.
Ao ilustre Comandante do I ExércitO, Generai~Oe
Exército Heitor Gomes de Almeida, em que reiteramos
tambêm solicitações feitas anteríormente ao ComaD:dán:.
te do I Exército - não havíamos ainda sido atendidos
no que se relaciona a uma proposição do nobre Relator
Deputado Italo Conti, solicitando a informàção se houve a designação de algum perito com a missão de examinar o atentado ocorrido no ano passado, relacionado
com a explosão do carro do- Deputado Marcello Cerqueira.
O outro é apenaS uni- OrtciO de! coniUnicação ao Depu·
tado Israel Dias-Novaes, relatançlo t6- constado do nosso roteiro a convocação do engenheiro Carlos Alberto
Araújo, que havia encaminhaCfó documentóS 8. Csta CPl.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- De acordo
com o roteiro aprovado pela Comissão, teremos boje o
prazer de ouvir o ilustre professor Dalmo de Abreu
Dallari a quem nós concedemos a pala'V'ra, solicitando,
inicialmente, ·a S. Ex• o compromisso oral, constante das
normas.
O SR. DALMO DE ABREU DALLARI - Faço,
sob palavra de honra, a promessa de diz.er a verdade
sobre o que souber ou do que se passa.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -~Com apalavra o Dr. Dalmo de Abreu Dallari.

Abril de 1983

DIÃRI9 DO CONDRESSO NACWNA_L (SÔção 11)

Da/mo de Abreu Dailari

1. É uma grande honra falar a esta Comissão do
Congi-esso Nacional, tanto pelo grande respeito que devoto ao Poder Legislativo quanto pela circunstância de
se tratar de Comissão preocupada especificamente com a
proteção da dignidade humana, da segurança e da paz
dos brasileiros.
Ressalto, ainda, o fato significativo -de se tratar de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que ê expressão da função controladora, bem como da função do refletir e orientar a opinião pública, quC são tarefas pri-mordiais dos Parlamentares modernos. Como bem observôil, Nelson de Souza Sampaío, eminente mestre de
Teoria "Geral do Estado da Bahia, "vínculada, de início,
predominantemente à tarefa legislativa, pode~sc afirmar
que a investigação parlamentar é mais uSada hoje para o
fim de controlar o Executivo ou influir sobre a opinião
pública do que para servir à atividade le8iferantew- {Do
Inquérito Parlamentar, pág. 5).
É no_ Parlamento que se pode refletir com mais perfeição a vontade do povo, heterogênea em constante
mutação. Por isso um Parlamento forte ·e iCspeitado é
condição ne"cessária para a existência de um Estado democrático. E o Parlamento se fortalece e ganha maior
respeito quando seus membros revelam espírito público
e se preocupam verdadeiramente com a d~fesa dos interesses do povo que representam.
2·.. O problema do terrorismo, que é a razão de ser
-desta Comissão, é dos mais dificeis, pois o próprio conceito de terrorisnw é objeto de divergências doutrinárias··
e sua definição nos_ tratados e nas leis revela grande variedade de pontos de vista. o exame dO- fenômeno do terrorismo, em suas múltiplas manifestações, revela que as
associações e manifestações terroristas são i:xtremáiliCn~
te diversificadas, quanto à organização. aos metodos,
_
aos obj_etiv_ps_ e às c~ns~qüências.
Existe O terrorista que integra uma orgà.ni.iãç_ão_ de características _definidás e que assume o risco e os ônus de
suas atividades. Esses geralmente declaram um objetivo
político e mostram cert~ _coerência entre suas :iç_ôes e 'tai
objetivO. Outro.s deixani dúvida quanto a pertencerem a
uma organização definida e permanente, com determinad-o objetivo p~lítico, parecend,o, e1p. alguns casos~ que
agem sob o efeito da perturbação mental e, _em outros casos, que são ap~nas mercenários, a ser.,.iço de. grupos
políticos ou económicos.
Existe o terrorista de armas !la mão, que exec_uta pes~
sv-almente as ações violentas contra pessoas indefesas
quC ele não conhece ou não tem motivo para detestar.
Existe o terroiista armado que 'pratica violências contra
pessoas que, por de"Ver de função ou por imperativo de
cOnsciência, prácuram combater o terrorismo. E existe o
terrorista sem armas na mão, que estimula, paga e protege o_ te_rrorista armado, ou que se vale de uma posição de
superioridade para aterrorizar o povo ou parte dele por
meio de ameaças ou decisões de repercussão negativa e
grave para os inferiorizados.
3. A dificuldade para o enquadramento jurídico do
terrorismo pode ser percebida desde logo por uma divergê:riclaTü:ridaiD.ental: há os quC entendem qUe os ·atas de
terrOrismo Se -definem pela motivação, que é sempre polí~
tica, e por isso classificam o terrorismo como crime polí~
tico, e há os que o terrorismo é essencialmente imoral e
poresse---motivo não pode ser aceito ou tratado como um
método de ação política, concluindo, em conseqüência.

e

que o terrorismo é sempre um crime comum e assim deve
ser punido, mesmo que os terroristas sejam movidos por
objetivos políticõs.
Entre os primeiros se coloca o grande criminalista brasileiro Heleno Fragoso. Em sua obra de publicação mais
recente, intitulada Terrorismo e Crfminalidade Polftica,
Heleno Fragoso admite que é possíVel ''infundir terror, e
perturbar a or.dem política ou a segurança comum, através de a tos praticados sem motivação política". Mas,
apesar disso, conclui que "o terrorismo ê fenômeno~
sencialmente político", acrescentando que "só impropriamente se pOde falar em terrorismo como crime comum".
Em sei:Jtido contrãrio, William Clifford, Diretor do
InStituto Australiano de Criminologia e tambêm um jurista de grande prestígio, procura demonstrar que o terrorismo é fomentado e praticado por interesses escusas
ou por mentalidades doentias. Num trabalho sobre ter~
rorismo, reproduzido na Revista de Informação Legisla~
tiva publicada pelo Senado Federal Brasileiro (número
66, de abril a junho de 1980), William Cliford ressalta o
fato de que ..o terrorismo ~ uma moderna imfústria em
desenvolvimento", acarretando uma quantidade incalcu#
lâvel de gastos e proporcionando grande proveito econõ#
mico a muitas pessoas e organizações, como as que tra..
balham com segurança pública ou privada, as que fabricam dispositivos de segurança e atê a imprensa que ê
muito beneficíada pelo sensacionalismo. A par disso, observa o jurista australiano que o terrorismo serve tambê!ll para satisfazer o amor-próprio de perturbados men·
tais, Çl qu"e tem especial importância num mundo milssificante como o de hoje.
Embora observe que fascistas e comunístas usaram o
terrorismo -para obter posições vantajosas, Clifford conclui que o terrorismo é apenas mais uma modalidade de
crime. violento, classificando-o como UJ:!la "técnica de
quadrilhas".
4. No plano do Direito Internacional o terrorismo
tem sido, t:J:atado -~<?~O crime comuQl ç não político, o
que tambérrl ocorre em práticamente todas as legislações
nacionais _que jã o definiram.
A ONU nega proteção aos terroristas, ainda que se
compro'!:e claramente sua mo_tivaçãQ polftica. A~sim é
qu'e para· a concessão. d~ estatuto de refugiado político
ela exige que o interessado nunca tenha participado de
uma ação_ terrorista. O Comitê de Ministros do Consdho
da Europa firmou a rriesma orientação quando, em 1970,
aprovou a Convenção Européia para a Repressão do
Terrorismo, dispqnd_O que para os efeitos d_e extradição
se nega o carâter de crime político aos atos de terrorismo.
Nas legislações nacionais o tratamento do assunto varia bastante, havendo casos em que o motivo do ato é
considerado essencial, só se classificando como terrorista
aquele que tem motivação polftica, enquanto que outros
não levam em conta o motivo. Nesta linha se encontra,
entre outros, _o C6digo Penal de El Salvador, de 1973,
que define como ato de terrorismo ..aquele que possa
produzir alarma. temor ou terror, utilizando substâncias
explosivas ou inflamáveis, armas ou artefatos que sejam
capazes de produzir dano ~ vida ou à integridade das
pessoas". Como_El Salvador, grande número de países
incluiu os dispositivos sobre terrorismo no_ Código Penal, o que implica em sua classificação como delito co-

mum._
Um ponto importante que deve ser observado ê que.
geralmente, as legislações esquecem o terrorismo sem armas, que é- tão grave quanto o terrorismo armado ou
mais gr~ve ainQ._a, pois sem apoio de retaguarda os grupos armado.s.teriam pouca eficiência e não conseguiri.ain
subsistir. Na realidade, a ação terrorista pressupõe a
existência de recursos económicos, de homens especialmente treinados, de informações. de planejamento, de
apoio para a execução e de cobertura após a prática de
cada ato, o que se pode dar através.de embaraços par~
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investigação, bem como de ameaças de violência ou de
desmoralização âs- ·vítimas ou testemunhas.
preciso

e

considerar também as formas de terrorismo que não exigem o uso de armas e que podem causar efeitos extremamente graves.

S. No Brasil aparece pela primeira vez o terrorismo
como delito, com essa denominação, no Decreto-lei n'
314, de 13 de março de 1967, que definiu os crimes contra a segurança nacionaL Pelo artigo 25 desse decreto-lei
ficou estabelecido que seria crime "praticar terrorismo".

Dois aspectos, sobretudo, devem ser evidenciados nessa colocação. Em primeiro lugar, o fato de estar previsto
na Lei de Segurança Nacional e não no Código Penal
contribui para que se diga que o terrorismo foi qualificado como crime polític_o. Entretanto, pode-se também argumentar cm sentido contrário, uma vez que a lei não faz
qualquer referência à motivação para que o ato seja considerado delituoso.
Este segundo argumento leva à outra observação que
deve ser feita: aJei não tipificou o crinie de terrorismo-,
não deu sua configuração, limitando-se a menCionar a
palavra terrorismo. Pode ser que o autor do decreto-lei
considerasse implícita a motivação polftica, mas a lei ficou imperfeita sem a definição: deixando ampla margem
para que alguém seja arbitrariamente .qualificado ou não
como terrorista. Com efeito, essa figura delituosa não
existia na legislação brasileira, não havendo, portanto,
leis -de outios paiqualquer sentido já consa8ia0o. E
ses, bem como na doutrina, não há orientação uniforme,
não se podendo, em conseqüência, saber quar foi 'o ·alcance dado à expressão .. praticar terrorismo'' pelo legislador brasileiro.

nas

O Decreto-lei n"' 898, de 29 de setembro de 1969, Que
deu nova definição aos crimes contra a segurança nacional, não inovou na matéria;· mantendo, no artigo 28, a
mesma forma imperfeita do Decreto~Iei n9 314. Depois
disso os crimes contra a segurança nacional foram redefinidos pela Lei n'<' 6.620, de 17 de dezembro de 1978, que
prevê o crime de terrorismo no artigo 26. E uma vez mais
não se introduziu qualquer aperfeiç-oamento, tendo-se
reproduzido, pura e simplesmente, o que constara nas
leis anteriores.
Assim, portanto, falta na legislação brasileira a tipificação do crime de terrorismo o que poderá .ser feito concomitantemente com sua definição como crime comum
ou_ crime político.
6. _A pre-venção ou a repressão do terrorismo não poM
dem ficar adstritas à investigação policial. Na realidade a
observação das práticas de terrorismo mostra que ele está sempre inserido num quadro politico-social que o estimula e lhe dá uma dimensão considerável ou, ao contrário disso, que lhe dá o tratamerito de simples delinqUência.
Na Alemanha Ocidental o grupo terrorista BaaderMeinhof agiu com muita intensidade, praticando a tos de
extrema violência, inclusive contra autoridades que o investigaram. Apesar das violências e das ameaças quase
todos os seus integrantes foram presos e acabaram morrendo na prisão. Na Itália os terroristas do grupo que se
identifica como Brigadas Vermelhas tambêm já praticou
inúmeros atas de grande violênciã e assassinou vários
magistrados e outras autoridades que trabalhavam em
sua investigação. Não obstante um número elevado de
terroristas já se encontra na priSão, continuando a ação
das autoridades contra esse e outros grupos que praticaram atas de terrorismo.
No Brasil não ocorreu até agora a prisão de um só terrorista, apesar de terem sido praticados inúmeros atas de
terrorismo nos últimos tempos e não obstante as organizações-de polida política já terem dado Provas de extrema eficiência em oUtras Opol-tunidades. Deve-se, notar,
porém, que o problema não pode ser visto apenas sob o
ângulo de investigação policfal. No próprio Congresso
Nacional não houve unanimidade quanto ao interesse- na
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investigação do terrorismo, não ficando claro para a opin_i~o pública se os que se opunham à investigação consideravam o assunto sem importância, se temiam que a
Oposição uti1izasse a oportunidade para fazer proselitis- mo ou se tinham algum outro motivo para não concordarem com uma ampla investigação.
É preciso ter em- coiita que "uma Comissão Parlamentar de Inquérito _não se confunde com uma_inve-stigação
policial. Por suas limitações institucionais é possível que
a Comissão Chegue apenas a conclusões genéricas. Ainda
que isso ocorra seu trabalho será de grande utilidade, -pois além de propiciar um estudo mais aprofundado do
assunto, em seus aspectos teóricos e práticos, a Comissão estará contribuindo para que a opinião pública tenha
do CongrC:sso Nacional uma visão positiva, de um organismo vivo, que não se omite quando há interesse públiM
-co- ameaçado ou concretamente contrariado.
7. Apesar d_os pontos de divergência, os teóricos que
trataram do terrorismo estão concordes em que as ações
terroristas desapareçam ou serão reduzidas à menor ex. pressão onde houver liberdade e justiça.
Isso não exclui, evidentemente, a investigação poliCial
e um constante trabalho de controle e de denúncia. ~ importante que os terroristas, atuantes ou em potencial,
saibam que hâ pessoas e instituições empenhadas em
descobrir sua identidade e suas ligações, para punir todos aqueles que de alguqta forma tiverem participado de
ações _criminosas,--inCJU.Sive fazendo o seu ·acobertamen_to.
Por isso é de grande relevância a ação controladora
exercida pelo P~rlamento e pelas entidades e associações
que se pteOc~P-am· com o aperfeiçoamento da ord-eiiljUrídica e a 'ProteÇãO dOs direitos fundamentais da pessoa
hUmana:· E refev-a~te, igualffiente, a _correção das deficiências da lei, tô-rnando nítida â figura deliiuosa, pa;a
que ninguém seja punida arbitrariamente e para que nenhuln criminoso possa fugir facilmente da punição. No
sistema Ie"S;al b-rasildro é de toda a conveniência que, peM
Iõs meioS legais reSulares, seja acrescentado um disposi·
iívO no Código Penal, definindo com precisão o crime de
-terrorismO estabeleceiido a pena adequada para suas
~tlriaSinodalidades.
8. Um ponto que precisa ser lembrado e relembrado
CànStantemente é o p_erigo da _inércia ou do pouco c::mpeM
·nno· dãS autorii:ladCs.Se não- for claramen~e demonstrada a intenção de igM
vestfgar seriamente e de punir os culpados isso terá
váfiOS efeit-os negativOs. Os terroristas interpretarão o
desinteresse de autoridades como apoio e estímulo aos
seus crimes e se tornarão mais audaciosos e mais violentos. As instituições públicas especialmente aquelas diretamente responsáveis pela normalidade jurídica e pela
- -segurança do povo ficarão inevitavel~ente desmoralizadas.. ~preciso que todos fiquem conscientes de que aquele que pratica um ato terrorista não está no desempenho
de uma função regular, mas está cometendo um crime,
sendo imprópria e inoportuna, por isso, uma solidariedade que contribua para que o criminoso não seja. puni-

e

do.

:E necessário que a boa intenção de_ dar solidariedade a
um companheiro injuSt!imente acusado não _acarrete a
ã.titude infeliz de solidarizar-se com um criminoso.
-g_ Um estudioso dos problemas da gu~rrilha e do
túroiismo, J: BoWyer Bell, membro dO Instituto de Es
úi.dos <taGuerra e-da Paz da Universidade de Colúmbia,
publicou, em 1978, Um-importante estudo dominado A
Time of Terror.
Com umã experi~ncia de pesquisador Bell analisa o
terrorismo e indica modos de combatê-lo, fazendo também..vârias advertências~ Em sua opinião é um erro Que:rer vingar~se ae um ato de terrorismo, mesmo utilizando
instrumentos legais, pois o sentimento de vingança _ê
doentio e leva a resultados de Pouca eficiência. Parecelhe indispensável, como fator de equilíbrio e segurança,
8
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que se procure sempre manter a ligação entre a lei e ajustiça. mais do que entre a lei e a Órdem.
Assinala Bell a importância de se manter uma sociedade alerta, chamando a atenção para a decisiva participação dos Parlamentares nas sociedades democráticas,
dizendo que os terroristas não conseguirão destruir com
bombas uma sociedade alerta mas um ato do Parlamen·
to poderá fechá-la.
Para William Clifford a intenção de combater o terrorismo não deve ficar contida nos limites das medidas repressi_vas, sendo fundamental uma ação preventiva, que
será muito mais eficiente se contar com a participã.ção da
comunidade. f: oportuno transcrever aqui um trecho de
seu trabalho sobre o terrorismo, anteriormente referido,
no qual ele faz a seguinte observação: ..Quando o terrorismo se revela ou quando se produz uma crise por causa
de algum delito, existe a tendência de reforçar a aplicação da lei, de fortalecer os serviços policiais, de fazer
as leis mais rigorosas e de construir prisões mais seguras.
Mas nenhuma dessas medidas será efetiva sem o respaldo da comunidade e elas nunca poderão ser um substituto, numa sociedade democrática, da colaboração do povo, cujo efeito preventivo é muito mais forte do que arepressão.
Deve-se pois, manter o povo alerta e participante, sem
lhe dar uma sensação de tragé!dia e- de medo mas
transmitindo-lhe informações, pondo em evidência os
efeitos injustos e imorais do terrorismo e dando-lhe a
certeza de que com sua participação haverá segurança e
tranqdilidade.
Finalmente, vem a propósito a conclusão de Heleno
Fra_goso, em Terrorismo e Criminalidade Polft/ca. Depois
de haver afirmado que não é com o Direito Penal que se
resolvem os problemas da criminalidade, conclui o eminente jurista; "O terrorismo( ... ) se deirota precisamente
pela manutenção e pela consolidação de uma ordem
política e -social democrátiCa, justa e_ igualitária, na qual
aqueles terroristas se isolam, como um grupo inexpressivo de deliqüentes". Os remédios para todos os terroris·
mos, completa ele:, são democracia, liberdade e justiça
social. Esse é também o meu pensamento.
Era o que tinha a expor, ficando à disposição dos ilustreS membrOs desta Comissão para qualquer indagação.

_ QSR. ~RESIDENTE (Mendes C anate)- Com a palavra o ilustre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYS!O CHAVES - Não tenho nenhuma
pergunta espeçífica a fazer à exposição que acaba de reaM
lizar o Professor Da.lmo Dallari perante esta Comissão.
Fê-la de uma maneira correta, rastreado em sólidos fut;tdamentos de ordem social e jurídica, invocando, para conhecimento da Comissão, a experiência inclusive de
vários países, sobretudo a decisão que a ONU já adotou
a respeito deste assunto que preocupa hoje todos os povos do universo, inclusive o Comitê do Conselho de Mi~
:histros da Europa.
Na parte jurídica, julgo irrepreensível a exposição do
ilustre professor, e as conclusões que ele não tira, mas
deixa patente para a Comissão, são também relevantes,
de tal maneira que essa exposição deve constituir um
subsidio valioso para o trabalho que o eminente Relator
-da Comissão vai elaborar. A parte da conceituação jurídica, rigorosamente correta, porque ªlgué:m além dajusfificação, consultou o professor Dallari da necessidade
de fazer a classificação desses quesitos, ou melhor, uma
definição pai-a colocar o crime político e o crime comum
e estabelecer as penas adequadas, como sugere S. Senhoria, para cada_ uma dessas infrações, desses delitos penais.
Ê essa a observação de caráter geral. Concluindo, considero esta uma exposição clara, lúcida e muito objetiva,
portanto, um subsídio Valioso para o trabalho do Relator desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao Profess_or Dalmo Dallari.
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O SR: DALMO DALLARI - Quero agradecer as
palavras generosas e dizer também que foi esta precisamente a minha intenção. Venho acompanhando o trabalho que aqui se realíza e acredito que pode efetivamente
utilizar o trabalho desta Comissão pai-a um aperfeiçoamento importante na ordem jurídica brasileira.
maneira que procurei na medida de minhas possibilidades,
sem entrar ern grandes digressões teói'icas, trazei- alguns
pontos que coloco como observação ou sugestão para o
importante trabalha que esta Comissão realiza.

oe

O SR. RELATOR (ltalo Conti)- Professor, no meu
intróito, quando propus o roteiro de depoimento, inclusive a pessoa de V, s~ que correspondeu nossa expectativa, tem um trecho aqui que gostaria de ler para ouvir a
sua opinião a respeito:
-

O SR. DALMO DALLA-Rl - Eu basicamente distingui entre o armado, que dispõe de motivação e aqueles
que são levados por motivo político, e os de pertufbação
mental, ou até por...

O SR. RELATOR (!talo Conti)- V. Senhoria poderia me exemplificar grupos com estas características
mencionadas.
O SR. DALMO DALLARI - Pois não. Poderíamos
mencionar grupos que o Baader Meínhof que se declararam adversários do sistema existente, Houve inúmeras
declarações do Baader Meinhof no sentido de que pretendiam uma profunda modificação no sistema político
da República Federal Alemã, que consideravam conservador, reacionãrio e antidem.oáá.tico. -É interessante
lembrar que o Chanceler Willy Brandt fez comentários a
respeito do Baader Meinhof, chainando a atenÇão para a:
grande contradição entre -os grupos que ãijiam dizeiido~
se levados por motivação política; Queierid() Uma sOCie----:
dade mais aberta e mais democrática, e que por causa
dessa situação estavam forçarido o Estado alemão a se
tornar cada vez mais duro. E observou Willy Brandt que
esta atuação do Baader Meinhof acabaria levando a Alemanha a um Estado filiado a unia liriha de extrema~
direita. Então, a atuacão política no- Baadei' Meinhof
muitas vezes foi evidenciada. Existem riiuitas outras sí~
tuações em que percebemos uma motivação que pOde ser
colocada no plano do fanatismo político ou religioso,
mas revelando um tipo de equilíbrio. Lembro, por exenrplo, a ação de grupos terroristas do mundo árabe, grupos fanáticos, como verificamos, por exemplo, no Irã,
que agem com a mais absoluta determinação, de modo
até ilógico;- irracional, revelando um patente desequilíbrio. No tocante aos últimos grupos, aqueles que s_eriam mercenários, de fato, a classificação, aí é, em parté, ··
produto de observação, porque nenhum grupo se declara, expressamente, textualmente mercenário, mas inúmeras vezes se tem dado notícía da utilização de grupos que
não se definem como nacionais de lugar algum, e que
aparecem num lugar ou noutro, praticando ações terrorista a serviço de interesses- que não são exatamente_os
seus. Então são _os grupos que foram treinados pai-a a
prática da violência e que não fazem parte de um governo, não agem por uma causa que seja a sua, e que ficam
disponíveis para a pfâtícã. dessas violências.
Neste último caso, o atentado sofrido pelo Papa João
Paulo II, é extremamente duvidoso quanto a sua motivação. Pelos menos aparentemente, com os dados que temos até agora, é que se trata de um mercenário, porque
não houve uma proclamação política convincente que
tornasse coerente a aceitação de motivação política, e
também pela lucidez revelada pelo criminoSõ nos seus
depoimentos permitiram aos médicos excluírem a hipótese ·de tratar-se de um louco. Então 1esta, exatamente, a
hipótese de um mercenário.

opinião pública, inclusive no sentido do fortalecimento
das instituições, para que as instituições sejam respeitadas, que o povo confie nas instituições c quC, inclusive,
os tcrrorist!iS já atuantes, ou potenciais, saibam que. há
insti~ujções fortes que agirão quando houver a prática do
terrorismo Infelizmente, falando como brasileiro, digo
realmente, infelizmênte ainda não temos esse quadro
polítíco instituCionaL Aiilda existe muita incerteza quanto à própria ordem jurídíca brasileira, exiSte uma incerteza quanto a hierarquia de poderes, e isto favorece esta
atuação no plano obscuro, nesta área cinzenta que é
muito propicia às ações terroristas.
Portanto, a meu ver, ficando mais objetivamente na
sua indagação, não ajudaria, é o que me parece, uma lei
antiterror. Vou mais além; acho que deveríamos colocar
no Código .Penal a definição do terrorismo como delito,
porque~ a meu ver, terrorismo não deve ser tratado como
um crime político, mas como crime comum. E, completando, mais uma vez dando elemento para apoio do que
v.enho dizendo, eu lembraria ao ilustre Deputado que temos um dispositivo legal, a Lei de Segurança Nacional,
que diz que é crime praticar terrorismo. Então, embora
com a~ imperfeições da Lei de Segürança Nacional, ati
seja, embora não haja uma tipificação precisa, embora
haja elementos muito vagos, de fato temos uma previsão
legal para a punição do terrorismo e, no entanto, essa
punição nãO ocorre. Então, isto me leva à conclusão de
que o nosso problema não é ter mais uma lei.
L

"Multiplicam-se as provas contundentes da característica internacionalista do terrorismo. Durante os últimos anos, o terrorismo tem tomado uma
-quãlidade distinta e universal em função da grande
mobilidade e do desenvolvimento tecnológico. Bá
evidência, também, de que muitas das operações são
financiadas e apoiadas por alguns governos, não importando os riscos ~ecorre~tes."

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Relator, Deputado halo Conti. -O SR. RELATOR (ltalo Conti)- Pi'ofesSõf Dallari,
os meus cumprimentos a V, Ex~ que produziu uma peÇa
que mereceu de nossa parte, como Relator, a maior
atenção. Tenho certeza de que muito vai nos ajudar no
trabalho de elaborar o relatório final desta Comissão.
Mas, tomando a liberdade, e como V, Ex' estava lendo,
se não me engano, na terceira página, V, Ex' se refúia 3.
alguns tipos de terrorismo ...
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Perguntaria se esta minha opinião teria o apoio de V.
S•?
O SR. DALMO DALLARI- Eu diria a V. Ex~ que
em alguns casos também tenho essa impressão, e há inclusive: elementos demonstrando a existência de vinculações ínternacionãis. Por OUtro ládO, liá muitos casos,
inclusive de grupos que já_ foram pres_os, que foram desmantelados, de que não se verificou essa vinculação.
Mais uma vez -é interess-ante lembrãr o Baader Meinhof,
que tinha car:acterística~próprias, e que atuou em função
de circunstâncias locais e nunca houve a revelação de alguma vinculação internacional; também em grupos que
atuaram no Japão, que se revelaram como grupos nacionais buscando objetivos nacionais, não se percebeu uma
vinculação internacional. De maneira que a minha opinião é de que existe uma multiplicidade de grupos, que
não há efetivamente um comando mundial dê terrorísmC,).

ú SR. RELATOR (ftalo Conti)- Quer dizer, iodos
não têm ligação intemaciorial, mas v. s' lembra que
quando da chacina do Aeroporto de Lod, o exército vermelho japonês confessou que treinou ... _
O SR. DALMO DALLARI -Além do mais, há também um_ aspecto que nã·o se pode ignorar, o de que atra- -vês dos meios de comunicação existe um estímulo e até
um ensinamento para as práticas terroristas. Este, aliás,
é um ponto extremamente delicado, porque às vezes há
pessoas que sugerem que se ponh_a absoluto silêncio
sobre o terrorismo, que a imprensa não fale sobre o ter·
rorismo e, inclusive, chega-se a sugerir uma atividade de
censura. Tem-se a impressão de que o terrorista precisa
de publicidade e, que essa publicidade tem esse valor negativo de exemplo, de ensinamento. E o problema que se
põe em seguida é o do equilíbrio entre a segurança e a liberdade, porque se de fato há risco dessa divulgação, por
outro lado, também, há um risc;_o _muito grande do cer-Ceamento da liberdade.
O SR. RELATOR (ltalo Conti)- Professor, uma última pergunta - V.St citou como exemplo de sucesso,
na luta antiterror, dois países, a Alemanha e Itália. Eu
perguntaria: teria sido conseqUência desses países disporem, aprovada pelos respectivos Congressos, de uma lei
_ antiterror?
O SR. DALMO DALLARI - Não acredito nisso,
não acho que seja esta a explicação. Há realmente quem
pense assim, eu respeito, mas discordo. A meu ver é extremamente importante a conjunto da sociedade. Eu diria que há sociedade fortes e sociedades fracas, do ponto
de_ vista de __organização democrática, do ponto de vista
das instituições de governo. Na sociedade mais fortes é
mais fácil conseguir-se a reação, conseguir-se o bom efeiCo. -Nas sociedades mais fracas, há uma dimimiíção de
responsabilidade, não há uma certeza quanto à punição,
não há certeza inclusive quanto às vinculações, há mui·
tos pOntos que ficam obscuros, há muitos subterrâneos
nàs sociedades mais fracas. Desta maneira facmta~se a
~ção terrorista ou dificulta-se a ação antiterrorista.. Por
isto é que procurei acentuar o que considero extremamente importante. Imdusive trouxe a opinião de alguns
estudiosos sobre terrorismo em apoio a esta idéia; a
conscientizaçào do povo, a formação de uma base de

Bem, mas, então, em que este artigo colocado no Código Penal ajudaria? Eu acho que realmente só ajudaria.
SeTia uin elemento extremamente importante para ajudar a descobrir terrorista. Quer dizer, seria importante
para dar certeza da ordem jurídica e para permitir a punição justa, inclusive, dos culpados.
Então, nesse sentido seria um aperfeiçoamento e, além
do mais, também, havendo uma tipificaçãO precisa,
sa.be-se de antemão que quem praticar um ato com aquelas configurações estará enquadrado naquele artigo de
lei. Como a Lei de Segurança Nacional ê muitó vaga e
muitO imprecis-a, <fuer dizer, não será difícil alguém alegar que aquele ato não está configurado,
Por exemplo, a questão da motivação. Não há, de fato, na Lei de Segurança Nacional, a exigência de que se
pratique o terrorismo por motivo político. O terrorismo
pode, inclusive, não ter a motivação política. MaS o fato
de estar previsto na Lei de Segurança Nacional, como
delito, leva à conclusão de que. no Brasil, é preciso que
haja a motivação política. E isto, eventualmente, poderá
até servir de saída para o terrorista que for preso e for
acusado.
Ele exigirá que se ComprOve a sua motivação política.
Então, ainda que comprovado c{ue o seu ato praticou
terror, ou acarretou terror, ele escapará da classificação
terrorista por falta de provas da motivação. Por isso,
também, parece-me importante que não se coloque a
motivação como um fator essencial para definição do
crime.
O SR. RELATOR (lt.alo Conti) - Professor Dalmo
Dallari, só para complementar. Eu peço escusas, porque,
·infelizmente, não entendi. No infcio da Sua argumen~
tação, V. S' me deu a entender que as sociedades fracas
recorreriam à lei antiterror. Então, seria a Alemanha
uma sociedade fraca?

O SR. DALMO DALLARI - Não. Desculpe. Eu
realmente não devo ter sido feliz na minha expressão. Eu
acho que as sociedades fracas são mais suscetfveis do ter~
ror. Eu quis dizer foi isto. A existência ou não da lei~ ir~
relevante_. N_ós temos casos de leis antiterror; por exemplo, no caso da Itália, houve inúmeras leis antiterror. A
Itália não só definiu o crime de terrorismo, como, inclusive, alterou o sistema processual e, hoje, ela quase que
chega a negar o direito de defesa, como também vem
acontecendo em parte na República Federal da Alemanha. Quer dizer, há tantas restrições que quase não Se
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pode falar em direito de defeiã.. Mas, a meu ver, o que
real~ente dâ sustentação à repressão, quer dizer, o que
torna menos importante, menos perigoso o terrorismo, é

que o conjunto da sociedade seja forte. Então, foi es..'ia_a
minha impressão.

O SR. RELATOR (ltalo Conti)- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Concedo a

palavra ao nobre Deputado Erasmo Dias.
O SR. ERASMO DIAS- Sr. Presidente, ilustre Professor Dalmo Dallari, meus Colegas:
Apenas algumas observações, complementando a exposição de V. S•. no sentido também de procurar acolher
aJguns subsídios dentro do problema. um fato muito interessante, tendo em vista o objetivo a que a CPI se propõe.
Nós, em princípio, concordamos teoricamente em gênero, número e grau, com a colocação de V. S• do
problema. Nós nos permitímos aqui fazer duas ou três
observações.
A primeira é a seguinte: V. S•, quando arrola conceito
de terrorismo, não só tendo em vista motivação ou -não
motivação, e até a estrutura dele, em sêrido amÍado ou
não armado, a primeira colocação que nós gostaríamos

de frisar seria a seguinte: no entender de V.

S•~

existiria

também o terrorista intelectual, alguém que não sendo
armado, desarmado, serviria de elemento gerador e alimentador de certo tipo de comportamento social, como
se fosse uma espécie de co-autoria intelectual alimentando o braço armado, ou desarmado, do paranóico, ou do
esquisofrênico? Este ê o priin-dro pfohlema.
O segundo: V. S• afirmou que o próprio congresso
não teria muito interesse em apurar ou at~ defmir o
problema do terrorismo. Aqui, tamb~m. eu avento.
Tudo indica, no nosso entender, que a sociedãde deva
ter, na análise dos atas e fatos de vários comportamentos
sociais que ela tem, alguns parâmetros assentados em valores objetivos, lógicos, racionais, e que seriam parâmetros que ditariam, até: através da própria lei, o séu comportamento.
V. S• se referiu - todos nós sabemos que o mundo
tem tipos de terrorismo os mais diversos, desde a Irlanda
ao Oriente Médio, a Alemanha, a Itãlia, mas nós estamos essencialmente interessados no terrorismo autóctone, no nosso, que tem algumas conotações extremamente
interessantes e que me parece que pata ser res_olvido, repito, como V. S• mesmo afirmou, e eu queria a sua opinião, é preciso que a sociedade tenha esse parâmetro, sob
os quais ela vai se assentar, que, no momento, me parece
extremamente difícil.
Eu vou citar um caso específico. "Por qUe o· Congresso
não tem tido interesse - eu afirmo na nossa posição?
Porque existe dentro do Congresso certos tipOs de _mín_orias alimeritadoras desse terrorismO, que não entenderam que o terrorismo, seja de esquefda ou de direita; tCm
que ser colocado no mesmo valor comum, para que se
defenda. Quando se perde, hoje, louvores a um pretenso
terrorismo de esquerda, que de curta memória foi justificado, porque se ascentou esse terrorismo de esquerda,
como se existisse um terrorismo de Estado.
Então, parece-me que certas minorias, õ0 Brasil, não
aceitam este valor comum, nO-meu entender, colocando
o terrorismo de esquerda como vâlido, porque existe um
terrorismo de" Estado, opressor. Então: haveria uma lÔia
entre oprimidos e opressores, onde o Estado ê opressor e
onde as minorias esquerdistas, cantadas em g6nero, piosa e verso, e com direito de se levantarem. Esquecem que
o terorismo de esquerda e o de direita têm o mesmo obje;
tivo: arma à mão, da mesma forma, e têm a estupidez ou
motivação tão idota que não hâ razã9 para se defender.
mas, eu tenho a impressão de que nós estamos atravessando um certo impasse, pela forte colocação objetiva
honesta e sincera. Eu atê a voco, aqui, o meu testemunho,

Como Deputado; ,quantas e quantas yezes eu quero ser
racional, lógico, objetivo, humano, _e_ não posso _ser. O
nosso posiciona'rnçnto Jógico, _racional, c::guiparando
_com o humanístico, e que eu acho que nós devemos alcançar mais dias menos dias, é contestado por uma certa
minoria que me obriga, desculpe a expressão, enquanto
houver extrema-esquerda, neste Pais, me obriga a ser
-extrema-direita. Mas, isso por inércia. Mesmo ao arrepio
--~da minha vontade própria. Eu sinto que, neste Congresso, ninguém, num assunto desse jaez, quer rea.lmen~e
chegar soluções lógicas, racionais que --veja bem ilustre depoente - teriam que se transformar numa lei.
Tanto isso ê verdade, para encerrar, que a Lei de Segurança Nacional, por mais estapafúrdia que ela seja - e
acredito que ela seja -é obrigada. a ter, no seu intróito,
u-ma definição do que seja guerra psicológica, do gue seja
g'uerra rCVolUciõnâf'ía. -InclUsive; a lei nem cita o juiz. O
jüiz deve tomar-precaução de se imbuir daqueles conceitos, como se o juiz não os pu9esse ter; como se fossem
-tõnceitos qU:e-eSliveSserri-ao arrCpiõ -da sociedade.
Quando se fala em guerra psicológica, muita gente diz,
-as~: o·qúe é guei-r"a PSicológiCé Eu não Sei~ que é.iSsa".
o·que é gUàra-revolucionária? Eu não seí o que ê issO.
- Então, o que está fàltando realmCnte é a definição desses valores objetivos, lógicos, racioniis -que nós temos
qUe'C:nContrar. Sei lá, se o quadro institucional está indCfinido _, estâ indefinido no nosso entender - porque
são novos tempos, novas ~pocas, e hã um certo tipo de
minoria neste Congresso que não quer novos tempos.
Não. Ela quer derrubar o regime, quer exercer o regime,
quer n~vo pacto, quer dizer, negando tudo aquilo que,
no meu: entender, s~~iã ~ãlgum~ _c~isa que merece_se_r res'peitadi.
- - -· --- -

a

Para se COlOcar tudo- isso numa anâlise nua e crl!a, lógica e s~nsata,~ enqÚ~mto ·não se d.;8~mar certos espíritos
deste Congresso, o quadro político-institucional sempre
serâ indefinido.__Jem_~~çsoJoça9-o sempre nos bancos dos
ré~s o Esta~~-como ~endo terrorista. Não. O Estado tem
defendido os valores éticos, morais que ele entenda como
os deles, como entende o meu Partido, como entendo eu
como sendo do meu Pa_rtido, não aceito que ninguém venha mudar.
Bem ou mal, nós fizemos uma revolução, essa revo-_ lução com todo~ Seus d~feitos tem ~guns ideais cristãos,
= humanfsticos, e Cm que pese não tenha atingido todo os
seus objetívos, eles são perenes. E enquanto alguêm quiser n~ga_r qu~_nQ!>_ !~fllQS uma_ r(:V:Qlu_ção_desses princípios, que são os valores ()bjetivos, raci_onais, que de, _certa forma; C:St~utu;am_J dJgamos, até o_ meu pensamento,
_Cnquanto certa minoria qu~ _at~ Jtoje não faz outra coisa
. senão cantar em prosa e vefso, que a única solução é derrubar o regime,_ não teremos condições de definir esse
quadro político, dentro da hierarquia de poderes, dentro
das instituições respeit<i.das, de que nós mesmos somos
os -ifltáe'sSados.
Então, são essas as minhas observações de que eu apenas submeto à apreciação de V.
dentro das linhas gerais, que acho que são válidas. Acho que V. S•- medesculpe a sugestão- deva mesmo continuamente fazer palestras desse tipo em alguns se tores ligados inclusive a V.
s•:-;-que mereCtríaltf1:Qn-hecei-1sSo InCibqr do--QUe nós
prÓprios. Muito obrigado.

s•.

O SR. DALMO DALLARI - Eu queria agradecer
ao nobre Deputado_ Erasmo Dias e procurar, tambêm.,
. -diZer ~lguma cois~, respondendo as suas observações.
~ princípío, à-qUestão dõ terrOrista inteiectuil-Cstou
de PtCi10 acà~do. R.ealm~nte _achÇ) que ~sse é um tipo de
terrorista que eXiste, que- causa um mal terrível c que,
muitas vezes, causa mal maior ainda do que o que causa
o terrorista armado. O terrorista intelectual âã continuidade ao seu. terr~rismo ~ ele pode, efetivamen_te, exercer
influência -muito negativa, influência deletêr~a e pode
contribuir para que haja o ifetivo terror,-par~ que o
povo se sinta inseguro, como pode estimular para a prá-
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tica do terrorismo. Isto infelizmente ocorre, é: um fato
que eXiste.
Quanto à referência que fiz sobre o desinteresse que
percebi no Congresso naCional, eu peço licença para precisar um pouco: o _que eu mencionei foi que se percebeu
no próprio Congresso Nacional que não havia unanimidade quanto à necessidade_ .de investigação_ do terrorismo. Foi o fato que tomei conhecimento pelos jornais e
V. Ex•., de certo modo, confirma isso tudo, dizendo que
hã, inclusive, razões para a inexistência da unanimidade.
Eu lhe pediria liCença pa:ra ponderar que, quando se
coloca o problema de investigar terrorismo por uma Comissão Parlamentar de Inquérito, não estâ colocada a limitação pela tendência política do terrorista; a investigação é d.o terrorismo. Inclusive, não se sabe, de antemão, se o ter:_rorismo é de- esquerda ou de direita. Quer
dizer; a investigação é_dos atas de-terrorismo, essa investig~ç~o_ deve ser levada às (iltimas conseqUências, ela
deve
quanto possível, uma investigação completa.
Quer dizer, não se admitindo realménte que, de antefl'!âO:..

ser.

O SR. ERASMO DIAif- Permite um aparte?
O SR. DALMO DALLARI -

Pois não.

O SR. ERASMO DIAS - Justamente aí é um j)o~to
que nie pareceu interessante. Segundo certos setores daqui do CongressQ, todos O!i: atosjá têm um réu. O réu é o
Governo. Já foi dito em a1to e bom som. Não há nada
que esclarecer. Inclusive chegar a uma conceituação legal
do que seja. Não! S-egundo certos setores do Congresso
já estâ tudo apurado. b: 0_-Çioverno. Então, é apenas
achar uma forma de chegar ao Governo.
Ora, não concordamos com isso, porque há certos parâmetros, inclusive de investigação, política e justiça que
têm que ser respeitados.-Se não se acredita na Polícia, se
não se acredita na Justiça, então vamos acreditar em
quem? Então, são esses parâmetros que estão faltando.

0 SR. DALMO DALLARI- Eu gostaria de lembrar
que inclusive 1iiUJri.a refe&nCíã a isto, que nunca seria o
Governo, porque aquele que pratíca o ato de terrorismo
não está mais exercehdo üma função legal. Quer dizer,
aquele pertence ao Governo, seja em que cargo for; que
- pertença a um orga"nisrilo policial, quer dizer, um servidor público que ganha dos cofres públicos para executar
determinadas tarefas previstas em lei. Ora, nenhuma lei
prevê que alguém, em qualquer nível de Governo, da administração pratique terrorismo como ato da sua
função .
Acho que esta investigação poderia, eventualmenteé apenas uma hipótese que formulo - levar à compro~
vação de que o terrorista _ê alguém ligado a um organismo de segurança. Isto não quer dizer que o organismo de
segurança seja terrorista. Porque aquele, que sendo ligado a um organismo de segurança praticou terrorismo, está agindo fora da sua função. Porque não é função regular dele, como membro do organismo de segurança, a
prática de crimes.
____ E. por esta razão, uma vez mais, é que me parece que o
normal, pelo menos observando o assunto do ponto de
vista de um cidadão brasileiro que tem preocupação com
isto e _que confia, inclusive,_no Congresso Nacional, isto
que me levou à conclusão de que todos os membros do
Congresso, claramente, se posicionassem contra o terrorismo, c_ontra qualquer terrorismo, seja de direita, de esquerda ou de centro, isto não importa. O terrorismo ê
um crime que prejudica o povo brasileiro, prejudica o
Estado brasileiro e, por isso, precisa ser combatido.
Então, foi este o-Sentido que dei a esta minha referência -à verificação de um desinteresse, em parte, do Congresso Nacional. Eu agradeço a V. Ex~.
O SR. PRESlDENt;E_ (r;tendes Canale)- Cond:do a
palavra ao nobre Deputado Modesto da Silveira.
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O SR. MODESTO DA SILVEIRA ...:... IluSti-e Professor, eu gostaria de cumprimentá-lo pela objetividade e
eficiêncTa com que tentoU colaborar com esta Comissão.
Realmente, V. Ex•, sem dizer com todas as palavras,
deixou claro que-de forma indireta, existe hOje -urna grande preocupação, não só de todos os doutrinadores, os
criminalistas em geral, com aquela criminalidade que é
quase sistematicamente impune e que· é, na verdade, o
crime do Estado. As estatísticas nãO ousam fazer; atê
porque quem faz estatístiCa -é O ·própriO Estado, mas os
estudiosos sabem muito bem que o Estado acoberta a todos os seus próprios crimes, seji em níVef de cOrrupção,
seja em nível de terror, de fraUde e de oniissões; o que
corresponde a crime por omissãO.
---- - -E se as estatísticas fossem levantadas nesse_ sentido,
por certo, a humanidade inteira se aterrorizaria de ver
que os seus Estados, talvez, sejam os maiores criminosos
da própria sociedade.
Esta é uma preocupação que se pode depr"eender da
própria exposiçãO -de V,_ Ex•
Mas, antes de entrar em nova indagação, eu gostaria
de saber se V. Ex• poderia nos dar uma riotícíit coriéiêtii
sobre se foi apurado o ato de terror praticado contra V.
Ex•, em São Paulo, do meSinO modo que contiao ilustre
advogado Dr. Josê Carlos Dias, e _se tem notícias d_e_ outros, pois que ocorreram tantos em São Paulo, mas concretamente quanto ao seu caso e do Dr. José Carlos?

O SR. DALMO DALLARI - Pois não. Agradeço
também ao Ilustre Deputado Modesto da Silveira quanto a sua observação a respeito do Estado. Eu goStaria
apenas- de acrescentar, complementando aquilo que jâ
disse, que se o próprío GoveOlo, Claramente, demonstrasse a intenÇão -de apurar a identidade dos terroristas,
ele só por isso jâ estaría iSento de responsabilidade. Com
isto afirmaría que,- de fato, não tem nada a ver com o assunto, não favorece e que não tem medo da investigação.
No tocante ao casn que me afetou eafetou ao Dr. José
Carlos Dias, só posso dizer a V. Ex• que há bastante tempo não tenho qualquer cantata com o inquérito. Prestei
depoimentos, fui convidaâo a fazer um eXame de álbum
fotográfico, fiz o exa-me, não reconheci ninguém, e depois disso não tomei mais cõnhecimento do assunto._ Inclusive, dei procuração aos ilustres advogados Hélio Bicudo e José Carlos Dias parã que acompanhassem o inquérito. E, apenas recentemente, pelos jornais, tive notícia de que o inquéríto-foi remetido ao Judiciário e o Promotor pediu arquivamento. O Juiz discordou do arquivamento por entender que as possibilidades de investigação nãQ foi'am esgotadas. De aco'rdo com o que prevê
a lei, o Juiz remeteu os autos ao Procurador da Justiça
para que decida se insiste no arquivamento ou se designa
outro Promotor para um eventual oferecimento de denúncia, ou se ele próprio -Oferece a denúncia. E apenas o
dado_ que eu ainda poderia acrescentar ê que, pelo que eu
conheço, não há iildiciado. Então, realmente, nestes termos, não haveria a quem denunciar. Apenas para completar e de certo modo esclarecer a minha atitude eventualmente alguém poderia vislumbrar ai talvez um
desinteresse, mas na verdade não hã o desinteresse. Eu
como brasileiro, advogado, como Professor de Direito,
tenho permanente interesse em que se cumpra a lei. Eu,
realmente, jamais. :iliineritei_des.ejo de vingança e graças. a
Deus estou livre disto, não -tenho ódios, a minha formação cristã-me protegeu desses- sentimentos negativos.
Entendo, além disso, que ê muito "importante dar alguma
contribuição para que se forme a consciênCia -democrática nacional, para que, especialmente a juventUde seja estimulada à participação política, que ela recuse a violência, que ela procure a construção de uma ordem justa
para que todos nós vivamoS em paz.
Acredito - não sei ·se Vai nisto uma supervalorização
do_ que eu possa fazer - acredito que alguma contribuição através de aulas, conferências, de artigos, eu posso dar nesse sentido.
Então, por esta razão, eu me volto para o futuro e não
para o passado. Acho que investigação deve ser feita,
.. deve ser feita pela poHcia que é especializada, que tem os
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elementos necessários para investigar e, como ocorreu
desde o IníCIO,- eu permanlx;o serilpre à disposiÇão da
polícia pã.ra um eventual depoimento complementar,
para alguma coisa que se considere necessãrio da minha
parte. Apenas não estou· õu não vou m(; eJnpenhar na investigação, porque não é minha tarefa e eu nem saberia
fazer investigação. Então eu procuro fazer apenas aquilo
que eu sei.

O SR. DALMO DALLARI - Na verdade foram
muitos álbuns.
Apenas o pormenor que eu acrescentaria, para tornar
mais precisa a minha i~ formação, é que eram fotografias
de delinqüentes comuns.

O SR.-ALOYSIO CHAVES -(Fora do microfone)

O SR. DALMO DALLARI- Delinqilentes comuns,
exatamente.

O SR. DALMO DALLARI -

Por favor.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Uma explicação adi--cional._
0 Sr. declarou há poucos momentos que tem dois advogados que acompanham o inquérito policiaL O nome
de um é Hélio Bicudo; e o segundo advogado?
O SR:-bALMO DALLARI- É José Carlos Dias.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu gostaria de saber se
esses advogados tém acesso ao inqu~to, se acompanham o inquérito, se assistem ao inquérito e se podem interferir junto às autoridades com providências, pedidos
de urgência para o esclarecimento de fatos que possam
parecer a esses advogados importantes.
O SR. DALMO DALLARI - Eu acredito que sim.
Nós. não conversamos a respeito do assunto, entre outras
coisas, porque são profissionais muito competentes, em
quem eu confio totalmente, senão não os teria indicado.
De maneira que, por essas razões e por se tratar de crime de ação pública, acho que eles têm pleno acesso. Naturalmente há uma distância entre o pedir uma diligência
e o conseguir que a diligência seja feita. Pode ser que o
advogado peça - como ocorreu no início, quando eu
ainda estava acompanhando, em que o próprio Promotor fez pedído di diligências que não foram deferidas.
Quer dizer que isto pode eventualmente ter ocorrido,
mas não sei dizer com precisão se isto ocerreu.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Muito obrigado.

Interpretei a sua afirmação de "eu acredito que sim",
isto é, que os. advogados tenham tido acesso ao inquérito
que envolve o terror praticado contra V. Ex~. interpretei
a expressão .. acredito" como espero, isto ê, tenho a esperança de que sim. Assim interpretei pela exjleriêitcía que
estamos tendo de todos os outros- mais de 100- casos
de terrorismo. SiStematíCaineii.te, as partes e os advogados não tiveram acesso, E, inclusive, para ilustrar melhor, os próprios representantes desta CPI, que tentarem
acesso às investigações que se fazem a respeito do terror,
não tiveram o acesso, a não ser um diálogo vago sem
qualquer acesso a docum_ento em um dos casos. Aí se
tratando de - por coincidência - Parlamentares, portanto, legisladores de uma CPI e, por coincidência, advogados também.
Logo, eu interpretei com um_ "espero que sim".
V~ Ex• concordaria com esse tipo de afirmação?
O SR. DALMO DALLARI - Eu não tenho a certeza, mas eu acho que dentro da ordem jurícia brasileira o
normal seria que tivessem o acesso.
O SR._MODESTO DA SILVEIRA- Sr. Presidente,
me permita, antes de continuar, requerer a V. EX• qtie requisita a informação da autoridade, também, em reb:ção
a esse caso do Professor DalJOO Dallari, porque, aparentemente, está ocorrendo aqui exatamente um carimbo do
que está acontecendo neste momento com o Riocentro e
o que aconteceu com todos os outros casos, seja com o
Bispo de Nova lguaçu, seja c_om a _Ordem= dos_j\.dvogados do Brasil. A própria Ordem, ela que é muito mais do
que um advogado, ela ê simbólica dos milhares de advo·
gados do Brasil, não conseguíu acesso e, portarito, que se ·
requisite também isso.
Mas queria perguntar o seguinte, Professor:
V. Ex• informou de que lhe ofereceram álbum fotográfico; v:- Ex•- tem idéia de quantas fotografias figuravam
nesse álbum?

O SR. MODESTO SILVEIRA cOmunsl

Ahl Delinqilentes

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Só delinqUentes comuns?
O SR. DALMO DALLARI - Foi Uma quantidade
muito grande de álbuns de delinqUentes comuns, mas só
de_ delinqUentes comuns.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Houve algum
acesso de V. Ex• à identificação -digamos- de alguma
pessoa que fosse militante dos próprios quadros policiais, ou dos quadros oficiais?
O SR~- DALMO DALLARI - Não, não houve.
Quãndo eu_ era interrogado hã pouco, eu dizia que tinha
notíciã de deligência que foi requerida e não deferida.
No início, o Promotor que funcionava, no caso, requereu que houvesse esta exibição de fotografias a que V.
Ex.f acaba de fazer referência, mas não obteve deferimen·
to.
De maneira que isto ...

O SR. MODESTO DA SILVEIRA-Isto é um comportamento que s_e harmoniza com outras informações,
de outras testemunhas, no sentido de que existem certas
áreas oficiais que estão absolutamente proibidas de serem investfgadas, isto é, há determinados cidadãos que,
por pertencerem a determinadas áreas, necessariamente
continuaram, estavam e continuam acima de quaisquer
suspeitas.
Mas V. Ex' fez uma referência ao Congresso Nãeional. Realmente, é uma preocupação muito séria, essa sua
afirmação ta-mbêm foi de algum modo repetida pelo Deputado Erasmo Dias, de que áreas do próprio Congresso
não têm tido o devido interesse pela apuração do terror
e, na verdade, o próprio Congresso Nacional tem sido
vít1ma do terror. Isto que V. Ex• afirmoU, realmeil.te, o
-ptOprio Congresso tem sido vítima do terror, ora por
cartas que nos- chegam freqUentemente, aliás, até alguns
de nós já recebemos essas cartas, telefonemas e ameaças
de toda sorte, e até coisas mais graves como terror direto
praticado na pessoa de alguns parlamentares, bombas
falsas no Senado, vários Deputados, dois pelo menos a
residência deles violentada com bombas, outro sofre até
tiros e espancamento, tudo é terror que o próprio Congresso, na medida em que o terror mais distante não foi
apurado e punido, ele está chegando cada vez mais pró~imo ao Poder_. -LOB:O,- um dos Poderes jâ es_!â ~!J.bmetido
a esse terroriSmo direto. Por outro lado~-está aí, nos
Anais, que o Congresso proibiu, por exemplo, que se
criaSse uma -ep[ da Tortura, o que equivale dizer CPI do
Terror, Sob uma alegação politica que se poderia respeitar, digamos: .. Não vamos jogar pedras no passado e
reuni-las para construir o futuro". Tudo bem, se isso é
verdade, naturalmente a Nação pode ter memória curta
ou longa, dependendo de que não fique apenas em palavras, mas em atas, Mas logo depois. houve, por exemplo,
uma outra CPI extremamente importante, como a da
Energia Nuclear, e quando se chegou nessas ãreas que
devem ficar ac_ima de quaisquer suspeitas, foi preciso que
~e matasse a CPI. Agora, por exemplo, quando se apura
um outro tipo de terror, da corrupção, uma outra CPI,
está sendo_liql1ida_da a CPI. Eu previ isso aqui hã meses,
e está-dcórrendO ãgo"ra. O interesse oficial estã liqaidand0 com CPI da Corrupção. É evidente, quem tiver dúvida vai ver, vai olhar, acompanhar. E temo, sinceramente temo que esta própria CPr;-Se -tentar entrãr iiãSáreaS acima de quaisquer suspeitas, possa ter o mesmo
destino.
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Só tenho algumas esperánças porque os ilustres parlamentares do Governo afiriniú3.m que vão ãssumir eSta
CPI custe o que custar~ Portanto, é mais algum nível de

esperança que tenho de que esta CP! possa ter um

no diverso e mais digna ou menos ióctigno cto q ué

desU-

as Ou-

tras, pelo menos,
Pois bem, mas aí, ainda dentro desta ordem, vem a
questão do Estado. Na verdade, fala-se aqui que o Estado seria apontado freqüentemente como o autor do terrorismo. Todos nós, e evidentemente V. Ex•, cada um de
nós é contra o terror e luta, inclusivC bUscand-o os meios
para se definir o terror, inclusive numa Le&fsiaÇão- qÕe
não se interessou por defini-lo. E aí vem a doutrina toda,
talvez baseada em São Paulo, quando dizia, o que aliãs
foi repetido na Populorwn Progressio, de que;_ '_'Quan<!_o
a tirania é prolongada e grave, o povo tem o direito de
autodefesa contra essa tirania". Isso seria um estímulo
ao terrorismo ou um contraterrorismo.
Essas questões sào interpretadas ao belwprazer dos ín~
teresses individuais ou gn.ipais, ou atê partidários.
Na verdade, se nós tivermos a favor de liquidar o terrorismo é preciso partir por defini-lo e por apurãw\o. E
um Estado que na verdade se interessa em apurar dete~~
minado tipo de terrorismo e, sistematicamente, não apura outro, evidentemente ele pode estar es6mulando uma
forma de terror.
Isto a Nação sabe. Não adianta se fazerem julgamentos desse tipo, em forma de carimbo, como ell_ dizia, o
Riocentro é igualzinho ao de V. EX', igualzinho ao bispo
daqui, o padre aqui, é igualzinho. A ve-rdade é que quando aparece uma autoridade para tentar apurar às últimas
conseqilência~ os fatos para chCgar entre fato e autoria,
vincul"ar um fato á ãutoria, aí é impossível, af baixa-se
uma cortina de aço que impede ir à autoria. Fato sim,
autoria não!
E aí, onde nós ficamos? Está ou não o Estado comprometido com a autoria? Esta é uma grande indagação, e
acho que esta CP! não pode ter o triste destino de outras
CPis de igual comprometimento, e o triste destino das
centenas de atas de terror cujas setas apontam sempre
para os mesmos escaninhos, sempre! Mas não se permite
apurar.
Concluindo, Sr. Presidente, goStaria de agradecer ao
Professor Dalmo DaHari, e dizer do respeito que a
Nação tem pelo seu trabalho e da total confiança na sua
pessoa, da certeza de que V. Ex• continuará dando a sua
contribuição no sentido de formar uma sociedade forte.
Só uma sociedade democrática é uma sociedade forte.
Toda sociedade autoritária errf qu-e -a-queles que detêm o
poder pelos seus próprios interesses e meios e que recebem da Nação os meios para protegê~la e não o fazem,
certamente estarão, não apenas institUciorialmente iDaS-concretamente, sempre na direção das setas Que a sociedade está apontando pela lógica, pela inteligência e pelOs
indícios.
Muito obrigado, Professor Dalmo Dallari.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Euclides Scalco.

O SR. EUCLIDES SCALCO- Sr. Presidente, Srs.
Membros desta CPJ, ilustre Professor Dalmo Dallari:
Alegra~nos seu depoimento_ porque concordamos totalmente com ele, que o sentido e objetiyo nosso não é
procurar aqui na Comissão estabelecer tirr:ia nova lei que
regule os atas de terror. O problema é a democracia.
Mas, para simplificar a ncisSã- intervenção, eu me permitiria eiltrar logo nas questões que me assaltam e que
me fazem perguntar a V. S• algumas coisas com relação
ao seu depoimento e aquilo que se passa no nosso País
concretamente.
O fato de V. S' ter sido seqUestrado duas vezes, por indivíduos .que não foram identificados, de sorte que
pressupõe~se que eles não pertencein a nenhum órgão de
segurança legal, como V.S• nos explicaria que tendo sido
seqUestrado por indivíduos nào·identíficadõ-s; pOrtanto
cometido um ato de terror, V, S• foi levado a órgãos de
segurança legais.

O SR. DALMO DALLARl- Eu inclusive, quando
Sofri o prirrteiro- s~qº5=5_t~g_,_ publique_i um artigo em que
narrava minuciosamente os f<!_tos, e_n~te.artigo levantei
exq.ta_mente_,eSl<!..Q~tão. Eml)ora_as pessoas não se identificassem, não tiVeSsem mandado judicial, fui Íevã.do
para um órgão público, para uma delegacia de polícia. E
com a minha ~xperiência de advocacia, já quase 30 anos,
muitas vezes fui a essa delegacia e a ou1ras delegacias, e
semp-reve:rifiquei isto, que _a não ser os da casa, todos os
que _querem ~!l_trar ~ªm_que se identificar, têm que dizer
jnclusive 9nde v~9, ÇQIJl quem vão..falar e o que vão fa-

zer.
E os que me conduziram não precisaram de coisa alguma. Quer dizer, não se identificaram, não disseram aonde iam e foram me leva_J;ldo para dentro dessa delegacia.
Isso me pãrece, m~is do que evidente, que eram pessoas
da casa. E eu perguntava isso e torno a perguntar, se eu
aparecer nessa delegacia, conduzindo uma pessoa qual~
quer presa, será que me deixarão entrar com o preso, e
vão r~Jer l! pessoa, vão mantê-la presa, só porque eu le- -'.'ei, sem nem me perguntarem quem eu sou e porque a
pessoa está lá? Parece evidente que não. Inclusive, menR
donei todos esses fatos e a insistência em que o Dr. José
c~ulos Dias e eu ficássemos detidoS.
_ Quer dizer, não foi na verdade um acaso, pareceu-nos
que era uma coisa pre determinada e não houve dúvida
de que o seqUestro se realizou coma concordância daw
__quel_e organismo policial ou de pessoas influentes naquele .organismo policial, porque, senão, efetivamente, as
coisas não se teriam passado desta maneira.
O SR. EUCLIDES $CALCO -Ao que me parece,
-fica dato, que não é imaginação de minorias da Qposíçào desta Ca"sa, qÚe-fÕcalizam em certos setores doEs~
tudo a responsabilidade de_atos desta natureza. Parecew
me que o depoimento de V. Ex• torna muito claro este
aspecto e~ desta forma, discordo da postura que o meu
_jJustre colega Erasmo Dias t()mOu aqui.
Quando depôs, nesta Comi_ssão, o ilustre exPresidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seabra
Fagundes, fez referência a alguns episódios do seqüestro
e_do ato de terror havido com V. S•, em São Paulo, em
que ele - e eu para ser fiel vou ler parte do seu depoimento - pretendeu fazer investigações em face de algumas inTormaçõeS que ele Unha.
"
Leio o depoimento do ilustre ex-Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil:
""'Evidente.q"ue neste tipo de investigação, quando
as pisfas São pOuCas, nenhuma hipótese deve ser
desprezada. Qualquer hipótese de investigação deve
ser trabalhada pelos órgãos de segurança. Insisti eu,
então, quer perante o próprio Ministério da Justiça,
quer perante a Secretaiia de Segurança de São Pau~
lo para que se penetrasse nessa zona cinzenta em
que se movimentavam - segundo diziam. com in~
sistência, segundo inúmeras informações concretas
com nomes, dados, datas, enfun, uma série de eleR
mentes que s_e inv®tigasse essa ~ea, ou seja, a área
na qual se reuniam elementos Que, _em certa fase da
história do Brasil, haviam atuado em órgãos de repressão.
Eu não-alfía Que havia ou que essas áreas, esses
elementos agissem, seguindo intruções dos comanw
---dantes ou dos dirigentes desses órgãos de segurança.
Até porque_ a tnibilidade dos atas praticados revelavam qUe eles rião provinham de homens responsâ--::
veis, de lfderes, de comandantes. Todos esses atascomo os Srs. s<i.bem -produziram efeitos diametralmente opostos àqueles que poderiam esperar os
adeptos ela ideologia que os inspiraram.
O que ocorreu foi algumas autoridades, situadas
num patamar elevado da estrutura do Estado brasi~
leiro, opuseramwse tenazmente _a qualquer investig~ÇãO -neSsa área. Portanto, pode-se dizer que há um
- seror da sociedade brasileira inacessível a wna investigação no tocante -a -atentados terroristas.·"
ora, esta COiiliSSào tem como objetivo esclarecer os
fa_tos, ela não tem como objetivo punir n_ingu_ém, mas esclarecer os fatos que estão obscuros.

Gostaria que V. Ex• nos dissesse alguma coisa com re~
lação a esta calocaçào do ilustre Dr. Seabra Fagundes,
com relação ao caso de V. S' e a outros casos ocorridos
no Brasil. A própria Ordem dos Advogados do Brasil fez
um levantamento em que existem mais de noventa atentados não esclarecidos.

O SR. DA LMO DALLARI- Antes de tudo, agradecendo a V. Ex~ a gentileza das palavras e a participação
nas perguntas, eu pediria licença para externar o meu
respeito, a minha admiração pelo grande advogado
Eduardo Seabra Fagundes. Ele, realmente, como Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, foi de dedi~
cação excepcional, foi a São Paulo, inclusive, procurou
contato com as autoridades policiais, e pessoalmente fez
muito empenho para tentar uma ampliação das investi~
gações. Soube por ele_ próprio com a informaÇão tam~
bém que, realmente, o seu empenho foi infrutífero, ele
não conseguiu resultados.
Gostaria de voltar, uma vez mais, à alguma coisa que
ficou dito no meu depoimento que, de fato, existe terrow
rismo quase que no mundo inteiro; o terrorismo não é
um fenômeno só brasileiro, inclusive países que têm condições econômicas melhores, que têm uma tradição de
ordem jurídica, têm também o seu terrorismo, como é,
por exemplo, o caso da República Federal Alemã. Mas o
ponto que nos coloca em situação peculiar é que só no
Brasil não se prende um terrorista, só no Brasil não se
suspeita de ninguém. Na Alemanha há terrorismo -há
terrorismo - mas o número de terroristas preso é muito
grande. Na Itália a mesma coisa, na Inglaterra prendemse irlandeses; na França também há terroristas na prisão.
Então, o dado que é difícil de ser explicado, pelo menos,
com os elementos de que nós dispomos, e por que razão
ninguém é suspeito, por que razão ninguém é preso, por
que razão não se chega a qualquer conclusão?
Acrescento um elemento mais - não trouxe aqui comigo porque me parecia que não era específico do assunto, mas que eu trago em face da questão de V. Ex', rece·
bi, nesta semana, o relatório do Banco Mundial a respeito de países com .os. quais o Banco Mundial tem cantata,
e esse relatório faz referência aos gastos do ano de 1978.
Nele um dado que me chamou a atenção foi o que oBra~
si! gastou, exatamente a mesma quantia Com segurança e
educação, enquanto que o Mêxico, por exemplo, gastou
8 vezes mais em educação. Isso, sem falar em outros países que gastaram 20 vezes mais ou além disso em educ:açào. Isso significa que_ estamos gastando quantias fabulosas com segurança e onde é que está o resultado dessa despesa?
Acho que a eficiência do serviço de segurança deveria
justificasr a despesa e a ineficiência não justifica a despesa. Então esse é um aspecto que acho de extrema importância e que é da responsabilidade do Congresso Nacional. Embora sabendo que a própria Constituição restringiu muito a possibilidade de participação do Congresso
Nacional na elaboração da Lei Orçamentária, existe a
possibilidade de uma ação fiscalizadora. Então, este seria um dado a ser per~untado, investigado. Qual o destinõ".dessa quantia tão elevada que se tem destinado a gasto.:; de segurança? Se neste.aspecto hâ uma multiplicidade
enorme ·de atas de terrorísmo e não se chega sequer a
suspeitos, então, alguma coisa precicisaria ser esclarecida por que além de tudo, trata-se de dinheiro público e
trata-se de um país que tem necessidades fundamentais
de habitação, db eduação, de saúde, para serem atendidas. Seria uma distribuição melhor dos recursos financeiros.
Basicamente, era isso que gostaria de acrescentar às
observações. de Y. Ex.'
O SR. EUCUDES SCALCO- Continuando. Sabemos que todos os atentados tidos de esquerda foram eluci_da9-os, seus praticantes presos, outros exilados, os outros atentados, esses 90 que estão aqui, que foram pratí~
cados nos últifl]OS anos - Ordem dos Advogados, Câmara dos Vereadores, Tribuna da Imprensa, Riocentro e
tantos outros _que foram praticados- não tiveram esclarecimentos.
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V. S' falou que o caso do Baader-Meinhof, Brigadas
Vermelhas que são os mais notórios, Seus membfos lo~
ram presos. No Brasil, nada disso aconteceu como V. S'
disse V. S' disse que existe inêrCfa pouco empenlio~v. S' eritende que aS-iUtOr[Qã(feiS bf-ãs1leiras estão enquadradas na inércia e no pouco empenho de esclarecer
os atas de terror praticados no País?

e

O SR. DALMO OALLARf- O que me parece é_que
existe_uma confusão de situaçõ_es, uma confusão de objetivos que, entre outras coisas, se colocou o esclarcimento
do_terrorismo como parte do jogo político; ou interessa
ao Governo, ou interessa à Oposição, quand-O, ·a meu
ver, interessa ao povo brasileiro. Não é uma vantagem
ou uma desvantagem para o Governo ou para a O]Jo-siçào. E, falando como brasileiro, eu gostaria muito de
sentir que os membros do Congresso Nacional se colocam exatamente nesta posição superior, pondo o interesse do povo, o interesse do Brasil, acima de qualquer jogo
partidário. A meu ver, é_tão condenável o terrorismo de
esquerda como o direito. Jamais aceitei, jcimais aceitaria
a violência contra seres humanos como método de ação
política, porque a violência contra o ser humano é essenciamente imoral, é sempre reprovável. Acho que é preciso que todos se coloquem num plano alto, com espíritos
desarmados, lembrando que, acima de tudo, está o interesse do povo brasileiro. Como representates deste povo
é .que devem tomar suas decisões- neste caso específicO,
empenhando-se ao máximo para que haja, de um lado,
uma legislação adequada às necessidades e, de _outro lado, para forçurcm um empenho maior para a apuração
desses casos.
A meu ver, existe inclusive, um erro de perspectiva na
colocação de muitas autoridades que temem que o fato
de se descobrir Que alguém ligado a um organismo de segurança cometeu ato de terrorismo, temem que isso signifique uma desmoralização para o Governo. A niéu Ver,
não haveria esse efeito desde que o Gõverno demOnstrasse que ele também quis apurar. Então, ficaria muito evidente que ele não acobertou ninguéin, não prõfegeti-rlin~
guém, o que significa que ele não estaVa de icõrdo coill a
prática do ato terrorista. Não quero dizer com isso que
os governantes brasileiros estejam de acordo com oS atas
terroristas. Quero dizer que o pouco empenho permite
inclusive que se crie eStã imagem de concordância, edisse que, ao meu ver, o próprio terrorista pode estar interpretando desse modo a atitude das cúpulas governamentais: está-se sentindo protegido, está pensando que-tem
aliados.
Acho necessário uma reação firme, sem qualq-uer limitação de cunho ideológico, porque terrorista é um criminoso, não importa a que partido pertença, não importa
qual a sua tendência política, e deve ser punido de acordo com a lei.
O SR. EUCLIDES ·s~ALCO --Só para esclareCer,
mais uma vez.
O que nos moveu, ao Senador Frá:nco Montoro e a
mim, quando solicitamos a convocação desta CPI, foi
exatamente a isCnção, foi posidonar"mos conti-a todos os
atos de terror, de qualquer área que eles viessem. NãO temos compromisso com nínguêm a não ser-com-ajustiça,
com a democracia e com a liberdade. Por isso, solicitamos esta CPI.
Mas, somente para encerrar, e; me referindo à ultima
referência que V. Sf. fez com relação aos dados do Banco
Mundial - e seria bom que ficasse registrado aqui que
enquanto ocorre isso, que se gasta com segurança a mesma coisa que com educação, um elemento que poderia
aduzir é que na semana passada, õ ilustre Ministro da
Saúde, Waldyr Arcoverde, na Escola Superior de Guerra, declarou em palestra que no Brasil morrem 400 mil
pessoas por ano, que poderiam ter sua morte evitada.
Então, enquanto se gasta em segurança, deiXã=Sê ·orasileiros morrerem de fome.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Cáncedo a
palavra ao nobre Deputado Péricles Gonçalves.
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há 6 meses, toda a Nação envolvida e todo mundo per~
Sr. Presidente,
Sr. Pi-Ofessor Dalmã DaJlafi, -nós, aqui nesta Coguntãndo como é que vai ficar a CPI e não sabemos o
missão~ por força das nossas atribuições- e não nos olqu_e responder. Então, o depoimento de V. Ex• foi claro,
vidamos n'i.mca das obrig<ições de que estamos reVéstidos
foi erUdito, foi sábio, foi judicioso. Essas incrustrações
-podemos; a esta altura, dizer a V. Ex• que a sua fala
que se fez, aqui, por parte dos nossos Parlamentares, deu
judiciosa, obviamente complementada com argumentos
a mim esta condição. Achava até que, depois de tomar
de brilhantes colegas, dá uma idéia quase que definitiva,
um depoimento de um Delegado da DOPS de São Paulo,
e quase que poderfamos suspender os nossos trabalhos e
poderíamos, -inclusive, aguardar em compasso de espera,
aguardar que o tempo, testemunha_ indomável da hisaté ver o pronunciamento do Governo. Mas eu gostaria
tória, venha a nos contar, a posteriori, tudo isso que se
que V. Ex• me respondesse sobre a sua cooperação no
fez no Brasil a respeito do terrorismo. Nós estamoS muinovo C6digo Penal.
to à vontade, porque ficamos, como acentuou o nosso
prezado companheiro e colega, o nobre Deputado ErasO SR. DALMO DE ABREU DALLARI- Pois não.
mo Dias, num ponto central, sem pender para um lado
Agradeço a V, Ex• que foi extremamente generoso il.as
ou para outro. Condenamos tanto a esquerda quanto a
suas apreciações e, especificamente a este ponto, devo es·
direita, quando ela se manifesta e executa tarefas de vioclarecer que quanto ao Código de Processo Penal Cu não
lência. E, no que concerne a esse episódio do Rio de Jao conheço, infelizmente. Não o recebi. Recebi, isto sim,
neiro, o que posso dizer a V. ExJ, comO morador daquele
um prOje((:l de Código Penal, com uma particularidade:
Estado infeliz, exatamente pela ocorrência desses fatos, ê
era apertas o projeto referente à parte geral e é um peque qualquer criança de mais de li anos, pode chegar a
daço de código. ~ muito diflcil opinar a respeito de um
autoria- desses delitos praticados, não por informação de
pedaço, porque veio só a parte geral, sem a parte espequalquer um de nós mas simplesmente pelas explicações
cial, sem o lugar onde se deverá fazer a definição do delique foram dadas a respeífo daqueles graves episódios.Fiz
até um apelo, na ocasião, no sentido de que os Srs. resto. Tenho, inclusive, duas sugestões preparadas. Uma
ponsáveis por esta Nação, não julgassem o povo tão
delas~ resultante de um trabalho que tive a oPortunida·
idiota, a ponto de acreditar naquelas fanfarronadas, nade de apresentar, no começo deste ano, numa reunião da
quefas estõrías que não estivam condiZenteS com os faUNESCO, em PariS, a respeito do problema dos desapatos acontecidos. Ent~o. hoje, ·meu Professor, meu MesrecidOS-Políticos. Fui convídado, e, examínanôo a docutre, V. Ex' me deu uma aula e eu completo o meu saber a
mentação já produzida sobre o assunto, verifiquei quC
respeito do terrorismo. Quero apenas e tão-somente fafaltava, exatamente, o problema da tipificação. Falava~
zer uma pergunta a V. Ex•. e logo após encerrar. V. Ex•,
se muito contra esta prática de fazer desaparecer pesSoas
que é cultor do Direito, que tem uma bagagem vasta e
e, inclusive uma Comissão Especial da- ONU PreparOu
~ atualiiada a respeito do sistema jurídico e, ·talvez, até de
um projeto, declarando que o desaparecimento é crime
todas as nações, e sabendo nós, como estamos sabendo,
contra a humanidade, porque tem efeito prático extrC~
que S. Ex' o Sr. Ministro da Justiça há PreparãOo em seu
mamente importante, porque sendo crime contra a huGabinete, jâ tornou público, a elaboração do Código de
manidade, não é passível de prescrição, e além disso,- dá
Processo Penal e o Código Penal, e nesses Códigos S. Ex•
competência a _qualquer ~tad_o do mundo para julgar.
pede, solicita a colaboração de brasileiroaS, no sentido de
Então, o criminoso não terá onde se refugiar. Mas, notei
aprimorar o que ali está, eu perguntaria a V. Ex• se V.
Ex• ofe-receu Subsídios, se V. Ex~ deu conSelhos, se V. Ex• - qUe ha via: um aspecto falho, muito importante: é que não
fiãvia a·tiPíficãÇão do desaparecimento de pessoas. Note
- apresentou alguma emenaa~ argum trabalho seu, visando V. -EX-_.- iiue, hoje, na fegislaçào brasileira, não existe esse
<Lcoiocar_ o ú:rrorismO ri-alei penal cop)um. Eitibora eu
queira dizer a V. Ex~, no fiilal da minha fala, que isto
crime. Se uma pessoa desaparece, alguém ê acusado de
pouco valeria. porque numa hora em que sabemos que
fazer deSaparecer a pessOa~ Se não houver prova ou indíforam aprendizes de terroristas e aprendizes de apuradocio muito forte de que a pessoa morreu, não há homicíres de crimes de terrorismo, estão envolvidos nisto ...
dio. Então, qual é o crime? Nenhum, porque realmente
não existe previsão legal. Então, eu preparei um texto
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. Ex• me peraproveitando o trabalho que havia apresentado em Pamite uma pequena observação?
ris, exatamente para definir o crime de desaparecimento
de pessoas, e nesta ddiniçãO fui além, definindo a Co·
O SR. PÉRICLES GONÇALVES....:.... Pois não. ,Ouço
autoria da autoríâade que devesse investigar e não invesV, Ex•
tiga. Então, se há desaparecimento- aquele que se sabe
O SR. MODESTO.DA SILVEIRA- fo Código de
que p·rovocou o desaparecimento é o autor, e aquele que
Processo Penal que está no Ministério da Justiça?
deveria investigar e- não investigou é Co-autor. Seria uma
forma de cumplicidade. E, no mesmo sentido, tenho preO SR. Pt=':RICLES GONÇALVES- Exatamente. Esparado, também, um texto para tipificar o Cri.i:i:J.C: de-ter-tá ·sendO i!labóiado;
rorismo, mas já troquei idéias a respeito cOm vários coleO SR. MODESTO DA SILVEIRA- Tanto quanto o
gas. Por exemplo, apenas para lembrar, eu e um dos
Congresso sabe, foi uma edição dirigida, restrita e mais
membros da Comissão, o Professor Miguel Realle Júou menos reservada, de tal maneira que até aqui não é
nior, que é um eminente criminalista chegamos à conclufácil obtê-lo.
são de que não era hora, ainda, de se fazer apresentação
aas sugestões, porque ainda não se terri o- ProjCto Ou,
O SR. PÉRICLES GONÇALVES - Não concordo
pelo-meno'S, nàO-se conhece o projeto na parte especial,
com V. Ex~. porque, ainda ontem, foi-me levado um
porque é o lugar onde os delitos serão definidos. Tenho,
exemplar, no meu Gabinete.
portanto, material a oferecer, mas não surgiu, ainda, a
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Agora.
oportunjdade - isto quanto ao Códígo Perial. QuantO
ao Código de Processo Penal, confesso a V. Ex• que ainO SR. PÉRICLES GONÇALVES - Foi ontem.
da não tive em mãos o projeto.
Ó SR. PERICLES GONÇALVES -

Exni~

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Foi agora, porque até um mês atrás ele era secreto.
O SR. PÊRICLES GONÇALVES- Nobre Deputado_,_gostaria qu_e V. Ex~ não cortasse o fmal da minha trilha porq~e não sou dotado de muita clareza.
Tenho aquela mentalidade de policial e acho que a coisa no Rio de Janeiro, qualquer delegado de Polícia apuraria aquele delito em 24 horas. No entanto, estamos aí

O SR. PÊRICLES GONÇALVES -Quero lembrar
a V. Ex•_que, embora não tenha condição- sou inclusive do Partido da Oposição - de falar em nome do Sr.
MinistrO- da Justiça, quero lembrar a V. Ex• que ontem
estive_com S. Ex• o Sr. Ministro- fui lá tratar sobre assunto de segurança individual, mais precisamente sobre
a Lei de Tóxicos - e S~ Ex• Inclusive falou, no curso da
nossa conversa que aguarda, prazeirosamente, contri-
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buição de to.dos os brasileiros que estejam interessados
cm oferecer subsídios ao Código de Processo Penal e

O SR. FRANCO MONTO-RO---=-. V. Ex• me permite
um aparte?

O SR. PÉRICLES GONÇALVES- Pois não.
O SR. FRANCO MONTORO ......:. Eu havia- arrolado
exatamente esse ponto, para fazer uma pergunta ao Pro~
fessor Dalmo DallarL Parece-me q_ue V. Ex• colocou
bem, acho que essa pode ser uma das contribuições práticas da presença do Professor Dalmo Dallari entre nós.
No seu depoimento, o Professor refere-se exatamente a
que, no sistema legal brasileiro-; "é de mUita conVeniência
que nos termos legais regulares seja acrescentado, por
dispositívos no código penal; defiiündo côlll- prCcisão, ·a
crime de terrorismo, estabelecClldO- ã-- pena-- adequada
para as suas várias modalidã.des. Agora, S. S• acrescentou não apenas a tipificação do terrorismo, mas também
o desaparecimento de pessoas que na definição do crime,
a co-responsabilidade e a cc-autoria daqueles que, por
omissão, são de certa forma responsáveis pelo evento. V.
Ex' colocou bem o problema. Mas eu queria acrescentar
que um dos objetivos desta comissão é contribuir para o
combate ao terrorismo~ O Poder Legislativo~ este Cnão
o Ministêrio da Justiça, e nós nãO precisamos esperar
que o Ministro da Justiça dabore o seu projeto, para introduzir, através de um projeto de lei especial, este crime
que requer tipificação, e que está se revelando na maior
urgência. NeSte sentido, em complementação à solicitação feita, tendo em vista as finaHd3.d-es dessa C PI, quero crer que com absoluta imparcialidade, sem partídaris-mo, assim se terri co-nduzido quer o Presidente, quer o
Relator, quer os membros, e o depoimento modelar de
V. S• hoje, numa linha de objetividade. O que se quer, é
extirpar da vida pública brasileiia um mal da maior grãvidade. Na conclusão da CPI;-nós-não- temos meios de
punir culpados. As conclusões serão, talvez, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a sua responsabilidade e pode ser, também, a prestação de um
projeto de lei que sairia desta comissão. Eu penso que
com a contribuição de V. Ex•, seria, talvez, uma excelente oportunidade para que a Comissão, depois das suas
conclusões, apresentasse projeto de lei, de iniciativa dessa comissão, para ser introduzida em nossa legislação,
desde já, sem esperar a elaboraÇãõ do Código Penal e cio
Código de Processo Penal, para não -voltar ao debate por
econ·ornia de espaço. Introduzo, agora, através do aparte
dado ao meu pr~do colega, essa solicitação a V. Ex'
O SR. ERASMO DIAS- Muito obrigado, Senador.
O Sr. Ministro elaborou anteprojeto dÕ Código -de
Processo Penal e do Código Penal, está inserido no pró~
prio Código de Processo Penal, e fez um apelo a todos as
pessoas interessadas em oferecer -SiihsfciíoS;-qUe ffiãDdãs:
sem àquele gabinete esse documento, e dentro do campo
da criminalidade, a lei antitóxico, a lei da preServação da
sociedade contra o uso indevido de tóxico,-que é uma lei
que precisa ser reformulada, eu onte"m tomei a liberdade
de oferecer esta lei, e que ele até ignoiava que o Art. 19,
desse diploma legal dá como impune qualquer índivíduO,
qualquer pessoa que pratique delito estando sujeito, ou
estando sob efeito da droga, do_ entorpecente. De forma
que_estou muito feliz com a presença de V. Ex• aqui.
Quero apreser:ttar os meus agradecimentos e dizer que é
uma honra muito grande para nós, poder manter esse
diálogo aberto e franco e acima de tudo hoD.esto, com V.

Ex•
O SR. DALMO DALLARI - Muito obrigado. Fico
mais uma vez desvanecido e muito grato a V. Ex•, e gostaria de ressaltar um aspecto a mais que me parece importante, que ê exatamente esse cantata do Parlamento
com pessoas- de várias e~peCialídidCs, porque o parla-

DIARIÕDO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II) mentar tem que ·ser quase que enciclopédico, ele te01 todos os problemas nacionais a sua frente. Então, é muito
bom que ele chame o especialista, alguém que está dedicado ao assunto específico de um assunto e solicite a cOlaboração. Tenho a certeza de que não haverá brasileiro
que se negue a dar uma colaboração, mediante de uma
solicitação que t tão honrosa.
- Agrádeço, portanto, a V. Ex.', e gostaria de também
agradecer ao nobre Senador Franco Montoro,
cumprimentando-o pela feliz iniciativa-de criar essa Comissão e, no tocante aos aspectos particulares, acrescentaria isso, que o projeto que preparei, porque prepaiei
dando forma co01pleta de projeto, a ~peito dos desaparecimentos-políticos,_ foi acolhido pela Comissão-de Direitos Humanos da ONU. A ONU já o considerou satisfatório, nós estávainos num congresso dC grande ampli- tude, em Paris, muitas nacionalidades, e houve aceitação. Então, parece-me que é uma coisa que pode ser
aproveitada. Eu teria uma satisfação imensa em remetêlo. Quanto a tipificação do terrorismo como crime, procurei fazer um levantamento de leis a respeito do assunto
-hã, inclusive, na América Latina mesmo, vários países
q_uejâ definiram o crime de terrorísmo. Estamos pro~u
-i-andQ ver qual--aesses -modelo-s nOs poderia ser de maior
utlildade. Acabei Chegando 3. cOnclusão que- se po-deria
tirar muito do projeto de E1 Salvador, mas com um pormenor muito-sériO que· é, ao meu ver, im-coinpleta a tipificação, porque segundo o Código- isso já faz parte do
Código Penal de E1 Salvador, só aquele que utiliza arma
é que enquadrado como terrorista, e nós sabemos que o
terrorismo ê- uma organização daqueles que, indiretameiUe a armam ou que dão a arma para que outros utilizem. Agradeço muito a V. Ex.' e 01uito honrado farei o
encaminhamento desse meu trabalho como uma simples
sugestão, _como mais um subsídio para esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Ayrton Soares.
O SR. AYRTON SOARES .:._"Evidentemente tenho a
dupla satisfação, primeiro, por ter um juriStã. à mesa e
por ter sido aluno desse jurista, na Faculdade de Direito
do Largo do São Francisco, e de conhecê-lo há mais de
dez anos, só de vida acadêmica e forense. Mas, lamenta:
velmente, tenho que reforçar as minhas perguntas numa
condição que eU nunca goStària que ela existisse. nil cOD.dição de vítimil;- cÍ qual V. Ex' se transformou nacionalmente, de _um ato infame praticado por autores, segundo
as autoridades, até agora desconhecidos. Evidentemente,
com toda a sua cooperação, ilustre que traz a esta CPI, já
por mim esperado e a mim simplesmente ratifica um
comportamente que V. Ex' vem tendo nas aulas que profere, em conferênCi<iS que faz e artigos que escreve. Agora, quero tirar dois fatos concretos que acho de interesse
desta CPI. Quero, primeiro, aguçar a meniória de V. Ex•
porque, ocasionalmente, fUi a primeira pe5soa- que não
pertencia ao órgão de segurança, durante o primeiro sequestro de V. Ex•, que conseguiu acesso ao local onde V.
EX• estava detido, com mais trinta outras personalidades, e me lembrar bem desse episódio, V. Ex• afirmou
que naquela época fora levado para esse departamento
·com _essas pessoas e_ e~tranhado como as pessoas que o
seqfiestraram tivessein-iCesso àquele local, porque Sabia
V. Ex' que ali p:iri íri8ri:issar era necessário pertencer à
cíisa, ser-conheCido. E-ntãO, lembro-ffiC muitO bem- de
que quando lã cheguei e me deparei com V. Ex• e outros
m-aiS-, "ãté Causei urO impa_ctO Com a chegada; porque os
srs, que estavam lá imaginaram que eu, também, havia
sido detido e para lá levado. Quando, então, informe"!
que não, tinha entrado para falar com o Diretor do
--:DO PS e erTado a porta· e, assinl, -tídÕ acesso a uma sal_a
daquele departamento. Mas, naquele ~emento em que
tive c-onhecimento da detenção de V.. Ex• e dos demais,
erãin: ímfri)ei-as -pessoas, fui procurar aut~ridades que estavam no DOPS, naquele momento, respondendo e não
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encontrei autoridade_ nenhuma. Pela primeira vez nilo
coitsegui encontrãr um delegado, um responsável pelo
prédio do DOPS. Acho atê que o meu acesso ficou facilitado por essa acefalia provocada por aquele departamento, que sempre foi' riSorOsO aO acesso às pessoas,
porque lá existe prisão, lã existem informações confidencialíssimas; ã.rquivos, etc. Então, a primeíra observaçlo
que faço é a Seguinte: V. Exf chegou, por ocasião claque·
la detenção primeira, a saber qual foi a autoridade responsável pelo encaminhamento de V. Ex• até aquele departamento especializado? Essa é a primeira pergunta
que faço? Depois, se naqueles entendimentos, que nilo
chego a chamar de depoimento, mas sei que V. Ex' foi
submetido a uma espécie de depoimento, quem foi a autoridãde responsável paia ouvi-lo? O nome dessa autoridade. Se não foi autoridade ao níVel de bacharel, ou seja,
o delegado, .o ~orne do escrivão incumbido de datilografar _o seu depoimento? Outra indag~_ção que faço a V. Ex'
é qual foi a autoridade que autorizOu a saída de V. Ex•
daquele departamC?nto. Havia, eu constatei, guardas, investigadores, à porta de qualquer dependência que não
possibilitariam a V. Ex' sair a hora que quisesse. Por
exemplo, se V. Ex' quisesse sair à hora que cheguei, V.
Ex• não poderia. Então, quem foi a autoridade que autorizou que V. Ex• saisse? V. Ex• tem notícia de alguma
press~o _que tenha sido feita por parte de entidades de·
mocráticas, Como OAB, partidos políticos, a Comissão
de JUstiça e Paz, para que V. Ex• pudesse ser libertado, e
sobre quem- foram feitaS essas pressões? Veja V. Ex• o
que quero, nesta primeira etapa de indagações: chegar a
uma segunda etapa, que é o segundo seqíiestro de V. Ex•.
Portanto, vou ficar agor_a só para facílitar um entendimento melhor.

·· OSR. DAl.Mo--DALi.ARI- Q~eria agradecer a V.

Ex• e aéresCiiúat-que- ine sinto muito hoDradÕ por ter V.
Ex' sido o meu alUDO. Pal-a nó-s que somos professoreso Senador Franco Montoro, que ~professor sabe disso
- é sc;mpre um motivo de muita felicidade ver um alUno
que era brilhante, jã se sabia que era brilhante, e que
conseguiu, afinai de contas, realizar-se plenamente, tornando realidade_ o que se supunha pelo seu brilho.
Quanto às questões específicas, de fato V. Ex' foi talvez a primeira pessoa de fora, não-preso, não-policial,
com que tive contacto, após ter sido levado ao DOPS.
Pelo que eu conheço e pelo que acompanhei as coisas se
passaram desta forma. Fui conduzido, um escrivão estava fazendo a lista dos que chegavam presos e, em seguida, fui remetido a uma sala junto com outros presos. Depois de permanec~ lá por um certo tempo, foram me
chamar Pa;a que subisse a Um andar superior e encontrei
lã então o ~residente da ü_rdem dos Advogados, o Dr.
Mário S_ér8:io Duarte Gafcia ~e e1e nos informou que
quem estava chefiandO o DOPS, naquele momento, era
o Delegado Edsel Manhotte e disse mais, que o Dr. José
Carlos Dias, que estava ali preso também e eu, iríamos
ter um contacto com o Dr. Manhotte. que ele havia concordado em nos receber. Fomos então os tres para a sala
do DelegadO e ali eu lhe perguntei por quê estava preso e
quem é que havia determinado a minha priSãO. Ele disse
que não sabia porquê eu estava preso e quem havia determinadO a prisâo. Então;- áíSSe a ele: se V. Ex' nem sequer s~J:l:e__po~quê me prenderam, e não tem nada contra
_mim, nãO m~ a_~~sa de nada, o seu dever é me soltar. Ele
Il_le disse que isso não podia fazer. Fui insistente em quere_r saber porquê ele não podia fazer e o que é que impedia. E a resposta dele foi que i~so ele não n_ão poderia dizer. Em seguida, tivemos uma discussão, chamei a
atenÇão inclusíve para· a ilegalidad~ da prisão, para aresponsabilidade dele, que era a autoridade maior ali- ele
então se tornava responsável pela minha detenção - e o
delegado nos disse que esperássemos que ele iria verificar
o que_estava ocorrendo. Cerca de duas horas depois, fomos chamados por ele com a notícia de que iríamos ser
libertados, depois de prestarmos uma declaração. Ele
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não disse a quem tinha consultado, ou porquê ele tinha
mudado de idéia: chamou dois delegaods, não sei dizer
os nomes, mas eram dois delegados que estavam ali presentes na sua sala, e que foram incumbidos de tomar as
declarações do Dr. José Carlos Dias e as minhas. Foi
criada uma situação até muito curiosa, porque- nós fizemos de acordo, e fomos fazer a declaração. Mas sobre o
que nós vamos fazer a declaração? Nem o delegado sabia, ninguém sabia. E houve assim um momento até pitoresco, porque nós dois presos, mas com muita expe-riência em advocacia, especialmente o Dr. José Cárlos
Dias, que é penalista, criminalista, acabamos dando a
sugestão da declaração, para que então se cumprisse a
fonnalidade, e nós pudéssemos ser soltos. Então, os presos ~ que orientaram as providências. Em seguida, nós
fomos soltos. Foi assim que as coisas se passaram.
O SR. AIRTON SOARES- Pirmite V. Ex' Uma observação? Para que ficasse registrado nos Anais desta
CPI. O Delegado Edson Mariotte, que o Deputado
Erasmo Dias conhece, porque enquanto Secretário de
segurança tiilha íriforinações, evidentemente, sobre o
que acontecia no DOPS e sabe que era um delegado especializado da Ordem Social do DOPS. Foi desde 69,
acompanhei bem os seus passos, porque era advogado
nos inquérítos qüe eram remi!i1dos à Auditoria Militar
no que diz respeito a acusações de subversão à ordem vigente. O Delegado Eds_on Mariotte realizava o seguinte
expediente no DQPS, em São Paulo. Recebia do DOICOO I um relatório com interrogatórios prestados por
presos políticos, pronto, fechado, e slmplemente tinha a
função -eram dois delegados que tinham a confiança
do 001-CODI para isso, ele e o Delegado Alcides Síllgilo - tinham a função de receber aquele pacote pronto
do 001-CODI, e dar aquelas informações, o-caráter de
ilegalidade para formar o inquérito. Ou sejã~-0 preso-, depois de depor no 001-CODI, sob condições que já foram denunciadas muito, era devolvido ao DOPS e esse
delegado, Edson Mariotte, era quem refazia o inquérito,
para dar a este inquéritO o foro de legalidade exigido por
lei, para que fosSe instrUmefltB.lizado na auditoria militar, para que depois fosse transformado em função de
processos, em peças de acusações, através de denúncia,
Então, registro estreita vinculação entre esse delegado
Edson Mariotte com esses organismos de segurança que
atuavam na área do DOI-CODI, em São Paulo, que
eram os _dois_únicos delegados que tinham credencial
para realizar esses inquéritos. Não conheci nenhum inquérito_ de segurança nacional, que tenha chegado à_ auditoria militar, qUe não fosse assinado, como aUtorid-ade
que encaminha o inquérito, pelos delegados, Edson Mariotte e Alcides Singílo. Posso. evidentemente, ter falhado
em algum caso. Po_de ser que algum delegado, por motivo qualquer, tenha sido substituído ocasionã.lmente por
esses dois. Mas a tarefa de dar legalidade aos interrogatóriOs do DOI-CODI era do Delegado Edson Mariotte_ e
por isso ...
O SR. ERASMO DIAS -

Permite um apãfie?

O SR. AIRTON SOARES- Só concluirei o raciocínio e permito. E por isso é que estou querendo entender
o que este delegado fazia, naquela manhã, no DOPS, de
São Paulo, e por que o diretor do DOPS não foi localizado diante daquela emergência, sendo que o Diretor do
DOPS, em São Paulo, o Dr. Romeu Tuma, que virâ depor aqui, tem todos os telefones possíveis e imagináveiS
para ser localizado onde quer que seja, porque é o homem encarregado da Segurança do Estado. De modo
que ele recebe para ser Delegado da Polícia Federal, para
ser do órgão de segurança do Estado. Então, ele ê um
homem achâvel em qualquer momento. Tenho até pena
do Dr. Romeu Tuma, porque ele ê um homem que não
tem sossego, ele não tem mais vida particular, tanta a facilidade com que chegam a ele os apelos, no Estado de
São- Paulo, sobre as coisas que acontecem. E niQUele
momento nós não conseguimos localizar o Dr. Romeu
Tum a. Coincidentemente, estava no DOPS de São Paulo
o Delegado Edson Mariotte que era o homem de absolu-

ta confiança nos inquéritos que eram -remetidos pelo
001-CODI.
.
Com imenso prazer ouço o nobre colega Erasmo Dias.
O SR. ERASMO DIAS -O aparte é esclarecedor, já
que o nobre Deputado Airton Soares referiu-se ao meu
nome, em termos teóriCOs, também, no sentido de contribuir. Aliás, nós já deixamos claro nesta ComiSsão -que
pretendemos, em época oportuna, já temos um trabalho
pronto, de oferecer também a nossa contribuição no âmbito dessa CPI, para uma tentativa da reformulação de
alguma coisa que se insere no contexto da mudança de
dispositivo legal até do Código Penal. Aliás, a esse respeito fiz um discurso na Cârilara, na terça: feira, de uma
nova política de segurança interna e segurança pública.
Então, eu vou explicar alguma coisa rapidamente, são
notória~. O responsável pela segurança interna em cada
área deste País é a autoridade militar maior que tem uma
jurisdição. 1:: o atual conceito_existente de segurança interna._ O Comandante do II Exército é o responsável pela
segurança interna n:i área do II Exército~ Mato Grosso e São Paulo. Em sendo responsável pela segurança interna, que estatui den_tro _daquilo que juridicamente está
previsto na Lei de Segurança Nacional, e quem sendo
julgado está no âmbito da justiça militar,_em sendo oComandante do II Exército o responsável pela segurança
interna, ele tem que ter um órgão encarregado de gerir,
da sua responsabilidade, desde o campo da informação
até o campo de operação, que é o DOI-CODI. Já por
várias vezes na CPI da violência e nessa mesma CPI, eu
já esclareci" eSte aSpecto que me parece interessante, que
não é para ser escondido. O Comandante do II Exército
é o respOnsável. Até que ponto o Comandante do II
Exército deva, na área da segurança interna, envolver os
órgãoS estaduais, é um problema de decisão pess-oal do
Comando do II Exército. Ele ê o responsável, ele é o chefe perante a própria doutrina existente, motiVo pelo
qual, às vezes, se tinha dúvidas e se punha- determinados pClsicíona-mentoS. Qual era a participação do Exército? Nã_o, o Exército tem obrigação. Agora, é um problema de livre arbítrio do Comandante do II Exército saber
até que ponto ele deva intervir ou não, seja através de
polícias estaduais, seja polícia militar ou polícia civil. De
modo que toda a instrumentação dos inquéritos no campo da lei de segurança nacional, no campo de polícia militar, ser feita pela polícia civil, é porque ela é- a polícia
judiciária competente para isSo. Agora, ·a coleta de ínfórmações e de depoimentos outros, é feita nos vários órgãos para isso responsáveis, sob a égide do maior res-ponSáVel que é o-COmanâante do II Exército. Não estou
entrando no mérito do que está certo, do que está errado .. Nós entendemos, iilclusive, deva ser reformulado. A
política de seguiar:iça interna do Estado deve ser atribuição especifica da polícia do Estado. Esgotadas as suas
possibilidades, quando a União houver por bem intervir,
em caso específico que a própria União determina .....:...
emergência ou sítio - o Exército deveria intervir.
A nossa nova proposta, ín_clusive, dá atribuição esPecífica a pol!cia estadual para gerir da segurança interna, tirã.ndo inclusive da responsabilidade do Exército
esse ânus triste e díficil, que tem causado alguns embaraços ao próprio Exército, e talvez até colocado, de-certa
forma, mal-entendidos.
Era o Delegado Alcides Sigilo, era o Delegado Edson
Mariotte do setor de ordem política do DOPS, oS encarregados de fazer todos os inquéritos colhendo informações naturalmente que eram dadas pelos órgãos de
informaçàQ do II Exército. Da sistemática falha, ou menos certa, eu acho que é discutível, mas é a tal doutrina
que o meu entender, antes que seja criticada, há que ser
reformulada.
E, de nossa parte, nós já temos proposta tramitando
aqui no Congres.so Nacional- por sinal foi ontem não
acolhida. Para term(nar meu nobre conferencista ...
O SR. AIRTON SOARES- V. Ex• está dando o
aparte ao interpelante que sou eu.

Abril de 1983

O SR. ERASMO DIAS- Ah! Sim, desculpe. Eu apenas queria dar uma explicação, não sou mUito dado aregimento, mas jã estou aprendendo,
Ontem foi arquivado no Congresso Nacional i Emenda Constitucional n<? 15, de minha autoria, no plenário
tinha apenas dois Senadores e 4 Deputados - uma
emenda constitucional que, para mim, no meu entender
modesto, resolveria quase que 80% da problemática toda, criando a polícia nos Estados. Foi arquivado, com
cinco no plenário, De modo que o Congresso também
não está muito interessado em resolver esse problema.
Mas fica aqui o aparte. O nosso preclaro Deputã.do Airton Soares,- nóS-Somos conhecidos de longa e longa data,
em jornadas das mais difíceis possíveis, mas pode-se ter
certeza de que nós temos sido honestos_ em todas as nossas posições, atê reconhecer que deve ser reformulada
esta nova política de segurança interna, segurança pública e a própria segurança nacional, dentro daquilo que
ainda há pouco nós dissemos. Nós precisamos achar alguns valores e alguns denominadores comuns de nós outros ãqul, para que realmente sirvam de parâmetro para
nós termos alguma coisa mais ordenada e hierarquizada
na sõ!Ução dos problemas técnicos. Mas procedem, em
princípio, as alegações do Deputado Airton Soares, que
faz -em parte da dinâmica, digamos, criminóS;ena no
campo da lei de segurança nacional e da justiça militar.
O SR: AIRTON SOARES- Foi um aparte longo,
mas foi rico de detalhes e informações, c, evidentemente,
não me insu-rgi e contrarie atê o Regime~to, nobre Sr.
Presidente. Mas eu queria prestar uma homenagem ao
- Deputado Erasmo Dias, porque, coincideiitemente, no
período em que foi Secretário de Segurança de São Paulo, nenhum inquérito sobre terrorismo~concluiu por autoria desconhecida. Quando o Deputado Erasmo Dias
era Secretário de Segurança, evidentemente, que porrazões obviamente de competência, nenhum inquérito concluiu por autor desconhecido. Mas, todos os inquéritos
que concluíram com autoria conhecida, os conhecidos
eram adversários do regime vigente. Esta é a homenagem
que presto à competência da Secretaria de Segurança, na
época, que realizou essas investigações, que culminaram
com um resultado satisfatório.
Agora, o apart_e foi também esclarecedor porque trou-xe à baila Uma questão importante, Estava eu preocupado em saber se V. Ex• foi levado ao DOPS por alguma
pessoa daquela organização policial que tinha acesso fácil. Mas, vejo agora que V. Ex• pode ter sido levado do
DOPS, por pessoas que não fazem parte dos quadros do
DOPS, mas que pertencem a um esquema, daquilo que
foi definido como esquema de segurança interna, podendo inclusive V. Ex'" ter sido levado ao DOPS por agentes
desta segurança interna, não vinculados ao DOPS, mas
subordinados ao comando do II Exército, Este é um dado, V. Ex• sabe importante, na medida em que surge esta
polícia que seqUestra, e que leva, e que não é necessariamente a polícia civil. Ela pode ser uma entidade determinada por um órgão militar, neste caso o Comando do II
Exército, organismo militar.
Esse é um dado que eu acho de relevante importância,
porque neste caso de V, Ex•, surge a possibilidade do seu
primeiro seqüestro ter sido realizado por agentes a serviço do_ Comandante do II Exército, porque a tal comunidade de informações responsáveis pela segurança interna ê que dirigia essas operações todas. Isso eu acho
muito importante.
Agor~ eu queria passar para um outro episódio, para
ver se j~ há algum paralelo. De repente, V. Ex• é seqUestrado e le_vado para o DOPS. Aí, forças dã. sociedade civil pressionam e V. Ex• é solto- Ordens de AdvogadoS,
políticos, lgreja pressionam, cria-se uma comoção com a
prisão de V. Ex• e os demais, e V. Ex• ê solto. Passa algum tempo e V. Ex• é seqUestrado criminosamente, e já
não é mais levado para um instrumento da administração pública, um órgão policial. V. Ex• é levado para
um local êrmo, e lá seviciado. Então, eu querO saber se
isso tem alguma coisa a ver. Veja bem: logo depois do
seu segundo seqüestro, estou de novo envolvido na história. Cuidei de recolher algumas fotografias de agentes
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paramilitares que atuavam na área de São Bernardo do
Campo, durante a greve dÕs metalúrgicos. Aquelas peruas Cl4, sem identificação e agentes sem nenhum tipo
de identificação também, geralmente barbudos e mal·
trajados, que, portando armas, reprimiam paralelamente
com a polícía dvfl e a policia militar em operação con·
junta, na hora. Por várias vezes indaguei do Comandan·
te da Polícia Militar o que fazlam aqueles que ele chamava de paisanos, mas que não estavam sob sua orientação.
Por várias vezes indaguei das autoridades do DOPS o
que faziam aqueles paramiHtares ali. També:m não estavam sob orientação dos delegados do DOPS. Então, cuidei de recolher as fotografias colhidas desses agentes, e
até me lembro de ter enviado algumas, não muitas, à V.
Ex~. para ver se V. Ex~ identificava alguém. Pofque consta que aqueles agentes também obedeciam ao tal comando de defesa interna, que é, segundo o próprio Deputado
Erasmo Dias confirma e eu já sabia, de responsabilidade
do Comando do II Exército~
Então, veja V. Ex•, como podeSúestabeiecido um paralelo entre o seu primeiro seqüestro e o Segundo se:qüestro, e de como surge um fato novo, pode ser a opiniãO
pública, que é uma autoridade que tem poder de polícia,
ou seja, algttém que tem poder de polícia, de restringir a
liberdade de alguém, que não pertence nem ao organismo policial conhecido, e não s_e sabe a qual controle obedece. Só .se sabe que é um tal de controle que defende a
segurança interna. Cuja respOõSabílldide -é-do- comando
da- mais alta autoridade militar, no caso, o Comandante
do II Exército.
Então, eu quero saber: V.-Ex• esiãbelece algum paralelo entre esses dois tipos de detenção? A maneira como
feito o primeiro seqüestro; tem paralelo como feito o segundo seqUestro? O tipo de peSsOas que lhe seQ.aestraram
da primeira vez, tem algo a ver com o tipo de pessoas que
lhe seqUestraram pela segunda vez? Os veículos utilizados, tem algo a ver com os veículos utilizados entr(! os
dois? Quais são as caracterfsticas comuns aos dois seqUestrOs?
Esta é a questão que faço a V. Ex•
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Eu gostaria de
esclarecer o seguinte: Qualquer autoridade, seja ela da
DOPS, ou dQ II Exército, qualquer autoridade, enfim,
quando pratica um seqüestro ou uma prisão fora da lei,
se ela equipara o delinqüente comum ... (inaudível}

OSR. DALMO DALLARI- Eupedirialicençapara
começar-respondendo a esta colocação do ilustre Deputado Modesto da Sllveira, dizeildo qUe for esse, precisamente, o meu entendimento, de que estava havendo uma
prisão ilegal, eode que o responsável pela prisão ilegat era
penalmente responsável. E eu disse isso ao Delegado
Mario, apenas acrescentando que eu não tinha conhecimento daquela participação do Delegado, que foi há
pouco mencionada, pelo Deputado Ayrton Soares,
como também não conhecia o Delegado Mario. Só oconheci quando eu estava preso, e ele meu carcereiro. E eu
disse a ele que ele era o responsável, porque era a autoridade maior, era quem tinha o poder de me manter preso
ou não. E me manteve preso, embora ele próprio dissesse
que não havia nada contra mim. Não havia acusações e
não sabia por _que razão eu estava lá.
O SR.

-

Houve inquérito?

O SR. DALMO DALLARI- Não, houve e eu tenho
notícia disso, porque inclusive fi documentos, verifiquei
alguns do_cumentos, houve, não chegou a ser um inquérito, houve um pedido de informações interno. Quer dizer:
um delegado perguntando ao outro o que aconteceu. E,
no fim. quase que sou tentado a dizer, que seria engraçado se não fosse trágíco, a conclUsãO qÕ.e tiraram é que eu
estive lá, que não fui preso, foi tudo uma alucinação.
Porque chegou a informação inc!Usive-â. Faculdade de
Direito, que eu nunca estive preso lá. Portanto, o nobre
Deputado Ayrton Soares me viu preso lá, o Presidente
da Ordem dos Advogados viu tambêm, o Dr. José Car.:los Dias também, e, então, alguma c-Oisa. misteriosa há
nisso tudo. Então foi isso o qu-eacorHeceu.

Quanto à indagação do Deputado Ayrton Soares, eu
realmente não tenho elementos concretos a respeito da
segunda ocorr_Çn~iª. Apenas, por suposição, eu poderia
d_izer que ach_o que há uma vinculação entre os dois fatos. Ad_mitQ_que haj_a, mas se V. Ex• me perguntar qual é
_o ponto çoncreto que apóia esta sua convicção eu não te_nho este ponto concreto. Efetivamente, não tenho. Devo
acrescentai mais_ que houve muitas diferenças entre o
comportamento das pessoas, num- e noutro caso, veículos, inclusive. Quer dizer, no priineiro caso, toda a carac~
terística de seqüestro, os que me levaram até o DOPS,
foram _elúramamente educadÔs e re5peltosos, a ponto de
-um-deÍes:Que eu suponho que fosse o chefe do grupo, ter
me pedido desculpas: queremos que o Senhor nos desculpe, nóS -estam-os cumprindo ordem. Apenas, não podiam
dizer de quem eram as ordens, estavam cumprindo or~
dens, e gostariam de não ser obrigados a fazer isso. Foi
extremamente respeitoso todo o grupo. E eu fui levado
num opala branco, até o DOPS. No segundo caso, tive
conta to com um deles, que me esperava no portão de ninha casa, e assim que cheguei me apontou um revólver, e
usou esta expressão: ••E polída, vai nos açompanhar".
Estranhei aquilo, achei um absurdo, que a polícia me
aponte um revólver. Entre outras coisas eu nunca andei
armado na minha vida, não cometi crimes, não_ tinha razãp para aquilo. E eu disse: não vou coisa aJguffia,_nào é
polícia. E, imediãtamente, eu vi o revólver, forcei _um
pouco para tocar a campainha de "minha c~sa, e já comec_ei a gritar por socorro. Infelizmente a rua ê deserta, ninguém acudiu, mas ele se atricõu comigo, e eu percebi
que duas outras pessoas vinham dos lados, consegui ver
de relance, mas depois vi dentro do carro, que esses óuti-os indiVíduos tinham máscaras, de maneira que _eu não
saberia reCõ-rihecê-los. Só aquele que me apantou o re-vólver. Esses, evídentementes, não tiveram a delicadeza
dos outros. Eles me forçaram a ~ntrar no carro_ que logo
parou na porta de minha casa, e o tempo t-odo fui mantido dentro do carro, com a cabeça abaixada, até que chegou a um terreno baldio. Fui arrancado do carro, e ime--diatamente çomecou um violento espancamento - chutes, socos, e depois foi que eu percebi que houve algum
pontaco, perfurante e cartante, porque eu sangrei no
braço, na perna. Enfim, fui sofrendo vários pOntapés- em
toda a parte do corpo, até que um deles me acertou um
soco muito violento, e eu caí. Aí eles se retiraram, foram
embora. Mas é um dado que eu anotei e registrei no depoimento, que durante toto o tempo em que nós estivemos juntos eles não falaram, não me acusaram de nada,
nào me fizeram ameaças e isto me deu a impressão de
uma acão ptofissíonal. Porque se fosse alguém que estivesse agindo por paixão política, me chingaria, faria acusaçàoes, mas, não. N.3.o disseram coisa nenhuma. Apenas se limitaram a violentos espancamentos.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA. - E esta única
pessoa que V. Ex~ pode identificar, ílo segundo seqüestro: traços, se era bem-trajado, mal-trajado?
O SR. DALMO DALLARI- Era bem trajado, com
uma aparência e idade, talvez, 35 a 40 anos, estatura mediana, forte, sem bígodes, lábios finos, e uma pessoa que

fafa-"quase-sem abiii--iboca.

- -

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- E bom portug~uCS'?

--

0 SR. DALMO DALLARI guês oe-m.

Sim, falando portu-

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Com características de _marginais?
O-SR. ERASMO DIAS - Permite V. Ex• um aparte?
Não posso deixar de solicitar de V. Ex• um aparte?
O SR. AIRTON SOARES- Eu só gostaria de termi·
iült esfa- qllestãozinha, para poder dar um aparte a V.
-Ex•. se não fiC<tria a mercê dos impulsos de V. Ex•, e eu
tenho que concluir o meu raciocínio.
Eu perguntei das características, porque no primeiro
caso, o automóvel qUe o levou, o transportou, não era.
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um automóvel oficial da polícia. V. Ex• não viu nenhum
dístico, nenhum tipo de emblema? Era um autómovel
desses chamados "frios".

O SR. DALMO DALLAR! -Não.
O SR. AIRTON SOARES - Isso no Primeiro caso.
No segundo caso V. Ex• foi transportado, também, por
um automóvel. V. Ex• também não sabe, não havia também nenhum dístico, era também um automóvel sem
identificação.
O SR. DALMO DALLARI-Percebi que era um automóvel velho.
O SR. AIRTON SOARES - Os agentes que o se-qilestraram no primeiro -ePisódio não se identificaram
como agentes, oticialmente, mostrando identidade e o
mandato da autoridade encarregada.
O SR. DALMO DALLARl - Eu pedi a identificação, e um deles, à distância, mostrou uma coisa, um
documento, mas não deu para que eu examinasse.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Então, a segunda coincidência é que não hOuve nenhuma identificação
por parte dos seus agressores. Nem no primeiro, nem no
segundo episódio?
A única distinção que V. Ex~ faz entre os dois casos,
no que diz respeito ao -tratamento, é que uns foram gen~
tis e educados, e outros foram agressivos, violentos?

O SR. DA LMO DALLARI -

É.

E que no primeiro caso, V. Ex• foi levado ao Departamento de Ordem Política e Social, e no segundo caso a
um terreno baldio. Alguma coiSa mais que V. Ex' possa
trazer ao conhecimento dessa Comissão, que possa re-dundar_ em algum tipo de informação? Porque nós teremos ainda hoje, proválvelmente, o depoimentO da mais
alta autoridade de seguTança do Estado, "conhecida oficialmente", qlle é o Delegado Dr. Romeu Tu ma, Delegado de carreira de São Paulo, já há muito tempo nos órgãos de segurança, principalmente no DOPS de São Pau~
IQ. Por isso, talvez essas indagações que faço possam servir, com suas respostas, para que o Delegado Romeu
Tuma possa completar as informações que_esta comissão
exige para che,g:ar a um bom termo.
Antes de fazer a próxima pergunta eu vou ouvir o meu
colega Deputado Erasmo Dias_.
O SR. ERASMO DIAS- Deputado Airton Soares,
nós eStamos chegando agora, ao longo do depoimento
do Professor Dalmo Dallari, professor emérito de Direito. NuJl!a parte do seu depOimento em que ele, de livre
arbítrio, colocou no campo prático a teoricidade do
picibleni.a, e ãgora, ante este tribunal de inquisição, ao
lado de peritos no assunto, dois advogados, o nobre Deputado Modesto da Silveira e V. Ex•, está transformando isso aqui num inq-uérito policial em que V. Ex•, com
uma sagacidade enorme, está melhor do que qualquer
tipo âe~"investígadoi- que eu tenha tido nos S anos como
Secretário de Segurança. Mas eu acho que o importante
aqui -ê n-ós não perdermos de vista alguns pontos que me
parecem essenciãiS. Eu perguntaria então, se me permite,
ã troco de que V. Ex• acha que alguém ou algum órgão
de segurança seria levado a detê-lo ou seqüestrá-lo- use
o termo que entender melhor dentro de uma premissa
que eu acho deva ser esclarecida. Estava havendo um
sé ri~ greve no A se greves essas de nítida infiltração comunista, dedarada através da MR-8 das suas "convergencias" as Suas "libelus", os seus, PCBs de São B"ernardo e outras tantas.
I

O SR. AIRTON SOARES- V. Ex• está me pedindo
~um aparte e quem te.m qué achar. sou
OS~. ERASMO

eu.

DIAS --_Mas V. Ex• vai deixar pelo

menos que eu conclua o meu aparte.

O SR. AIRTON SOARES -Claro. Mas V. Ex• estâ
fazendo uma pergunta a nosso convidado. S a mim ou
ao nosso convidado?
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O SR. ERASMO DIAS- Faço a pergunta a V. Ex•,
então. V. Ex• entende do assunto. Permita que eu diga
aqui, nobre Deputado, advogado Airton Soares, ondC V.
Ex• estã, de uma certa forma nós sabemos o que está por

trás.
O SR. AIRTON SOARES- Pode dizer ma-is -objetivamente o que está por trás?'
O SR. ERASMO DIAS - V, Ex• sabe das suas ligações profissionais com tOdo o tipo de grupo esquerdis-

ta e atê terrorista que tem esta Nação.
O SR. AIRTON SOARES.:.... Infor~e. por favor~ que
tipo de relações são essas·.-O SR. ERASMO DIAS- Em 1974, eu era Seci'etário
de Segurança. O Senhor compareceu cõmo advogado ...

O SR. AIRTON SOARES- Como advogado. Isso é
uma ligação, Deputado Erasmo Dias?
O SR. ERASMO DIAS -

Advogado dos elemenlos

comunistas.
O SR. AIRTON SOARES - ConiO a-dvOgádo,' cOn~
tratrado para exercer o direito de defesa de comliilista ou
de quem quer que seja. _
O SR. ERASMO DIAS --Comuriista nãO tenl díid10
de defesa.
O "SR. AIRTON S"OARES -- COinunisiã.- nllo tCm
reito de defesa?_

O SR. ERASMO DIAS _:.-Para mim não tem.
ísso que nós não temOs diálogo-.

di~

e por

O SR. AIRTON SOARES- V. Ex• não me dá neffi o
direito de defesa ...
O SR. ERASMO DIAS -O que aconteceu, Ou poae
ter acontecido, atravês de _órgãos de segurança daquele
tipo, é que pode ter sido feita uma série de investigações,
e uma série de detenções e averiguações, por qUem de direito, um orgão de segurança interno, e que- na minha
opinião --erradamente teria sido arrolado o nobre ad~
vogado Dalmo Dallari e ci nobre advogado José Carlos
DíaS. Das convivências caril aQuelas ''líbéltis", "conVCi..:
gências" MR-8, ninguém tem-letreiro ·na testa, Se é ou
não subverscivo. De mOdo que é preciso iil:diclir -ein que
circunstâncias foram detidos, em que ocasião foram deti~
dos, com que intenção foram !:!etidos. Dá impreSsão aqui
de uma grande galhofa, que elementos extremamente
sérios e honestos, como o Professor Dalmo Dallari, tenham sido sadicamente, detidos e espancados por elementos energúmenos e fanáticos. Não é bem assim propriamente. Vamos colocar o problema como deve ter sido. Podem ter errado _alguns órgãos de segurança, porque quando nós damos essas ordens quem as executa as
vezes foge da nossa mão. Mas querer transformar ti.ido
isso numa grande galhofa, sinCeramente não hã galhofa.
Por trás disso tudo; liavia um moVimento coniunlsta,
perfeitamente identificado no ABC, detectado pelo II
ExêrCitó, responsável, e que entendeU, não sei até que
ponto ou em que circunstância, assunlfr o controlC ·aa~
quela situação. Se nesse ínterim foram praticadas algUmas arbitrariedades, talvez possam ter ocorrido. Mas ~
preciso colocar o assunto nos seus devidos tempos. ~
preciso que fique registrado que dentro de um quadro
geral, em que o Dr. Dalmo Dal\ari foi detido, haVIa
quadro maior, esse quadro político que faz parte desSe
contexto. Pergunta o Deputado Airton Soares, qual era
o tipo do camarada, se tinha boca fina ou grossa, se era
isso ou aquilo outro. Há esse quadro geral, é imp-ortante
que fique registrado nos Anais do Congresso.

·um-

O SR. AIRTON SOARES --Sr. Presidente, ouço
sempre com prazer os apartes do Deputado Erasmo
Dias; porQue eles são ·esclarecedores em muitas coisas.
Principalmente, agora, que eu jâ sei, uma das possfveis
causas da detenção do Professor Dalmo Dallari. Acho
que todos entenderam bem que o Deputado falou do
combate ao comunismo multinacional, que pelo ABC semeava a sua discórdia - os adjetivos eu não consigo
usar. Então os órgãos de segurança teriam det_ido _o Professor Dalmo Dallari, em funÇão do que acontecia em
São Paulo na área do ABC. O professor Dalmo Dallari
teria sido seqUestrado e levado para um terreno baldio
em função do que acontecia no ABC. Sem dúvida
nemhuma, Professor.Estamos diante de um fato eminentemente político que envolve V. Ex' Não temos mais ne~
nhuma dúvida depois do depoimento do Deputado Erasmo Dias, de que hã motivações políticas claras e eviden~
tes, nos dois casos que levaram V. ex' a ser seqUestrado.
O Deputado Erasmo Dias colpca a esta Comissão uma
questão -eu atê procurei saber das ligações- ele chama às vezes de minoria- de parlamentares, deputados e
personalidades, com grupos, etc., e com isso procura jogar em cirila dos fatos uma espêcie de cortina de fumaça,
pata que todos fiquem sob suspeiÇão daqueles que ele
imagiiiã serem os donos da verdade neste Pa[s. Quero dizer, preiiminarrilente, Sr. Presidente, que não hã ninguêm rilais interessado no afastamento dOS militares do
poder neste País do que eu, mas só acho que vamos conseguir isso quando tivermos t9do o poVO ·ao -nosso lado.
_ Por isso, nunca me arrisquei a aventuras nem armadas,
nem organizações partidárias, para demover esses militares da situação que ocupam indevidamente. Mas isso
não vem a~ caso,_ não ~- obj~to de C PI, é ODeputad()
quem traz esses casos a esta CPI. Eu não os traria nunca.
Fui elogiado no começo porque estava fazendo indagações com muito talento, e, no final, essas indagações
são chamadas de galhofa. Eu não entendo;,talvez S. Ex•
possa esclarecer o co~portamento contraditório" neste
momento. ou as minhas indagações são pertinentes- e
ach_o que S. Ex• não me advertiu de- que não eram- ou
e_stamos diante de uma galhofa. Mas por que me interessa saber que tipo físico seqUestrou na primeira vez, que
tipo físiCo seq-aestrou outra vez? Porque é óbvio. A partir
dessas indagações, nós teremos oportunidade de requisi~
tar fotografias dos órgãos de segurança, dos seus agentes, para que esta comissão possa verificar se por acaso
algum tipo de informação coincide. Talvez tiv~s~emos do
profes-sor uma descrição clara de um tipo qualquer que
essa Comissão pudesse investigar. ~ ou não é uma comissão de investigação? Vai ou não vai requisitar, se for
pedido, fotos de quem quer que seja, de qualquer escaninho policial? Pode ou não pode fazer isso? Se é atendido
ou não é outra história, más que pode fazer pode.
Então, Sr. Presidente, são essas as razões_que me levarim a deiálhes sobre
tipo de seqaestro e outro, para
mostrar a semelhança de características. Isso incOmodou
o Deput2do Erasmo Dias. Eu, evidentemente, sei que há
toda uma ética de compromisso na comuriidade de informações. Dificilmente qualquer outro, a não ser o Deputado Erasmo Dias, transmitiria tantas informações sobre
essa comunidade como faz agora o Deputado Erasmo
Dias na condição de Deputado. Porque esta ética assegura um compromisso entre todos. E é por isso que a autoridade do DOPS, que não tínha prendido, também não
podia liberar, porque estava sem saber de quem emanava
a ordem. De minhas conclusões, em função do que eu vi
e do que conheço, para inclusive possibílitar que estaComissão, neste caso, posso seguir um caminho, ê de que eu
particularmente estou quaSe convencido de que a ordem
de detenção, nos dçois casos do Dr. Dalmo Datlari, veio
do Comando do IJ<.> Exército. Estou quase convencido
disto. i:: evidente que não vou exigir aqui, tal cõmo os ingleses onde_ o ónus da prova nem sempre cabe a quem
afirma, porque o estado detém .prerrogatívas Suficientes·
para impedir que esta prova seja feita. Mas vou colocar a
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questão de que o fato de não submeterem os seus agentes, ao reconhecimento do Professor Dalmo Dallad, é
um dado" conclusiVo que tenho para chegar a esta afirmação. Porque, se não houvesse ninguém lígado ªo Comando de Segurança Interna- São Paulo; aos episódios
de seqüestro do Professor Dalmo Dallari, fatalmente os
arquivos dos seus funcionários seriam franqueados a que
o Professor Dalmo Dallari pudesse realizar _o reconhecimento. E, evidentemente,_ Q Professor não reconheceria
nenhum. Mas ao Professor Oalmo Dallari foram dadas
fotografias de criminosos comuns, que não têm esse talento.
Sr. Presidente, este o registro que faço, e vou encerrar,
porque já abusei da tolerância de V. Ex• Vou encerrar e
registrar também que logo depois que oferecia ao Professor Dalmo Dallari algumas fotos de agentes paramilitares, que atuavam no ABC, para que ele pudesse realizar
um reconhecimento, o meu escritório de advogada foi
atingido por disparos perpetrados por indivíduos, _cujo
_i_nquérito realizado pelo_ DOPS também c~ncluiu serem
de autoria desconhecida. Relação direta e relação de
_causa e efeito; num dia e_ntrego as fotos ao Dr. José Carlos Dias, advogado do Prof. Dalmo Dallari, para que as
submetesse ao Prof. Dalmo Dallari que se convalecia
ainda, naquela êpoca, sem poder enxergar direito, sem
poder estar na plenitude da sua visão; entreguei"fo1oS de
agentes que haviam atuado na área de São Bernardo do
Campo, sem identificação, reprimindo, paralelamente à
polícia, verdadeiros organismos paramilitares, que oCoronel Erasmo Dias entende como sendo normais e natli·
rais, e eu entendo como sendo aberrações e frutos de ditaduras. Entreguei ao Prof. Dalmo Dallarí essas fotos.
No dia seguinte, o meu escritório foi atingido por disparos que destruíram todos os vidros da frente de uma ala,
atingindo internamente as duas salas do escritório; armas
calibre que -não conheço e inquérito esse que não
chegou a bom termo.
Esta relação para mim faz parte de !ninhas conclusões,
porque se nada houvesse entre aque~~ que eu exigia
atravês de fotografias e o ato do seqüestro prã.ticado
contra o Prof. Dalmo Dallari, evidentemente eu não seria vítima de nenhuma represália. Só houve represália
porque se percebeu que por ali se podia chegar à autoria
do seqüestro. E é este o caminho que sugiro a esta Comissão.

ae

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Consulto
ao Senador Franco Montara se deseja fazer alguma pergunta.
O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, bÕ-a
parte das perguntas que eu havia arrolado já foram feitas, e acho que Q debate foi esclarecedor.
Em poucoS minutos, penso poder dar uma contribuição aos trabalhos da nossa Comissão, oferecendo
aquilO que me parece ser três conclusões muito práticas,
de resultados muito positivos, da presença do Prof. Daimo Dallari, hoje, nesta Comissão. Conclusões que encaminho espedalmente ao relator, e que dizem respeíto a
providências concretas que cabem perfeitamente dentro
do ámbito desta Comissão.
A primeii-a, já objeto de um debate e de uma intervenção, é a apresentação de um projeto de lei em nossa
legislação penal, independentemente do código que está
sendo elíiborado, para tipificação do crime de terrorismo
e de desaparecimento. O Professor se dispõe a mandar a
sua contribuição e devo dizer que pode ser uma das conclusões práticas desta Comissão. 56 isto justificaria a
presente ComTss-ão.
Há um segundo problema que acho que acabe nos objetivos da Comissão. Foi ap-oritado aqui, muito carãcterizado, um caso de abuso de autoridade, de ação rigorosamente ilegal. Apurados esses fatos, a Comissão tem ó
dever de encaminhá-los ao Ministério_Público, para que
este promova a açã_o competente, apure os fatos. Não temos o poder de processar, mas temos que fazer essa representação como copclusão da Comissão. A autoridade
índicada por S. Ex• co~ os fatos aí indicados, nos auto~izam a essa representação.
-
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A terceira conclusão, a mais grave, mãis séria mais
fundamental, diz respeito ao famosO DOI-CODI. b evidente que quando o Prof. Dalmo Dallari foi levado ao
DOPS e lá encontrou urna certa perplexidade, deu-se
aquele fato - todos aqui reconhecem - que um poder
mais alto se alevanta, porque se alguém leva uma pessoa
a uma repartição, evidente que a pessoa não é recebida,
não é introduzida, se não foi POr g-enteai rep3rliçào, foi
por um poder mais alto.
E aqui, Sr. Presidente e Srs. membios da Comissão,
nós tocamos num ponto fundamental da Comissão e do
regime vigente. Acho que é em torno disso, com elevação, mas com a- Segurança, com a seriedade que o assunto exige, é que nós devemos propor, aliás, -nos termos
até da sugestão do Deputado Erasmo Dias, que se restabeleça o regime legal. As atividades policiais devem competir à Polícia, e ao Estado. Este órgão de força, colocado acima da Polícia, é um remanescente de uma situação
da maior gravidade para o Brasil e para a nossa História.
Os professores de Direito COOstituciõnal estão hoje tOi-nando patente um fato grave: _a Brasil tem 160 anos de
vida independente. Neste 160 anos, em 130 anos prevaleceu a lei, a ordem jurídica. Temos apenas 30 anos de interrupção de um regime de legalidade. E nestes 30 anos,
mais da metade corre por conta dos atuais detentores do
poder. A marca disto está num texto que divide as águas
- é no ato institucional quando se diz; "é o poder e a
força da Revoluççao que legitima o Congresso e não o
Congresso que legitima o poder", Esta frase é falsa.
Marca um retrocesso de 100 anos em-nossa vida pública;
marca a diferença entre o regime do arbítrio e o regime
da lei. Aqueles que acham que, como têm a força, podem
fazer o que querem, acima da lei, dos códigos e dos direitos humanos, estão levando o Brasil a uma situação de
barbárie" que é preciso denunciar.

O instrumento dessa barbárie estã sendo este órgão
oculto que nós encontramos, qu-e e:u-entõi':ltrei no ABC.
Vi tentarem prender um homem, numa perua parada,
sem identificação. Queriam Prender um operário. Fiz parar o carro que me conduzia e perguntei ao motorista de
quem era aquele carro._ Ele não sabia e disse; ..Aquele senhor é que pode saber". E este senhor que estava ali, à
paisana, tinha duas metralhadoras ao seu lado. Eu o tomei pelo pulso e disse; ''Eu sou o Senador Franco Montoro. Identifico-me. O senhor sé ideiriifi'que. Quem é O
senhor? "Ele se acovardou, as metralhadoras desapareceram e a prisão não se efetuou: ~-um crime de barbaridade. É ilegalidade.
Acho, por isso, que a terceira conclusão, muito importante, é de que devemos, claramente, defender a tese _que
é de bom senso. A ati vida de policial cabe à Polida. Esses
órgãos estranhos de 001-CO O f têm que ser eiimínadÕs.

O SR. AIRTON SOARES"- Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. FRANCO MONTORO -

Pois não.

O SR. AIRTON SOARES- Para deixar registrado
nesta CPI V. Ex.• foi submetido a esse tipo de confrontamenta com essas entidades paramilitares. Também eu,
em São Bernardo do Campo, por ocasião de atenção do
operário metalúrgico Osmãr- Mendonça"~ qÜe· foi pi-"éso ·
dentro de uma igreja, eStávainoúentariào fazer com que
ele pudesse ser preso legalmente, e procurávamos o Delegado do DOPS. Existiam 5 agentes paramilitares dentro
da igreja, o-nde estavam, naqueie mOmento, 15 mil pessoas, para tirar dali de dentro um dos líderes dos metarlúrgicos. Veja-o esquema de provocação eVidente: 5 homems desannados para tirar um líder, numa multidão de
15 mil pessoas que estavam dentro da igreja. Diante des:.
te fato, procurei o Delegado do DOPS, e jã que havia um
mandado de prisão contra ele, eu gostaria que o DOPS o
cumprisse. O Delegado era O lavo Reino. Quando voltava com o Delegado para o átrio da Igreja, de repente fomos interrompidos por um desses paramilitares que, de
metralhadora na mão, nos ameaçava_ O Delegado do
DOPS retirou a sua carteira e disse; "Eu sou o Delegado
dQ DOPS. Estou responsável por esta ação''. O indívi-

duo de segurança afastou um pouco a metralhadora,
olhou para os lados, estava cercado de outros indivíduos
de segurança, e acabou afastando-se, pennitindo que o
Delegado e eu passássemos, para que o Delegado efetuasse uma detenção legal. Logo em seguida, pasme,
nobre Senador, para que pudéssemos sair da Igreja, fomos protegidos pela ~M e pelo OOPS, e colocado_s _n~_!Tla
viatuia do DOPS. Mas protegidos não dos operários metarlúrgicos, porque estes estavam ali atendendo às nossas
ponderações como advogados, que íamos entregá~ los ao
DO PS.: mas nos pfeteg~nd~ dos Própfio!{ oi-g~riismoS _paranlilitares que estavam ali; Chegamos à vi~tura do
DÜPS, e esta arrancou do local em ve-locidade nunca vista. E foi uma velocidã.de incrfvel que eu até- temia pela
minha segurança, mas não por medo dos operários, não
com medo de ser interceptado por um comando de operários, mas sim, com uma preocupação de sermos interceptados por um desses comandos paralelos que atuavam na área.
Veja, nobre Se~ador, que é mais que grave, é gravíssimo, porque há até uma discordância no que diz respeito
às fOrmaS de repressão entre o DEOPS e essas outras entiâades.
O SR. FRANCO MONTORO (inaudív_el) aquilo que
ae-ntro do seu depoimento representa a grande ~()ntri
buicão que eu agfadeço certamente em nome de todos os
membros da Comissão.

O SR. DALMO DALLARI - Acho que está bem
precisa a colocação de V. Ex•, e, como já disse, vou fazer

a remessa do projeto, sabendo, evidentemente, que é
apenas uma sugestão e que naturalmente outros serão recebidoS também~ além da -contribuição dos ilustres
me-mbros do CQngresso N3.Cional, para que nós tenhamos um~ lei o q_l!_anto possível perfeita.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com apalavra o nobre Deputado Ney Ferreira.

O SR. NEY FERREIRA - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão, Professor Dalmo Dallari:
Em Virtude do adiarltado da hora eu vou me permitir
- e sei que também o valor de V. Ex• dispensa toda e
qualquer adjetivação que eu poderia fazer neste instante,
inclusive me penitenciar de não ter sido aluno de V. Ex•
Teria sido uma honra para mim.
Ouvi com muita atenção, eu diria mesmo, a conferência que V. Ex• com tantQ brilho fez a respeito do terrorismO a nível nacionaf, internacional. Peço vêriia a
Ex•,
mas eu não poderia deixar que V. Ex• saísse daqui Com
uma indagação que ficou presa em mim e também foi
_objeto até de um comentário do Deputado Erasmo Dias
comigo aqui, a boca pequena.

v:

V. Ex• qualificou o terrorismo no Brasil, se não estou
enganado, de inteiramente diferente de.todo o terrOrismo que acontece pelo mundo, e enfatizou muito aquela
organização terrorista ãfeiTii( de Baader-Meinhof. Depois, não sei se foi V. Ex• ou algum interpelante da Oposição que atribuiu à falta de punição ao chamado terrorismo.que hipotetic3.merite e não provadamente se admite ser de direita, nos Casos mais recentes, que seria a falta
de punicão, a falta de apuração_ São duas perguntas dentro de uma.
Primeiro, eu perguntaria a V. Ex• se nas organizações
de terrorismo da Alemanha, Baader-Meinhof, ou nas japonesas ou americanas, se os crimin.oscis,- Os que Praticam terrorismo, quando as autorias são definidas, são
- presos, são penalizados, eles têm sido anistiados? Essa a
primeira pergunta que faria a V. Ex• E se algum elemento do Baader-Meinhof foi anistiado após ter praticado
crime de terro-rismo?
Porque, só en passant, eu diria que aqui no Brasilnão vou responder V_. E?<~ - mas, dentro do que penso
em função da anistia válida sobre certos pontos de vista
para preso politico, pessoas que divergiam do regime,
fora do terrorismo, para essas perfeitamente válidas.
Mas aconteceu no Brasil um fato que parece que diferencia realmemc o terrorismo no Brasil do terrorismo lá
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na Alemanha ou em outros países; ê que os· terroristas
aqui no Brasil foram trocados por embaixadores, foram
exilados, voltaram, foram anistiados e passaram a ser intelectuais, esCritores de best se/ler. Isto me parece, de certo modo um estímulo. V. Ex~ que é muito mais categorizado do que o seu modesto interpelante.
E outro é este aspecto, que por terem sido anistiados
por falta de uma punição mais severa, os terroristas de
direita se sentem protegidos porque ontem os terroristas
de esquerda mataram militares, assassinaram homens
em porta de quartel, tomaram armas de sentinelas, roubaram armas, invadiram este Brasil afora praticando
guer_rilhas, _e os que !)ãO foram mortos foram anistiados e
d(:pois se transformaram em escritores.
E, ao final, professor, a modesta e humilde homenagem que eu prestaria a·-v. Ex•, sem adjetivação nenhuma,
é que neste processo kafcaniano de que V. Ex~ foi vítima,
foi envolvido, lament2:velmente_, realmente dolorosamente, o meu voto humilde a rt:~inha prece a Deus, para
que, pelo amor de Deus, não seqaestrem V. Ex• pela terceira -vez, porque um homem do valor intelectual de V.
,Ex•, não sei as posições ideológicas de V. Ex• e mesmo
que as _soubeSse, V. Ex~ podia ter as funções ideológicas
mais contrárias às minhas ou ao_ regime, na verdade, um
homem que seqilestra V. Ex• é um covarde, um bárbaro,
um primitivo. Enfim, minhas preces a Deus para que V.
Ex• jamais seja alvo de outro seqaestro, porque o 2Q jâ dá
para se admitir dentro de um processo kafcaniano poderá dar-se o terceiro.
As minhas preces, a minha modesta e humilde home~
nagem a V. Ex•
O SR. DALMO DALLARI --Eu fico muito grato a
V_ Ex.• e _também peço a Deus que ouça as preces de V.
Ex•, que são iguais as minhas, porque realmente é uma
coisa que eu não desejo que aconteça a ninguém, e acho
que ato_s desta natureza são uma agressão a dignidade
humana e a dignidadé de todos os seres humanos, e tenho a convicção que todos nós perdemos quando alguém
é agredido na sua dignidade._ É a humanidade que se de-grada. Fico grato â. solidariedade de V. Exf
No tocante ao problema baader meinhof, eu realmente fiz várias referências ao b3.ader meinhof, por causa da
notoriedade que o grupo teve, inclusive pela intensidade
de açãci. O baader meinhcl"f atuou'durante bastante tempo, cometeu crimes de extrema violência e, posteriõr--mente, se verfficou que dentro da prisão os líderes do
baader meinhof continuavam comandando ações de vioIência:<Js integrantes do Baader Meinhof morreram todos na prisão. Estavam em prisões diferentes e morreram
por suicídio.

O SR. NEY FERREIRA- Dizem que de maneira
misteriosa.
O SR. DA LMO DALLARE- De maneira misteriosa, e na própria Alemanha se levantou a hipótese de se
verificar se eram suicídios reais ou não. Não houve realmente alguém que se interessasse muito pela investigação. Talvez não fosse conveniente investigar muito,
havia um consenso de que era um grupo deletério, peri~
goso; que não convinha à Alemanha, e então tudo se
passou como se houvesse o suicídio. Então, dessa maneira acabou o baader meinhof.
Quãiúo ao outro -aSpecto qUe V. Ex• pondera, se eventualmente a anistia concedida anteriormente pode ter influído para o encorajamento de ações terroristas, eu admito que pode. Eu acho que isso pode eventualmente
ocorrer, de alguém achar isso. Bem, se o nosso caso ~
anistia, eu tambénl vou ser anistiado. Então, vou come~
ter meus atas e depois me anistiam.
Agora, acho que é muito importante, que sem qualquer conotação política, nós façamos a condenação do
terroristô:l. O terrorismo ê uma agressão a pessoa humana. Então, seja qual for a cor política do agressor, ele é
um criminoso que deve ser punido.
E vou mais adiante, dizendo que quando faço a sugestão de um aperfeiçoamento da -lei, aperfeiço::lmento que
se faL agora. isto evidentemente não visa ninguém __ e_rn
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particular, a uma corrente política particular, porque ê a
lei que será _estabelecida de certo modo.
•
Então, todos aqueles, seja qual for a posição política,
cometerem o ato_ de terrorismo, serão punidos conforme
essa lei, não importa se de direita, se de esquerda, ou mo~
tivação qualquer.
Então, acho que pode ter havido certa influência,
como também .estou convencido de que existe entre os
terroristas a convicção de que são impunes, de que são
imunes a lei. Isto tambêm me parece negativo.
No meu entender, uma posição decidida das autoridades, mandando investigar, punindo a quem for culpado,
teria_um efeito muito salutar no sentido de desencorajar
qualquer ação de terrorismo, inclusive elimiriãJido a hi~
pótese que alguém queira, eventualmente, num gesto de
absoluta insanidade, queira fazer uma contatiilidade,
queira se vingar, -se me ofendem eu ofendo também, eU
do_u a tro_co. Por este caminho, nós jamais chegaremos a
uma situaçãQde harmonia, a uma situação de paz. Acho
que nós todos devemos coJocar num plano muito alto,
inclusive para a valorização do Brasil, do povo brasileiro
como povo, fazendo uma demonstração do nosso ama~
durecimento. E entendo_ que o respeito pela pessoa humana é o primeirO fndice para -demonstrar o efetivo progresso dos seres humanos.
O SR. AIRTON SOARES- Agradeço. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Men~es Canale)- Coin ã-palavra, ainda, o ilustre relator, o Deputado Italo Conti.

O SR. ITALO CONTI- Professor, eu volto_rapídamcnte ainda para obter um esclarecimento. Os Congressistas da Oposição, ao -mencionar o primeiro fato acontecido com V. Ex•, uma hora ele!) chamavam detenção, outra hora chamavam seqUestro. Foi seqUestrado, para o
DOPS, e depois foi detCnçào ·peta DOPS. Pã.rece-me, eu
que não- soujuristã, que há uma diferença entre detenção
e seqUestro. E também me parece que o primeiro-fatO
que aconteceu com V. Ex• foi uma detenção, arbitrãria
ou não, não me cil.be julgar, e que não tem a gravidade
da outra, que realmente era um seqUestro. Então, era
essa a pergunta que faria a V. Ex• E o ilustre Deputado
Euclides Scalco, quando justificou essa CPI, ele_e _o Senador Franco Montara foram os autores dessa CPI, ele,
justificando a presença de V. Ex!_pôs aqui: "3) SeqUestro, agressão, entre os fatos que justificavam a CPI, ..seqUestro, agressão fisicã e roubo de que foi vitima o Sr.
Dalmo Dallari." Então, este roubo, para não ficar dúvida, se ele aconteceu e quando foi?
O SR. DALMO DALLARI - Foi na segunda ocorrência, durante o trajeto, quando me levavam para o terreno baldio, onde fui espancado. Tiraram o meu relógio,
aliança, tiraram os meus óculos e enfiaram a mão nos
meus bolsos, tiraram a carteira, inclusive a carteira da
Ordem dos Advogados.

O SR. ITALO CONTI --E quanto ao seqUestro e de-tenção? Parece-me que a primeira foi detenção e a segunda o seqUestro, que é o mais grave.
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prias autoridades disseram que não sabiam o motivo, então isto me dá a característica de seqiiestro:

cias...

O SR. AIRTON SOARES- Permite V. EX:• um 3.parte?

Passando a palavra ao ilustre convidado, Dr. Romeu
Tuma; pediríamOs a
S• _que por obséquio lesse o seu
compromisso oral.

O SR. DALMO DALLARI -

Pois não.

O SR. AIRTON SOARES - Queria s61Cnihrar a V.
Ex• que o Deputado, um colega nosso, Genival Tourínho, também sofreu um roubo, aqui perto do aeroporto
de Brasília. la indo com o seu automóvel para pegar um
avião, quando alg_uém atirou i:m~llm dos pneus, com hábil pontaria, e depois algumas pessoas muito fortes e armadas também furtaram o Deputado Genival Tourinho,
levando dele uma quantia que estava em uma bolsa ou
n~a pasta. Esses roubos também têm atingído Deputados de Oposição, principalmente quando eles denunciam
aqui, nesta Casa, ou em discursos que fazem, ligações de
autoridades militares com atividades terroristas.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana1e)- Chegamos
assim ao final da primeira parte da nossa reunião. Os
agrade.cimentos da Presidência ao ilustre professor Dalmo Dallari que, atendendo ao nosso convite, trouxe uma
estiniáVel colaboração à nossa CPI. Através do decorrer
das perguntas que lhe foram formuladas,_ por sua maneira franca, honesta, sincera, enriqueceu os trabalhos desta
m_anhã, que s.ervirão, sem dúvida nenhuma, de valiosos
-sUbsídios a nossa C PI.
Quero lembrar aos ilustres membros desta Comissão
que se encontra na Casa, aguardando a hora para a se
gunáa parte da nossa reunião, que se darã logo em Segui-:.
da a esta, o -Dr. Romeu Tuma. Vou suspender a sessão,
por breves minutos, apenas para poder acompanhar o
professor Dalmo Dallari, e, ao mesmo tempo, solicitar e
trazer à nossa reunião o Dr. Romeu Tuma, para nós
prosseguirmos os nossos trabalhos.
EStá"Sii.sPénsa a sessão.
4

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Havendo
número legal, dectã.ro reabertos os nossos trabalhos.
De acordo com o nosso roteiro ouvimos hoje pela manhã o ilustre Professor Dalmo Dallari. Agora temos a
honra de ter entre nós o ilustre Dr. Romeu Tuma.
Antes de passar: a palavra ao nosso ilustre convidado,
quero dar conhecimento à Casa, já que pela manhã falei
sobre o oficio que endereçamos à 3• Auditoria do Exército, de que recebemos do Juiz Auditor, Dr. Edmundo
Franco de Oliveira, o seguinte Oficio:

"Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1981
_Oficio ll~> 509
Ao Exml' Senhor
Senador Antônio Mendes Canale
Presidente da CPI Mista dos Atentados Terroristas
Senado Federal
BrasHia (DF)

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Ordem escrita.

Senhor Senador,
Com os cumprimentos deste Juízo, queremos acusar o
recebimento do Oficio n~' 46/81-CPMIAT, firmado por
Vossa Excelência.
Ao fazê-lo, cumpre-nos levar ao conheciment_o de V.
Ex~ que os Autos do IPM, relacionados com os fatos
ocorridos no Riocentro, jã n~o mais se encontram nesta
Auditoria.
Outrossim, informamos a V. Ex~ que os referidos autos, de _acordo com a lei, foram encaminhados ao Exm"'
Senhor Auditor-Corregedor da Justiça Militar, aí, em
Brasília.
Sendo o que se nos oferece para o presente, valemonos do ensejo para manifestar a V. Ex•, nossos votos de
respeito e consideração.
Edmundo Franca de Oliveira, Juiz Auditor."

O SR. DALMO DALLARI- ... não houve um esclarecimento quanto ao motivo. Bem ao contrârio, as pró-

Assim é que a Presidência vai adotar as providências
no sentido de oficiar o Sr. Auditor-Corregedor da Jus-

SR. DALMO DALLARI- Eu acho, nobre Deputado, que a detenção não dispensa o policial de se identificar. Ele pode eventualmente ter uma suspeita, pode haver uma situação que SUgira uma ação delituosa. Então,
ele detém a pessoa para averiguação. Mas ele se identifi~
ca, e assim que chega à repartição policial, a primeira
providência é o esclarecimento, é a identificação, e inclusive a -infoi'mação ao detido a respeito do motivo da detenção. -como não houve nada disso, esclarecimento dos
policiais: ..

tiça Militar em BrasHia solicitando as mesmas providên-

s·.

O SR.- ROMEU TUMA- "Faço, sob a palavra de
honra_, a promessa de dizer a verdade do que souber e do
que me for perguntado."
Inicialmente gostaria de agradecer à Comissão a oportunidade de aqui estar presente e esclarecer fatos que me
forem perguntados pela douta Comissão.
Gostaria de ler o meu pequerlõ dep-oimento para -de~
pois, posteriormente, colocar-me à disposição de V. Ex•s
~

I-

INTRODUÇÃO

A ação terrorista é uma manifestação de patologia
psíquica. O ato de infundir o pavor, de agredir ao desconhecido e ao inocente, de atacar pelas costas ou de forma
dissimulada, é resultado de trauma e de desordem mental.
En-contramos, na própria história, a prova de que o
terrorismo é um instrumento de ordem perversa e que
pode ser utilizado por qualquer corrente radical.
A doutrina de Georges Sorel, que, no começo do século, organizou, na França, o denominado anarc-o~
sindicalísrilO Tarit6 foi" usada pelo fascismo de Mussoline,
que ·o elegeu como seu mestre, quanto pela revolução
bolchevique que assimilou as suas lições de violênciapolítíCa.
Ailldil- hO]e, os adeptos neo-anarquistas das posições
extra-parlamentares são projeções do perfil não político,
mas psíquico de Georges Sarei. Ele fora um desajustado
que empreendera, por si só, uma revolução, renegando a
estrutura partidária do socialismo e formando se_u próprio movimento, baseado na inspiração mística das massas, nas greves e no terror.
Antes de Georges Sarei, encontramos, na História,
oUtraS-mãnifestações -do terror. A primeira delas, em
1537, -quando o grão-duque de Florença, Alessandro, um
filho bastardo de Lorenzo'II, fcii assassinado por seu primo Lorenzino a pretexto de disputas políticas:-o asSissi-no· ficou conhecido pela produção de uma obra - denominada "Apologia" - que foi o primeiro tratado eloqílente de terrorismo político.
Depois disso, na Revolução Francesa, encontram-se
os períodos do chamado ..terror branco", comandados
por contra-rt;Volucionários realistas do sudeste da

França. Os compêndios relatam que jacobinos, republicanos, compradores de bens nacionais e sacerdotes foram perseguidos por aventureiros que agiam em nome
da causa realista e que promoveram os tristemente
célebres !p.assacres de Lião, Terascon, Aix, Marselha,
Nimes e Toulon.
Na metade do século XIX, uma outra teoria terrorista
foi formulada por Mikhail Bekunin, um oficial russo de
artilharia de origem nobre e que, por seu comportamento complexo, deixou _o exército e exilou-se em Paris, em
1842: oepois, voltou a seu pãís, onde esteve presO até
1867, quando fugiu da Sibéria. Aderindo à I Internacional Comunista, foi fundar, em Nãpoles, a seçâo italiana
dQ movimento. Em 1872, rompeu com a I Internacional
e ~m Marx e escreveu ..0 Es~do e Anarquia", criando
as diretr{zes do Wiarquismo violento, favorável à supressão do Estado.
Não se pode negar, pelos dados estatisticos de que dis·
pomo-s,- que a ação terrorista tem sido explorada pelos
radicais de esquerda. Isso não quer dizer que só essa versão, por -razões numéricas, deva ser combatida. Qual·
quer ato de terror é condenável e deve ser punido, pois é
manifestação anti-social e anti-humanidade.
Não seria deniasiado dizer, também, que o agente terrorista pode praticar a violência pela violência, sem
preocupação de afrontar a ordem social ou o regime
político._ Nesse caso, ele não é adepto desta ou daquela
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doutrina política, ideológica ou econômica. O que lhe
vale ou o que o estimula- às vezes, inclusive, por espírito de imitação- é a disseminação do pavor para atender doentios anseios de seu infra-ego Ou às distorções de
sua personalidade.

11-0 TERRORISMO COMO TÁTICA
DE EXPANSÃO COMUNISTA
A doutrina marxista ensina que o socialismo seria alcançado por meio da tomada do poder pela classe trabalhadora. Lêriine ilmpliou a teoria para mostrar que a
classe trabalhadora só poderia conseguir poderio político se se representasse por um grupo compacto e disciplinado de revolucionãrios profissionais, capazes de guiar a
violência da massa. Com esta tC:Orla, os bolchevistas tomaram o poder na Rússia, em 1917.
Para que o comunismo se estabeleça num pais, o governo vigente deve ser afastado. Para conseguir isto, os
comunistas precisam- estar prontos a uSar "qualquer método. "~absolutamente necessário, escreveu Lênine, que
todos os pa~tidos comunistas combinem sistematicamente o trabalho legal com o ilegal, a organização legal com
a ilegal". A sabotagem, o assassínio e a revolta armada
justificam-se quando se trata de substitúir o governo
existente por um governo comunista. E nesse processo os
comunistas usam toda espêcie de esforços económicos e
ódios nacionais, assim como qualquer organização ou
movimento que lhes possam ser úteis.
Os comunistas tambêm assimilaram, adaptaram e
aperfeíço"aram a doutrina expansionista de Trotsky; ciue
até hoje utilizam de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada país ou região.
Tal doutrina divide-se em cinco fases, a primeira das
quais não se enquadra neste breve estudo, dado seu carâter estritamente político de tomada do poder.
Na segunda fase - a subversão - propõe-se a criar
um clima pré-revolucionário através de greves, sabotagens, manifestações, desordens de rua e intensifica-se a
propaganda para semear a desordem e a dúvida no
espírito dos partidários do poder a abater, provocar sua
desunião, sua desmoralização, -seu derrotismo. PeJos
bastidores, os serviços públicos são peÍletrados, minados
por agentes que se pretendem leais ao regime, que se ínM
filtram e se aproximam o mais perto possível das alavancas de comando, a menos - e isso é o mais eficaz - que
um governo dito de união nacional pefmha a comunistis
conhecidos ou a simpatizantes notóêíos ocupar postosM
chaves, principalmente na polícia e no exército.
A terceira fase da guerra revolucionária, segundo
Trotsky, é a guerrilha. O partido é bastante forte para
atacar não apenas os policiais, mas também os soldados:
emboscadas, golpes de mão, sabotagens, atentados, terrorismo urbano e guerrilheiros nas montanhas e nas florestas. Mesmo que essas importunações não ataquem o
exército de frente, elas podem assegurar o sucesso, desencorajando o poder público.
A quarta fase é a insurreição. Havendo os rebeldes libertado zonas bastante grandes para lhes servir de refúgio e de reduto, assim como de-base de partida; instalado
lá um governo de aparência legal, que lhes consegue um
prestígio internacional; levantado um exército regular;
preparado o terreno político nas -regiõeS a conquistar
pela instalação das "hierarquias paralelas'\ espécie de
administrações secretas que clandestinamente arrancaram os funcionários oficiais o controle das populações,
_eles passam ao ataque. O primeiro sucesSo espetacular
pode trazer a decisão.
Por fim, se isso não basta, quãndo o adversário estiver
fisicamente bastante desgastadO e nlOralmente batido,
começarâ a quinta e última [ase, batliacfil de "contraofensiva geraf'. O tipo mais célebre, segundo Nord e Bergier é o fim da "Longa Marcha", de Mao Tsé-tung, expulsando Chiang Kai-shek d-a China. em 1949.
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Na doutrina de Trotsky, o terrorismo representaria
mais de perto a terçeira etapa, a da guerrilha, mas sua
fas'? inicial confunde-sejâ com as ações subversivas antecedentes e estende-se ainda à fase da insurreição, porque,
embora em tese distintas e sucessivas, na prãtica pode
ocorrer superposição, concorriítância ou mesmo retomadas de etapas, conforme se desenvolvam os planos comunistas.

III-A EXPANSÃO COMUNISTA
A natureza ágressiva do comu_nismo internacional, relata Richard Ketchum, tornou-se clara em 1919, quando
os bolchevistas chamaram a Moscou os líderes e simpatizantes comunista_!__~_todo o mundo. Ali, no Segundo
Congresso da Terceira Internacional, Lênine esboçou o
prograllla geral da revolução mundial, que não tinha
precedente na história e que permaneceu sem modificações nos ant:!_s ~t!bSeqUentes.
para dirigir e coordenar o movimento de derrubada
dos -gove.rnos do mundo, estabeleceu~se uma autoridade
suprema~ a internacional Comunista (Comintern). Em
teoria, a política do Comintern era traçada por seu Congresso Mundial, onde os partidos comunistas 4_e todos os
países tinham igual direito de participação. Mas, desde o
início, o Comintern foi completamente dominado pelos
russos, cujo prestígio como representantes do único país
comunista exiStente permitiu-lhes assumir a lidera_nça.
-0 ataque nazista à União Soviética, em 1941, exigiu a
imediata mudança na estratégia e na tática dos_comunis~
tas. Para provar suas boas intenções aos novos aliados
ocideJltais, Moscou dissolveu o Comintern, em 1943.
O fim da guerra encontrou enorme destruição econôrilica e o caos soclal ei:n muitos países, e os comunistas,
explorando essa situação com brilhantes promessas de
uma vida melhor para tpdos os que seguissem a bandeira
vermelha, lançaram-se novamente ao trabalho de expandir o comunismo internacional. Em 1947, o Bureau Comunista de Informações (Cominform) foi criado para tomar o lugar do extinto Comintern. Usando a estratégia e
~ tática elaboradas pelo Comintern, em 1954 o movimento comunista internacional tinha absorvido os povos
outrora livres da Alemanha Oriental, da Tchecoslovâquia, da-Hun8ria, da Polônia, da Rumânia, da Bulgária,
da Albânia e outros.
A partir de enf.ão a Cortina de Ferro ampliou, à custa
- d8~ formas violentas exposta~,_ uma série de outras
_ D~ções da Âsia, da Europa, do Oriente Médio e da ÃfriAlguns povos tentaram - todos em vão, diga-Se de
passagem -livrar-se do jugo comunista, desencantados
com as promessas feitas ou insuportavelmente cansados
da opreSsão sofrida.
-Em junho de 1953, ep:1 Berlim Oriental e em centenas
de outras cidades, dois milhões de alemães enfrentaram
praticamente desarmados as divisões blindadas comunista=s. Foi uma carnificina!
Três anos mais tarde, em outubro de 1956, foi a vez da
Hungria tentar a libertação. Durante cinco dias de batalhas violentas e tragédias atrozes, Budapeste foi praticamente esmagada e destruída, somando a dezenas çie milhares os húngaros mortos __ ou executados.
Em agosto de 1968, foi a vez da_ TchecQslovâquia
levantar-se contra a opressão comunista. O massacre de
Praga ainda está bem vivo em nossas re«ardações!
A investida comu_nista no Contin_ente Americano,
após uma frustrada tentativa na Guatemala, em 1954,
encontrou sucesso com Fidf=l Castro.
Foi em Cuba que se efetuou a prova de força decisiva
do terrorismo e da gu~_rra revolucionária nas Américas.
Após d_ois anos de luta contra o governo do ditador
Fulgencio Batista, Castro consegue solapá-lo graças às
ações de guerrilha, ao terrorismo nas cidades, aos incêndios de colheitas, às promessas de partilha de terras aos
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camponeses e ao despertar do nacionalismo nos estudantes pelo ódio aos "gringos".
Após a fugã de Batista, em l~> de janeiro de 1959, Fidel
Castro assume o poder em Cuba e transforma-se na primeira cabeça de_ ponte real do comunismo no Novo
Mundo, contando -com o apoio de seu irmão Raul Castro e de seu lugar- tenente Ernesto "Che" Guevara.
A partir, então, da década de 60 é que, através do enclave cubano, o expansionismo comunista enceta suas
efetivas tentativas·· de envolvimentO de outras nações
americanas, entre as quais o Brasil.

IV- O TERRORISMO NO BRASIL

Em fins de 1960 e começo de 1961, surgem no Brasil os
primeiros grupos influenciados pelo modelo cubano ..do
assalto ao poder político". Trata-se da eclosão de pequenas colunas guerrilhei:r:as disseminadas em regiões est!atégicas (militar, econóffiica e socialmente) do país. A sua
forii!-_a__de ação era- pragmãtica e seus objetivos podem ser
resu:IDidos na seguinte frase: "sua atuação presistente e
audaciosa desmoralizaria as forças institucionais, co-mo
criaria o caos político e econômico, levando a população
a engrossar suas fileiras, favorecendo-lhes o assalto final
do poder".
Tais grupos chegaram a ensaiar algumas tentativas,
que não se firmavam devido a três causas: primeira. a siiuação política da época não lhes estimulava à ofensiva; seiuridO, os comunistas da linha russa, que pregamm a toma-da do podá por v/Qs paçt/i.Cas. eram a tefldência dominante nas esquerdas e neutralizavam - em parte- o crescimento dos grupos filo-cubanos; e, terceira, havia muita
desorganização e corrupção financeira entre os simpatizantes de Cuba, o que solapava internamente o seu desenvolvimento.
As organizaçÕes mais atuantes, nessa época, eram
constituídas por frações de brisolismo, do movimento de
Francisco Julião e a "Organização Revolucionária Marxista", de sigla POLOP ou P.O. (Politica Operâria).
Após a Revolução de 31 de março de 1964, embora sofressem vãrias baix.as em suas fileiras, os grupos filo·
cubanos passaram a encarar com maior sofreguidão a
necessidade de concretizar sua plataforma de ação. Acreditavam que o dima político amadurecia as ..condições
objetivas" para o lMçamento de focos insurreicionaisguerrilheiros. Acrescente-se a isto a derrota do PCB (linha russa) diante do 31 de março, que acirrou o espírito
revanchista dos grupos e indivíduos mais exaltados dando alguns argumentos àqueles que combatiam a "linha
pacifica".
Algumas tentativas de organizar um movimento arM
mado forarp_ feitas entre 1964 e 1967 porém sem nenhum
resultado. A esquerda "guerrilhista" apenas ameaçava
"entrar em campo", mas ainda carecia de "condições
subjetivas" ou seja, de organização. Nesse sentido tem
grande importância o acirramento da luta interna dO
PCB ocorrida entre 1967 e início de 1968. Esta luta que
no início girava 3.penas em torno da disputa de cargos no
Cõmitê Central do PCB espalhou-se até às bases do
"Partidão" e assumiu ares de luta ideológica.
A seguir, a esquerda brasileira evoluiu para um impasse que teve s_eu ponto culminante em 1967 quando no
município de Campinas reuniram~se altos pr6ceres do
PCB. O Conclave dtJrQu aproximadamente uma semana
e contou com a presença da elite comunista a saber,
LUIZ CARLOS PRESTES, CARLOS MARIGHELA,
JOAQUIM CÂMARA FERREIRA e outros.
Nessa ocasião Carlos Marighela colocou em votação a
proposição alusiva à linha de conduta a ser seguida pelo
Partido, propugnando pela adoção da VIOLENCIA e
da LUTA ARMADA, como únicos meios aptos à tomada do poder, o que seria possível com a disseminação das
guerrilhas rural e urbana.
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Vitoriosa a propOsição de" Marighela, pratiCamente vinha. a lume a "AÇÃO LIBERTADORA NACIONAL
- ALN" primeiro passo para o estabelecimento de Unia
Frente Única das Esquerdas Radicais.
A ..ALN" surgiu com o escópo único da derrubada da
estrutura sócio-política vige-nte e sua conseqüente substituição p-or outra de 1inha marxista-leninista.
Em julho de 1967, realiz_ou-se em Cuba mais uma Conferência da Organização Latino-Americaria de Solidariedade (OLAS). Dentre os convidados estava Carlos Marighela que pretendia representar oficialmente o Partido
Comunista Brasileiro, mas o Comitê Central do PCB envia mensagem ao PC Cubano, informando que MarigheIa não representava o Partido. Marighela retruca dizendo abertamente que rompe com o PCB, repudiando a liderança de Luiz Carlos Prestes e envia a seus prosélitos
as chamadas "Cartas de Havana" proclamando: "O que
hâ entre minha posição e ã do Co.mitê Central é uma
profunda divergência política e ideológica. O Comitê está com a OLAS e afastou-se dã. reYolução cubana, Eu estou a favor da OLAS e me considero integrado na·Revolução Latino-Americana, da qual a Revolução Cubana é
pioneira. A minha presença é para simbolizar que no
Brasil o dever de todo revolucionár[o é fazer revolução''.
Linhas Trotskistas

No Brasil, as principais organizações trotskistas correspondem ao POC - Partido Operário Comunista,
fundado em 1967 por uma parte dissidente da POLOP e
diversos elementos do PCB. As bases fundamentais do
POC podem ser definidas assim: Carâter socialista, papel
de vanguarda do proletariadCl em aliança com os trabalhadores urbanos e rurais, deflagração do aparato repressivo do Estado, tomado do poder pela insurreição
urbana e fundamentalmente a necessidade de um Partido
Revolucionãrio capaz de integrar as diferentes frentes e
as diferente& formas de luta dentro de um programa e de
uma estratégia única para o Sociali&mo.
Partido Operário Revolucinário (trotskistas) PORTNo Brasil os membros do PORT atuam mais freqUentemente no Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Dizemse partidários do ponto-de-vista teórico da Violência
para Solução dos Problemas Sociais, que em qualquer
instância sempre refletem os antagonismos da luta de
classes entre a burguesia e o proletariado; finalmente
destacamos a Fração Bolchevique Trotskista, de origem
recente e pouco conhecida, para quem antes de tudo,
deve-se reconstruir o movimento operário a fim de constituir umã. vanguarda sindical, que afinal de contas proporcionarâ uma "frente única" na direção do proleta-riã.do, pois, a hegemonia do proletariado na luta de classes
a um princípio que não se discute.

Ação Popular -

AP

Esta matriz de subversão surgiu em 1960 e é originâría
de agrupamentos católicos, tais como a JUC_-Juventude Universitâria e a JEC- Juventude Estudantil Católica, das quais foi inicialmente um instrumento de ação
politica.
Rapidamente a AP firmou-se no cenârio polftico nacional como uma das forças subversivas mais atuantes.
A AP optava por uma política de preparação revolucionária, consistindo nUma mObilização do povo, na
base de desenvohimento de seus níveis de consciência e
organização firmando esta mobilização numa luta contra a dupla dominação capitalista (internacional e nacional) e feudal.
Como a maioria dos grupos esquerdistas a AP viveu
periodos de crises internas que- provocararri o surgimento
de inúmeras tendências. Essas tendênCias culminaram
com os chamados "rompimentos" de onde surgiram as
mais variadas correntes entre as quais a foqtiista e a

maoista. A primeira era partidária das posições cubanas
expostas nos livros de Regis Debray, Dessa corrente
saíram vârios elementos que participaram ativamente
das atividades terroristas. A segunda-se preserva dentro
aa organização det6rminando a política a ser seguida
pela Ação Popular.
A Ação Popular- AP e grupos "trotskistas" (PORT,
POC e Fração Bolchevique) não chegaram a gerar "levas" de militantes que formassem grupos terroristas.
Contudo, eles formaram militantes que, isoladamente
abandonaram e&sas organizações para se filiarem a grupos terroristas já existentes.
As Dissidéncias do Partido Comunista
Surgiram por volta de 1966, como resultado da luta interna iniciada em 1964 dentro do Partido Comunista (linha russa). Com a proximidade do VI Congresso do Partido (realizado em fins de 1967) Pa&sa a existir a necessidade de estender essa luta até as bases, com a finafidade
de ganhar adeptos às conferências preparatórias do referido Congresso.
- F"ormam-se·- então as DiSsidências do PC que se dividiam em três tendências principais, a que já nos referimos acima:- a tendência marighelista, a corrente e a dissidência estudantil. As Dissidências do PCB durarani até
fins de 1967, sendo que a dissidência estudantil manteve
seu nome atê 1968, mesmo a despeito de já se encontrar
desligada orgânica e ideologicamente do Partido. Esse
grupo de estudantes só veio dis&olver-se como tal, quando do grande de seus militantes se filiaram a VARPalmares e outros fundaram a MOEL'N - Movimento
de Organização do Exército de Libertação Nacional.

Agrupamento Comunista
Grupo fundado em fins de 1967 por iniciativa de Carlos Marighela quando voltou de Cuba aonde havia ido
participar, como observador, da Conferência da OLAS.
Marighela, que era figura de proa da Dissidência do
PC em SãO Paulo, transformou sua viagem a Cuba num
ato de rebeldia contra o Comitê Central do Partido. Ele
não pediu licença ao ..CC" para fazer essa viagem e
justificou-se através da "Carta- de Havana" onde lançou
uma frase que se tornou conhecida nos meios esquerdistas: "'O revolucionário não pede a ninguém para fazer revolução".
Ao voltar de Cuba, Marighela lançou um documento
dirigido aos seus companheiros de di&sidência fundando
o Agrupamento Comunista.
O Agrupamento Comunista funcionou atê (ms de
1968, tendo como palco de sua atuação a Cidade de São
Paulo. No final de 1968 os militalltes do Agrupamento
dis&olveram esse grupo e fundaram a ALN - Aliança
Libertadora Nacional.

ALN- Aliança LibertadOra Nacional
A ALN fundada em 1968 pelos militantes do Agrupamento Comunista nada mais era do que a continuação
desse grupo, porém com outra organização. Marighela
diversificou os campos de atuação de seu grupo em
vários Setcires -(urbanos e rurais) e-departamentos Oõgístico, recrutamento e inteligência).
A ALN visava também unificar todos os grupos terroristas, colocando-os sob a sua liderança.
A Aliança Libertadora Nacional atuou até meados de
1970. Seu período mais agressivo foi o ano de 1969.
quando começou a decair em decorrência da morte de
M~righela e dos golpes que lhe foram assestados pelos
Or8ãos de Segurança.
Foi um dos grupos terroristas mais perigosos atuando
em São Paulo, tendo cantatas em Brasilia, Guanabara,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Nordeste do Pafs.

Abril de 1983

PCBR- Partido Comunista Brasileiro Revolucionário
Grup-o fundado em início de 1968 por elementos da
Dissidência do PCB que tinham se aglutinado na chamada "Corrente". O PCBR aceitava parcialmente as teses
cubanas no que se referia à inevitabilidade da "luta armada" sob a forma de guerrilhas. Suas teses, no entanto,
divergiam da concepção fidélista, pois, admitiam que a
direção de "luta armada" deveria ser confiada a um partido revolucionário estruturado em moldes clássicos sob
os princípios Ieninistas do "centralismo democrático".
Pregavam que a educação de seus quadros deveria ser
fundamentalmente politica e acessoriamente militar.
Atuavam no "eixo" Guanabara-São Paulo-Minas
Gerais, tendo cantatas no Nordeste e Estado de Goiâs.
Seus militantes mais radicais aluavam na Guanabara,
onde chegaram a realizar alguns assaltos a bancos e treinamentos de guerrilha. A chamada "Ala Jovem" do
PCBR-GB rompeu com esta organização e uniu-se a outros grupos extremistas para fundar o MR-8 - Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Outros elementos
ingressaram na AP - Açào Popular, Os órgãos de repressão tiveram forte atuação para pulverizar essa orga~
nização.

MR../3- Movimento Revolucionárto 8' de Outubro

Fundado provavelmente no início de 1969. Foi originárío de uma cisão de jovens extremistas que romperam
com o PCBR e passaram a aceitar in totum as teses cubanas. Tinham como sendo campo de atuação o Estado da
Guanabara e canlpos de treinamento no Sul do País.
Esse grupo, apesar de praticar vãrias ações terroristas,
desapareceu, quase totalmente, em meados de 1969.
Re&surgindo atualmente e agem em frentes legais.

M3-G- Marighela, Mao, Marx- GUeVara
Grupo fundado em fins de 1969 por Edmur Péricles de
Camarso, vulgo ••Gaúcho.. , um dos mais perigoSos homens que mílítam no terrorismo. Esteve em Cuba realizanâo conta tos com a OLAS e no Uruguai onde partici·
pou do Movimento Tupamaros. No Brasil, foi o coordenador do setor de campo da ALN no Estado de Goiás.
Nes&a ocasião, surgiu um desentendimento com a direção da ALN e "Gaúcho" esteve em São Paulo para fazer cantata com Marighela. Nessa Capital, no dia 5 de
novembro de 1969, Marighela morreu durante um tiroteio com policiais e "Gaúcho" resolveu fixar-se no Rio
Grande do Sul onde organizou seu bando.

MO ELN- Movimento de Organização do
Exército de Libertação Nacional
Este movimento surgiu em fins de 1968, fundado pOr
um certo número de estudantes que pertenciam à Dissidência Estudantil. Era um grupo mais teórico do que
prãtico que pretendia unificar todas as organizações filocubanas em uma só organização. Peréebendo a impossibilidade de concretizar suas intenções desapareceram
não deixando vestígios.

FALN- Frente Armada de Libertação Nacional
Essa organização surgiu em Ribeirão Preto no segundo semestre de 1969. sob a inspiração de Carlos Ma·
righela.
Marigheta estimulou, inicialmente o surgimento de organizações subversivo-terroristas autônomas, locais e regionais, parã criar a curto prazo, condições para o desencadeamento da guerra revolucionáría. Na medida em
que tais organizações estivessem criadas, Marighela pre-
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tendia centralizar a chefia, colocando~as todas sob o seu
comando.
A F ALN visava a formação do chamado Exércíto-Popular de Libertação para a Destruição das Forças Armadas Legais- o que denominavam Exército Profissional.
FELA -

Frente Estudantil para Luta Armada.

Também foi uma tentatíva de um grupo da ALN de
montar uma organizaçãO com o objf:tivo e:SpeEffíCO
realizar atas de terrorismo em deter.niínadas áreas. Essa
organização_ pretendia arregimentar elementos do meio
universitário para formar gfupos arinados,

ae

FER -

Frente Estudantil

Re~·olucionária.

Era em tudo semelhante à FELA, orientada por cmtro
grupo da ALN e agia no meio estudantiL

REDE -

Resistência Democrática.

-::- G;upo formado por uma fração da VPR e alguns elementos descontentes da ALN. Contou com o apoio de
alguns "intelectuais do terror", que pretenderam, sem êxito, transformar a REDE num pala de coesão entre os
grupos terroristas.
O chamado "RACHA" nada mais é que o grupo liderado por CARLOS LAMARCA.
Quando se formou a VAR-PALMARES, alguns terroristas não conc_ordaram córn as teses daquela organização e com o apoio do ex-capitão Lamarca, romperam
com a VAR, não adotando nome. Por isto, ficaram conhe_cidos pelo nome de "RACHA", ou seja o grupo que
.. rachou", se dividiu a VAR.
O grupo, embora bastante perigoso, sem qualquer
fundamentação poHtica, atuava em São Paulo, Guanabara e Minas Gerais.

Ala Vermelha.
COLINA -

Comandos de Libertação Nacional.

Fundado em 1968 pela fração mineira da cisão da POLOP e elementos prov:enientes -da ..Corrente". A COLINA era essencialmente fidelista, que partiu para a ação
tão logo se constituiu. Atuava na Guanabara e Minas
Gerais, onde realizou algumas ações de vulto e mantinha
cantatas em São Paulo. Os militantes da COLINA qUe
sobreviveram a ação repressiva que lhes- foi riiovída pã.rticíparam da direção da VAR-PALMARES, em 1969-,-o
grupo deixou de existir nessa época.

VPR -

Vanguarda Popular Revolucionária.

Um dos mais perigosos (fisicamente) g"rupos terroristas que atuaram em nosso Estado. A VPR formou-se
aproximadamente no infcio de 1968. Era a fusão de um
grupo de ex-militares cassados rompidos com o MNRMovimento Nacionalista Revolucionário, com a fração
paulista da cisão da POLOP.~_A VPR conseguiu se infiltrar no meio Siitdical de Osasco, organizando váriãs greves naquele município.
Esse grupo foi, juntamente çom o Agrupamento Comunista, pioneiro de ações terroristas e tinha filiação or·
gânica e política em Cuba. Embora em menor número
que os marighelistas, a VPR tinha maior estruturação interna. On~anizava-se em setores e subsetor_es; contava
com uqua-dros" especializados e suas ações foram bastante violentas.
Em 1969, sofreu várias prisões e foi praticamente desarticulada._ Os militantes que conseguifãm escapar da
ação policial dirigiram-se para três grupos que se formaram nesse mesmo ano;VAR-PALMARES, REDE e o
.. RACHA" - Grupo Lamarca.
Enquanto existiu, atuou em Sã-o Paulo, Guanabara e
manteve cantata em Brasília, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
VAR-PALMARES - Vanguarda Armada Revolucionária ---Palmares.
Este grupo foi fundado no ínício de 1969, com o que
restava da Dissidência Estuda'iltll de São Paulo, da COLINA de Minas Gerais e de uma fração da VPR.
A VAR-PALMARES realizou algumas ações em 1969
e depois aquietou-se como_ a indicar que realizou um re-cuo tático, visando recompor-se para voltar à ação mais
tarde.

Na época do "recuo tãtico"; fealizou o recrutamento
de elementos da classe estudantil, principalmente entre
os secundaristas. Preocupa-se em manter um certo verniz
marxista e admite a necessidade de evitar a promoção de
ações que provoquem a antipatia popular.
Apesar de seu verniz marxista, aceita, de Um modo geral, as teses cubanas.

A ALA VERMELHA foi o único grupo que veio de
uma posição marxista para uma posição fidelista. A
-ALA VERMELHA corresponçle a urna dis~idência do
PC do B (linha chinesa) em 1967. Seus fundadores eram
em gran.-de maioria jovens que acusavam a direçào do PC
do Brasil de não colocar em prática o seu programa de
j:H'epãra~o-da "guerra" popular. No início aceitavam
ainda os estatutos e a disciplina do PC do B, embora
lançassem crfticas contra a direção do Partido. Influenciados pela chamada Revolução Cultural de Mao-TseTung e a guarda vermelha da China rebelaram-se contra
0 CC do PC do B e formaram um grupo conhecido por
ALA VERMELHA.
POLOP- Política Operâria
ou Organização Revolucionária
Marxista- ORM.
A POLOP- POLITICA OPERÁRIA foi constituída
essencialmente por um grupo de intelectuais que radicados principalmente nas universidades e nos meios profissionais liberais acharam-se nas condições de arautos do
marxismo-lcninismo e fundaram a sua própria organização por volta de 1962, inspirando-se na revolução cubana, ou sejã~- defendia as teses fideUstas, empregando os
feitos da revolução de Cuba e aceitando os seus métodos

para a tomada do poder.
MR-26- Movimeriio Revolucionário de 26 de Ju}ho.
Este grupo surgiu em 1969 ~-o Estado da Guanabara.
Embora seu nome lembre o MR-8, suas origens são completamente diferentes. Foi fundado por_ um grupo de exmilitares (marinheiros em geral), cassados pela Revolução de 1964. O nome 26 de julho é'umà cópia do nome
do movimento de Fidel Castro, antes de tomar o poder,
que se"i::hamava "Movimento_26 de Julho".
Sua ação mais espet"acÜlar foi a execução de uma fuga
de presos da- Penitenciária Lemos de'Brito. Tiveram
_atuação pouco destacada no esquema de terrorismo, embo_r~rsc:.~:m~teU_n_di0,_dualmente cQnsid~ados, apresentassem alto grau de periculosidade.
MRT- Movimento Revolucionário Tiradentes.
Este grupo era chefiado por Devanir José de Carvalho, que conseguiu aumentar seu bando com a adesão de
dois elementos que sa'iram da vanguarda popular revoludonáriã. Não tinha expressão, contudo, realizava alguns
assaltos, ou então se unia a outros grupos que também se
e~contravam desfalcados_de elementos. Os vários grupos
constituíram o que já se tinha notícias, de um outro denominado FRENTE. A FRENT~ era formada com elementos oriundos do MRT, do MR-8, da VARPALMARES e da ALN.
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Movimento de Libertaçao Popular.

A organização subversivo-terrorista denominada MOLIPO surgiu em 1971, com maior atividade em São Paulo. É formada quase que exclusivamente por terroristas
que fizeram curso de guerrilha em Cuba, entre fins de
1969 e 1970, todos ex-integrantes do quadro da sigla
ALN. Tais terroristas ainda no decorrer do curso que faziam iniciaram discussões sobre a tática e estratégia da
ALN, culminando com sérias divergências entre o ..Grupo" e o comando da ALN. Daí, mais um grupo dissidente da ALN que auto denominou de MOLIPO.
VI • CONSIDERAÇOES FINAIS
Através dos séculos, o homem tem lutado constantemente para elevar-se com seus ftlhos acima do nível dos
seus antepassados_~_ Nesse processo de evolução gradati~
va, os membros de todas as sociedades desenvolveram
certos conceitos fundamentais sobre a dignidade e o va~
lor da pessoa. Estas grandes contribuições filosóficas são
tanto herança da humanidade quanto o adiantamento
t~nico gue trouxe e contin_uar:â a trazer condições de vida, mais e melhores alim_entos e a oportunidade de torOU{- a Vida ni.(!is frutífera e mais útil.
O comunismo, porém, nega essas coisas. O comunismo, na prática, só tem demonstrado desprezo pelo homem como pessoa. O c.amunismo, como sistema econõmico, diz que nenhuma outra sociedade tem c_onseguido
soluções econômicas razoáveis;_ por conseguinte, o comunismo a encontrará .. O comunismo, como sistema
político diz _que_ nenhum outro sistema pode ser aceito;
por conseguinte, o comunismo fornecerá o sistema.
Os que se opõem ao comUnismO sabem que ele nega
todas promessas que faz. Sabem que ele reduz homens,
mulheres e· crianças à condição de animais. Sabem que
ele priva o povo da esperança, de decência e de sua herança espiritual. E compreendem que o comunismo destrói de um só golpe o adiantamento da civilizaç1\o no
sentido de razer a liberdade a base da sociedade. Sabem
que ele oblitera séculos de firme progresso no sentido do
governo por eleição, do domíniO da lei e das transformações pacfficas por meio das instituições democráticas.
Por ironia, todas as acusações que o comunismo faz
aos outros são as próprias acusações a que o comunism-o
é tão vulnerável. Acusa ele a sociedade democrática de
fracassar no tratamento dos importantes problemas sociais. Contudo, o processo democrático é o único meio
âõ povo poàer i!ii6rrnar o goveriiO-Sõbre-sUãS-nece-SSídii~
des. Na rfgida estrutura do comunismo, não existem taís
ineios. Não há, nem pode haver, aceitação de divergências, possibilidade de transformação pacífica.
o' ideal da demOCracia ~inda não foi atingido totalmente em parte alguma. Mas, com todos os seus defeitos, a democracia, diferentemente do comunismo, admite de boa vontade esse- fato. O comunismo, em toda parte, só admite a perfeição de sua doutrina. Em parte alguma revela outra coisa senão desprezo pela humanidade,
pela compreensão e pela paciência.
Como os homens livres melhoraram sua vida económica, conseguiram ta~bém soluções possíveis e aceitáveiS- p-ara mUitos dos problemas do mundo. Por meio da
discussão, dos encontros de idéias e com paciência, fizeram grandes esforços para reduzir ou eliminar os males
da humanidade. E assim agiram, sem a violência, a destruição e a morte, que os comunistas empregam.
O comunismo justificã o imprtigõ da violência e da
destruição com a vida que ele promete para o ruturo. Todavia, eSses crinies contra a-humanidade nada têm a ver
com a contrução de uma vida melhor. O sofrimento e a
morte de milhões de pessoas em nome de uma sociedade
ideal em nada têm contribuído para a realização daquele
objetivo, mas apenas para a criação da ditadura comunista.
Para concluir, os. grupos terroristas representaram
uma fase do comunismo nacional e internacional. A
grande preocupação atê agora dos Órgãos de Segurança
são: _o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Cot"'lunis-
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ta do Brasil e os Grupos Trotkistas que, como vimos, são

"a célula mâter" do Terrorismo.

-

O SR. PRESIDENTE (.I\1endes Canale) -Com a palavr,a o ilustre Relator, Deputado ltalo Confi.
O SR. RELATOR (ftalo Conti)- Dr. Romeu Tuma,
perguntaria a V. S•: em que-pese que a noss~ Co:m1ss~o,
ela investiga mais o terror em si, o terforisrrlo: dÕ que
propriamente a situação do comunismo no Pais. Mas, de
qualquer maneira, V. S• prestou uma colaboração muito
grande fazendo um histórico do movimento comunista,
que desâgua realmente, no final da sua exposição, no terrorismo devido os vários rachaS; cilgu-ns -Permanecem na
sua linha conservadora, outros pragmáticos, outros políticos e alguns terroristas~ De modo que eu não identificO
propriamente o comunista com o terrorista, como, também, não identifico todo terrorista como comunista.
Mas, a minha pergunta inicial é a seguinte: desta-exposição sobre os antecedentes das várias linhas marxistasleninistas Ou de esquerda, vamos chamar, qual seria a situação hoje, porque o Sr. parou alí pelos anos de 1972,
foi a última notícía: Hoje, que função teria esses vários
agrupamentos, eles se uniram, como estão eles hoje'?
Dentro da experiência, na' áiea:- effi qUe V. 5~--atua.
O SR. ROMEU TUMA- O problema que fie levou
a trazer um pequeno histórica-da evolução da esquerda
armada - eu gostaria de chamar a atenção que não estou fazendo referência ao comunismo filosóficO ou aQuele que tem filosofia comunista; falo da esquerda armada
no Brasil, e que esses grupos citados como célula máter
do terrorismo que, pelo que entendo, é o objetivo principal desta Comissão em estabelecer o que acontece no
Brasil com respeit-o ao terrorismo.
Porque se houver uma fase em que a esquerda agiu e
os a tos de terrorismo:..se ·repetiam praticamente nas 24
horas do dia, não poderia deixar de trazer a esta Comissão um histórico para que ela saiba qual é a matriz do
terrorismo, principalmente no BrasiL
Com respeito às organizações de esquerda, tenho um
quadro elaborado até 1978, parece_ uma árvore genealógica·. Todas essas organizações permanecem vivas, com
outras siglas, com outros nomes, com outros rachas. O
grande problema da esquerda é rachar na disputa de liderança. Eles, hoje, têm procurado agir, vamos dizer,
dentro de uma faixa legal, increvendo-se em partidos le-_
gais, procurando, talvez, com as dificuldades naturais
que _o Governo atravessa, criar um clima prop!cio - aí
fiCa a interrogação - para vôltarem àS- suas ações terroristas.

O SR. RELATOR (halo Conti)- Dr. Tuma, uma segunda pergunta. Seria a explosão de Guararapes, aquela
do Governo Costa e Silva que, inclusive, houve mortes,
feridos, aleijados, até hoje, nós conhecemos. Perguntaria: seria aquela explosão o primeiro passo do terrorismo
no País, o terrorismo no Brasil começaria com aquela explosão'? Porque não lembro, inclusive eu, que atuei na
ârea de segurança, inclusive como militar, não me
lembro assim de ter um fato caracteristicamente terrorista antes daquele atentado do Aeroporto de Guararapes.
O SR. ROMEU TUMA - Eu aqui lemb-raria um
problema que até foi um terrorismo que não seria de esquerda, do A ladino Felix, que seria um terrorismo patológico, que ele fez cerca de oito aÇões terroristis em São
Paulo, inclusive uma contra o departamento que, hoje,
dirijo, destruindo praticamente contra toda a sua faixada
cerca de oito automóveis; diziam um predestimldo. De
maneira que temos que fazer uma diferenciação entre
terrorismo político ...
O SR. RELATOR (ltalo Conti)- O tal lunátivo,
como classifica o DepUtado ErasnlO bias.
O SR. ROMEU TUMA ---:- ... e_o terrorismo patoló,
gico. Esse, para mim, foí O primeiro ato de terrorista iso·
lado, quer dizer, de um grupo isolado e sem objetivo
político, queria se endeusar. Acredito que o de Guarara~

pes realmente é o primeiro fato terrorista registrado na
_história do terrorismo no Brasil.
O SR. RELATOR (halo Conti)- A terceira pergun.da é a.seguinte: v. s• falou de elementos que vieram de
Cuba, após um treinamento. Teria V. S• notícia de Outros países? Porque nós, pelo que sabemos, lemos, acompanhamos, quatro escolas, hoje, realmente exportam terrorismo~ Trdilam terroristas, preparam terroristas. Cuba, Praga, a OLP, praticamente no Líbano, e a Libia. V.
S• citou ap~nas Cuba, tem V. S• notfcia de que outros
elementos teriam estudado nessas demais escolas?
O SR, ROMEU TUMA - 0 problema que eu trouxe
ê baseado em depoimentos de elementos que cursaram
escolas cubanas, e alguns estiveram tambêm na China.
O SR. RELATOR (ltalo Conti)- Em treinamentos?
O SR. ROMEU TUMA- Em treinamentos. Agora,
com respeito a outros países, as informações que temos
são de revistas internicionais;- Como V. "Ex• falou, tenho
aqui várias revistas, porque a gente procura acompanhar
porque sempre alguma coisa acaba chegando atê aqui.
De forma que gostaria de não entrar em terreno desses
grupos, tenho aqui material à disposição dos Srs., de revistas, de notícias de jornais nacionais e internacionais, a
própria Veja faz uma reportagem completa sobre o flagelo terrorista, historiando todos os atentados através do
mundo e suas organizações. De modo que está à disposição doS Srs., se for necessário lerei alguns trechos.
O SR. RELATOR (ltalo Conti) - Não, não precisa.
Outra pergunta: eu caracterizo assim porque, realmente, é uma definição de terrorismo hoje, não está muito fácio devido as divergências. Os próprios terrõrísfas, a gente percebe que, para caracterizar o que é o terrorismo,
hoje, há uma certa_ dificuldade. Tenho por mim que o
terrorismo é o que usa o explosivo, que é a arma mais covarde e desumana já empregada contra o homem, caracteriza perfeitamente, acredito bem, o terrorista. Eritão,
para mim, o terrorista é aquele que usa explosivos como
meio de desestabilizar_ a sociedade e causar o pânico.
Como V. s~ veria este meu pensamento, para que deJinÍssemos, dentro de uma legislação, que terrorista seria
somente aqueles que usam explosivos, os outros seriam
assaltantes de bancos, ou seriam homicidas, seriam as.sassinos, subversivos, que fossem da guerrilha urbana ou
da guerrilha rural, e nós enfocaríamos, isol~rfamos aquele covarde que usa essa arma, porque realmente não tem
corag~m de apertar um gatilho-~ mata inocentes, como o
terrorista, para efeitos da lei, seria aquele que usasse explosivos. É o pensamento que submeto à consideração
de V. S' pela experiência que tem nesse campo.

O SR. ROMEU TUMA- Eu chamaria a atenção de
V. Ex~ pelo- seguinte: Que a organiZação tetrorista, eu,
talvez, se me permite, só diria de uma organização terroristra ou subversiva o braço armado, esse seria o terrorista, o intelectual ilão seria considerado terrorista. ~ isto
que V. Ex• quer dizer'?
O SR. RELATOR (ltalo Conti)- Não, até digo o seguinte: vamos supor que o MR-8 faz um assalto a um
banco- vou simplificar para fazer um pensamento mais
claro - certo? Esses não seriam terroristas_. Para mim,
terrorista seria o cjue usa explosivo, para isol~r.
O SR. ROMEU TUMA - Não, porque a organização, ela toma uma decisão ...
O SR. ERASMO DIAS- Permite V. S' um aparte'?
O SR.. ROMEU TUMA.- Pois não.
O SR. ERASMO DIAS- Referi~ me à esquerda armada porque, na esquerda armada, eles mesmos decla~
ram na sua doutrina duas sentenças chaves, que eles mesmos classificam com_o terrorismo: é que roubar e expro~
priar são duas coisas diferentes. Expropriar é um direito.
Então, o que é roubo, digamos, ê um crime, o início esta~
tuído em qualquer tipo de código do mundo. Para o ter~
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rorista comunista, para os o bjetivos políticos deles, não;
expropriar não é roubo e o assassinar, segundo o terrorista. é Justiça, Justiçamento!
Na Esquerda Armada, editado em Portugal, da lavra
de Antônio Carlos, onde existe o prefácio de José
Ibrahlm, onde toda essa gama _imensa de organizações
citadas pelo Dr. Tuma tem lã casas contados por ele,
aliás V. Ex• tem um o qual lhe dei de presente, não quero
de volta. Mas, tenho a impressão que não seria só O
problema de usar a bomba, seria um problema de doutrina política dentro desse conceito subjetivo, d8:s suas finalidades. 1:. o que caracteriza realmente, dentro de um
contexto ideológiCo, um determinado tipo de comportamento que foge e refoge a qualquer- até a qualquertipo de_ análise. Neste livro, Esquerda Armada, não são
menos de algumas dezenas de vezes em que a doutrina C
clara: exprO:Príar n'ão é roubar e assassinar é fazer juStiça.
Então, dentro desse conceito torna-se diflcil conceituarmos alguém que ache que matar é fazer justiça. De
modo que acho que esse conceito realmente é tão vasto e
tão amplo que colocar certos tipos de açôes pelos meios
empregados, parece-me duvidoso.
O SR. ROMEU TUMA - Acredito que talvez eu
chegue onde o nobre Deputado quer chegar.
O Sr. diria um agravamentO da sentença. Nós tf:nlos
uma lei penal comum e o assassino, o marginal, a arma
que ele emprega é um agravante. Então o emprego da
bomba, tem o terrorismo não individual no qual ele procura atingir o seu dasafeto político e se esquece que,-pot
volta dele~ existe uma série áe inocentes. Concordo- em
gênero e número com V. Ex~ no aspecto de agravamento
de sentença. Mas tanto é terrorista quem mata com revólver, por problemas políticos, cOmo qUem faz explodir
uma bomba. A não ser as conseql1êp.cias_ como o _Sr.
lembrou o fato de Guararapes onde inocentes sofreram
as conseqüências ou, mesmo na Itália, quando explodiram a estação ferroviária de uma fOrma qtie compungiu
toda a Humanidade.
O SR. ITALO CONTI tisfeito.

Muito obi-igado~ Estou sa-

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Modesto da Silveira .
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sr. Presidente,
Sr. Depoente, na verdade esta Comissão, proposta pelo
-ilustre Senador Franco Montara e pelo nobre Deputado
Euclides Scalco atendeu, me parece, pelos seus objetivos
iniciais, a uma persistente reafirmação do Governo de
que voltar ao passado é. fazer provocaç~o. Ass~m é_que,
qLiã:ndo por exemplo nós driscobrimos uriia dâmara de
terror- em Petrópolis e outra em outros lugares, o Goyerno, atravês de todos os seus Ministros mais representati~
vos e militares, disseram isto com toda a clareza. Isto ~:
"Nós não queremos revolver o passado." E confessou
atnivês da palavra do Ministro Délio Jardim de Matos,
qüando disse;.-··b_ verdade, cometemos sim, mas é passado e temos que esquecê--lo." De algum modo ele configu~
.rou de novo a velha .frase do General Médici, do velho
terror de sessenta e tantos, dizendo;, .. ~ preciso não jogar
pedra no passado e reuni-las para a construção do futuro."
Na verdade, por isso, a cada vez que nós aqui tentaw
mos apontar as coisas do passado e, inclusive, quem sabe?, apurar as suas causas para ver de onde elas vêm, em
geral, os nobres parlamentares do Governo tentam nos
arrastar pai'a o presente. E nós vimos para o presente.
No momento, parece que ocorreu exatamente o contrário. Enfrento o contrário. E se realmente interessa verificar as causas, eu pergunto --vou assim para depois
passar para a frente para verificar, realmente, o que é
que V. Ex• tem de experiência pessoal e própria hoje,
neste terror institucionalizado atual, sobre o qual diz o
Governo que quer apurar.
Mas enfrento o passado, já que V. Ex• mencionou
aqui pelo menos 20 siglas e outras tantas não menciona-
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das, e revolveu um terror terrível do passado sobre o
qual o Governo não quer falar. E, se não quer falar, provavelmente é porque tem medo, pergunto: será que o terror é realmente só de quem usa explosivos ou também de

quem usa armas? Ou, digamos, responda V. Ex', seria
terror aquilo que vi, inúmeras vezes, seqUestrarem-se
crianças de colo, lactentes, para que o seu pai se apresentasse e, muitas vezes, torturá-las na presença da mãe
para que a mãe dissesse o que não sabia? Será que isto
também é terror? Serâ que seqUestrar um cidadão, culpado ou não, porque ínclusivC Cste que lhes fala, seqUestrado pela ousadia de ser advogado, e todos os demais Advogados do Rio de Janeiro e quase todos de São Paulo.
Uma categoria profissional seqUestrada porque não cor~
respondeu à formalidade legiil à autoridade. Quando se
prende formalmente com uma ordem escrita da autoridade competente ela é autoridade. Quando ela leva sem
essas formalidades, ela é delinqUente. A autoridade se
converte num relinqaente.
Serã que uma categoria profissional, a Partir de Sobral
Pinto, o decano dos Advogados Brasileiros, passo por
Heleno Fragoso, por Evaristo de Moraes, por Jorge Ta~
vares, por Modesto da Silveira e por quase todos os Advogados que ousaram defender o perseguido polític'? inclusive em São Paulo e em quasi:: todÕ o Brasil. Serã que
isto é terror? Bem, V. EX' afirmou,:. "OcOffiuniSmojtisH-fica o empregO da violência; o comunismo nega os direitos vitais do homem, como alimentos e a dignidade da
pessoa humana".
_
O comunismo jusHfica a violêncfa, eu Poderia descrever centenas de casos de violência, de estupro, de sequestro e de assassinatos, todos precedentes inclusive às organizações que V. Ex• mencionou. Precedentes. Se V. Ex•
fez história, V. Ex• fez uma história muito recente, comparada com a história do 19 de abril. Será que essas coisas realmente não correspondem a terror e terror só ~ digamos, uma resposta? E, na verdade, se V. Ex• disse a
verdade, o que justifica a violência, quem luta pelas melhores condições de vida e dignidade da pessoa humana é
ser comunista, eu perguntaria: O atual regime é comunista porque ele luta contra isso? As cstatfsticas mostram
que o resultado foi este.
O SR. ROMEU TUMA -

Mas eu não disse que ...

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. Ex• afirmou,
está no final do seu documento.
O SR. ROMEU TUMA- A promessa que o comu-

nista faz.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Peço emprestado o seu documento para reter.
O SR. ROMEU TUMA -

Está à disposição.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Sr. Presidente,
por gentileza, quero o documento para reler. S. Ex• fez
afirmações deste tipo. Quem justifica o emprego da violência e luta contra melhores condições de vida e dignidade da pessoa humana é comunista. Então o atual regime é comunista?

O SR. ROMEU TUMA -

Um momento, eu disse:
quem emprega a violência para conseguir melhores condições de vida. Quem emprega a violência.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Mas o atual regime diz que buscava as melhores condições de vida e
pregou a violência e eu carrego marcas no meu corpo
desta violência pelo fato de ser Advogado.

O SR. ROMEU TUMA -

Isso ...

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- E toda a Nação
sabe disto e sofreu isto. Não há uma família neste País
que não tenha um sequestrado, às vezes injustamente se-questrado, ou preso, justamente preso, muitas vezes:
Não há uma familia, neste Pais, que não tenha isso.

Portanto estou partindo, vez que V. Ext- fez uma história que não ê a mais remota, para quem busca as causas históricas. Isso não é causa histórica, é efeito histórico. Güararapes -quem foi, onde está o culpado? Interessou ao- sistema apurar quem foi o culpado pelo ato
terrorista de Guararapes, cama diz V. Ex•, o primeiro
ato terrorista da História-do Brasil que aliás, data venia,
não o é. Houve tantos terrorismos no passado históriCo.
V. Ex• estã confundindo História do Brasil com História
da "Revolução", Aí sim, -pode ter sido. E onde estão os
culpados de Guararapes? Quais são eles?
O SR. RELATOR (!talo Conti)- Nobre Deputado,
-Permite V, Ex• um aparte? (Assentimento do orador.)Não descobriram. Simplesmente não descobriram. V.
Ex' acha que nâo queriam descobrir quando morreram
militares.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA-_ Nunca sedescobfii.l (iUruldQ= nãO~ sC interessou. PergUnto, então, a V.
Ex•: quantos alos terroristas da esquerda foram apurados enquanto V. Ex• foi delegado ou diretor da DPPS?
_Quantos atas terroristas?
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José Eleodoro, com acompanhamento do Prof. Seabra
Fagundes, em nome da Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos, com representante da Ordem dos Advogados
de São Paulo e c-om toda a gama de advogados que ali
quiseram comparecer sem solicitação e sem determinação de autoridade nenhuma: por minha livre iniciativa
abri as portas do DOPS. Quando recebi o telex de S. Ex•
o Sr. Ministro da Justiça, informando que o Dr. Seabra
Fagundes era representante do Conselho junto ao acompanhamento do inquérito, imediatamente dei conhecimento à imprensa desSe fato e, no dia seguinte, o Prof.
Seabra Fagundes levava ao conhecimento da imprensa
que algo de novo estava acontecendo nos órgãos de Se-gurança. Estranhei, porque não havia nada sendo feito
em segredo. De forma que tudo era aberto e tudo foi
conduzido às claras. Apenas o que houve, no dec_orrerdo
inquérito, uma gama enorme de comunicações anónimas
que V. Ex•, como jurista, também deve ter repudiado em
várias épocas o anonimato em qualquer procedimento.
Eu tenho cópia das peças. O processo está. na Justiça; 3
promotores funcionaram nesse processo ...

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Do Da!mo
Dallari?

O SIC ROMEU TUMA- O Sr. provalvementeteve
experiência ci:iln ã- DPPS. Eu sou diretor do DOPS de
São Paulo.
Eu gostaria que V. Ex' levasse em consideração que eu
trouxe uma parte histórico de depoimentos. Não vim
aqui com a intenção de fazer um enfrentamento a V. Ex•
porque, inclusive, desconheço a sua tendência polftica e
a tespeito publicamente.

-O SR. MODEi)TO DA SILVEIRA- O que V. Ex•
quer dizer com isso?
O SR. ROMEU TUMA- Estou dizendo que V. Ex•
disse que eu víiriT8.zer um enfrentamento.~;

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Não afirmei
essa palavra. Pode verificar nos Anais.
O SR. ROMEU TUMA -V. Ex• aceitava o enfrentamenta ...

o· sR. MODESTO

O SR. ROMEU TUMA- ... da agressão no Prof.
Dalmo Da1lari. D~ forma que_ o inquérito é público. V.
EX• tem, como os seus colegas, o Deputado que estava
aqui, Airton Soares que, por várias vezes, compareceu
para acompanhar depoimento do Prof. Dalmo Dallari.
Não sei se está aqui. Posso invocar o testemunho de
como conduzimos o inquérito e V. Ex• poderá também
consultá-lo. O inquérito está na 23• Vara de São Paulo.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Antes de colocar essa questão dos advogados do Ministério Público,
eu gostaria de saber o seguinte: V. Ex• considera o ato do
Riocentro, a explosão na Câmara de Vereadores, na
OAB como atos terroristas?
O SR. ROMEU TUMA- Não hã dúvid~ que são
atas terroristas. V. Ex• diz em tese. No mérito não entro
porque não é a minha área.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- De qualquer
DA SILVEIRA-Não. Eu não

afirmei essa expressão.
O SR. ROMEU TUMA- Então. V. Ex' me descul~
pe. O problema é que eu não trouxe uma estatística dos
casos que foram esclarecidos dll:f_ante a fase em que o terrorismo foi maís assíduo na minha cidade. Se V. Ex• quiser--eu me comprometo a ma.ndá·las.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Pediria que V.
--S!- fizesse jUntar a esta CPI os casos não só ocorridos em

São Paulo como os já apurados, pelo menos, durante a
sua gestão como -delegado do DOPS que, aliás, sempre
me chamou DOPS em São Paulo .. No Rio de Janeiro é
-que houve mudança. Havia DOPS, havia SOPS e, fmalm-ente DPPS e etc. E da mesma maneira em que naquele
tempo era tudo DOPS, eu pediria a V. Ex• como delega·
do do DOPS e, finalmente, como diretor do DOPS, fizesse juntar não só os fatos ocorridos lã, como a relação
dos que foram apurados. Fatos e autoria.
A propósito de fatos e autoria eu vou mais objetivamente, para saber o seguinte: o que foi apurado em São
Paulo em relação ao terrorismo praticado contra o Prof.
Dalmo de Abreu Dallari e contra o Dr. José Carlos
Dias?
O SR. ROMEU TUMA- Não é do meu conhecimento ·um atentado contra o Dr. José Carlos Dias. Para
mim é uma novidade que V. Ex• está trazendo ao meu
conhecimento agora. Sei que houve uma agressão ao
Prof. Dalml? D_11_l1~ri gu~ aqui esteve e a quem respeito,
Um-i agressão. NiJo se chegou a conclusão de que seria
um atentado terrorista, porque não foi apurada a responsabilidade de quem o praticou. Foi um ato de agres·
são e um sequestro. De forma que esse processo foi conduzido pelo DOPS, sob a Pi'esídência do Delegado Zildo

maneira toda nação sabe, como V. S• também sabe que
não há dúvida, e lá também, não se apuraram os outros.
V. S' considera o caso de Dalmo Dallari e José Carlos
Dias como não terrorista e sim como atentados porque
não se apurou?

O SR. ROMEU TUMA- Não. Absolutamente. José
Carlos Dias não sofreu nada. Estou estranhando V. Ex•
"-dizer isso.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Mas houve.
O SR. ROMEU TUMA -Eu desconheço
mente.

completa~

O SR. MODESTO DA ~ILVEIRA -Bem, então eu
me fixo- em Dalmo Dallari. ..
O

S~.

ROMEU TUMA- Dalmo Dallari.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA-·'· porque foi
mais marcante e porque não se apuraram os autores. V.

s• afirmou-.

-

O SR. ROMEU TUMA- Não. Eu falei sobre o
problema dos autores porque ele sofreu uma agressão
fisica. Pode até ter sido um ato terrorista.
O.SR. MODESTO f>A SILVEIRA- Pode ter sido.
O SR. ROMEU TUMA- Nilo. Ele sofreu uma
agressão. Se fosse um ato _terrorista ele seria encaminhado à Justiça Militar. Se fosse por alguma organização
terrorista, ele foi encaminhado à Justiça Comum. Então,
ele foi para a Justiça Comum invocado pelo próprio ad~
vogado dele que acompanhou o processo e designaram
promotor. Para mim estã na Justiça Comum. V. Ex•,

1064

Sexta~feira

15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

como advogado, hâ de compreender como eu, que não
posso modificar :is instituições jurídicas do País.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Realmente
não, não é esta a qUestão. V. S• não pode e nós podemos
como Poder Legislativo. Aliâs quem pode não é nem o
Legislativo.

O SR._ ROMEU TUMA- Aliâs, V. Ex• pode, como
parlamentar, tentar modificar.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Deveria poder.
V. S• sabe que nãó podemos. V. S• conhece a Constituição -e sabe, é um jurista tanto quanto eu.
O SR. ROMEU TUMA- Eu não soujur1.sta; V. Ex•
é. Eu sou apenas um Delegado de Polícia:

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- De qualquer
modo veja bem: então, não é o fato de não se apurar a
autoria que não se constitui o terrorismo ou não, tantQ
que V. S• voltou a considerar a possibilidade.

assim um diálogo quase paralelo do Deputado Modesto
da Silveira, visivelmente até perdendo a sua calma habitual, e o que nós exigimos dele, como Deputado do PDS,
que o tratamento seja igual, idêntico, porque ouvimos
aqui crítiCas do Prof. Seabra Fagundes ao Governo, ao
regime, que acatamos, e demos a S. S•s, que aqui estiveram, Otratamento mais cordial, mais respeitoso possível.
De maneira que estou sentindo. É uma posição minha. O
Deputado Modesto da Silveira pãrece se aborreceu viSivelmente porque o depoente fez um histórico do comunismo, das divisões; de MR-8 e coisas "ãsSirri que todOs
conhecem, mas que é um direito que ele tem.
Apenas peço que o tratamento seja idêntico, seja igual.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Sr. Presidente,
para poupá~lo, quero dizer o seguinte: não se exaspere,
meu nobre colega.
O SR. NEY FERREIRA- Quem estâ exasperado é
V. Ex• com a história do comunismo. Quem fiCOu nervoso foi V. Ex' que falou nas- marcas que tem no cOrpo.
Não tenho marca nenhuma no corpo.

O SR. ROMEU TUMA- Tudo que não é apurado,
vamos dizer, que não se chega à conclusão por qualquer
problema.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V.S•tem razão
para não ter, V~ Ex• não foi defensor dos perseguidos.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA pode apurar.

O SR. NEY FERREIRA- Não foi defensOr dos perseguidos não, eu não fui defensor dos comunistas, é dife-

Que nlo se

O SR. ROMEU TUMA - Não é que não possa. Eu
acho que tudo pode ser apurado. V. Ex• tem liberdade
inclusive, de investigar por conta própria.
V. Ex•, em tese, pode analisar ser este ou aqUde o ob~
jetivo da ação. Em tese. V. Ex• só poderá chegar à conclusão -quando alguém é detido e confessa o ato ilícito e
por que o fez.
EntãO eu volto a essa sua tese.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Pela sua tese
atual não hâ terrorismo no Brasil...
O SR. ROMEU TUMA- Absolutamente. Não disse
isso.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Evidentemente
não há . Em via de conseguência é a sua afirmado.
O SR. ROMEU TUMA - Mas, nós estamos no terreno da tese.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Em tese, V. Ex•
afirma que não hã terrorismo no Brasil, uma vez que não
se estabeleceu um vínculo, uma conexão entre ato delinqUencial e autoria.
O SR. ROMEU TUMA -

V Ex• estâ querendo ...
r

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não. Estou
analisando as suas palavras. Estou tentando acompanhar o seu raciocínio pa-ra estabelecermos um diâlogo lógico.
O SR. NEI FERREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra, para uma questão, de ordem ao nobre Deputado Nei Ferreira.
O SR. NEI FERREIRA - Faço um apelo ao Deputado Modesto da Silveira para que tanhamos com o Dr.
Romeu Tuma, que não me deu proCuração para isto, um
tratamento lhano que temos dispensado a todos os depoentes atê aqui, e·que não o_ submetamos assim como se
estivesse ele sendo levado aqui a responder a um inquérito. S. S• é a autoridade policial que vem depor, vem prestigiar esta ComisSão Parlamentar de Inquérito e se fez
um histórico sobre o comunismo, é um problema subjetivo do seu livre arbitrio. E verificamos que estâ havendo

F~fl!~:

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Ah! Sim, com_unista não tem direito a ... aliás, é bem da linha de um
deputado çomo V._ Ex• um dos representantes do PDS
dizer isto: -colriuiüsh não tenl direito de dCfesa, víolentando o que diz a lei; a lei diz o contráriO. A lei diz que o
Estado _é obrigado a dar defesa a qualquer cidadão_ que
não a tenha.
O SR. NEY FERREIRA - Entendo diferente. Comunista quer destruir a democracia.
(Falas paralelas)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Atenção, a
Presidência para poder melhor orientar os trabalhos, o
Que até aqui tem acontecido, gostaria que quem estivesse
com a palavra que o outro Oraôof-pedísse a sua permissão para aparteá-lo. Não só por uma questão parlamentar, regimental, mas, inclusive, para que melhor a gente
possa orieiltar oS nossos trabalhos taquigrâficos.
Assim V. Ex• está com a palavra e peço, então, e acredito que V. Ex', mesmo desapontando o que o Presidente poderia dizer a respeito diante da questão de ordem levantada pelo nobre Deputado Ney Ferreira, V. Ex• ia
dar uma explicação, mas o Deputado Ney Ferreira, antes de que V. Ex• pudesse falar, o aparteou sem o devido
consentimento.
O SR. NEY FERREIRA - Porque levantei a questão
de ordem perante V. Ex• e o Deputado Modesto da Silv~~ antecipou-se a V. Ex• e começou a responder.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Sem dúvida, antecipou, naturalmente, porque ele ia explicar a V.
Ex• e ia, naturalmente, dizer do tratamento que teve e se
foi áspero, nesta hora eu atendia aqui o meu secretário e
não deu para eu sentir, conversava aqui do lado, quando
houve esta ocorrência e o Deputado sempre tem demonstrado aqui, aliás elogiado em que jâ tive oportunidade até de ouvir de outros colegas, não tenho dúvidas
que ia, naturalmente explicar essa sua posiçã-o, independentemente que a Presidência o fizesSe.

O SR. MODESTO DA SJLVEIRA- Eu quero, se na
verdade me excedi no tom de voz apenas, e os Anais vão
registrar que não usei nenhuma palavra imprópria e a
forma de dizer cada um tem a sua.
Há um Líder do PDS, Hugo Mardini, por exemplo,
que tem um vozeirão tão incrível que parece que agride
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quando fala, quando na verdade pode estar dizendo as
coisas mais doces deste mundo e, no entanto, aparentemente agride.
~ natural que em questões tão candentes, às vezes nós
possamos usar um tom de voz diferente daquele de que
quãndo estamos declamando Gonçalves Dias ou Castro
Alves.
O -SR. NEY FERREIRA -

Ou Augusto dos Anjos.

O SR._MODESTO DA SILVEIRA -Mas nós não
estamos aqui declamando Gonçalves Dias ou Castro Alves, nós estamos enfrentando uma das questões mais
candentes da História do Brasil de hoje.
E é em cirria destas questões que eu queria de início,
apesar da forma contundente, quase de esgrima quando
tentava esclarecer, era na verdade estabelecer uma linguagem comum.
O_que é que, como fiz com o ProfessorDalmo Dallari,
tentando interpretar _as suas palavras para obter uma linDa de entendin1ent6 clara. Eu queria saber, na verdade,
o que é isto e ele procurou esclarecer como pode e agora
eu vou_ a frente, para esclarecer fatos concretos.
Se fqrmos a~ p3.ssado, jogar estas pedras no passado:
será um diálogo e aí, realmente, vamos dobrar a noite
aqui, porque até eu sei, não fui delegado do DEOPS, fUi
apenas um advogado de perseguidos políticos, e até eu
sei de histórías qU-e estarreceriam esta Nação e que num
País sério o Governo já teria caído há muito tempo:
Num País sério o GovemQjá não existiria há muito tempo e a Nação já teria, realmente o controle de si mesma.
Mas, de qualquer modo, volto c-oncretamente aos dias
de hoje. V. S• falou que tudo era aberto e conduzido às
claras, por isso o Professor Seabre Fagundes teve acesso
aos advogados e três Promotores.
Pergunto: os advogad_os, portanto, os interessados pelas partes, estes advogados apenas assistiram ao depoimento do Professor Seabre Fagundes ou tiveram acesso
a todas as diligências- o Professor Seabra Fagundes, os
advogados e as partes se tiveram acess_o_ às diligências e
puderam requerê-las e se elas foram atendidas?
O SR. ROMEU TUMA- Para esclarecer onde o Sr.
quer chegar, tenho aqui a relação das diligências solicita-

das pelo Promotor Público.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -~Pelos
advogados. Pergunto os advogados das partes.
O SR. ROMEU TUMA- Pelos advogados! se o Sr.
me permitir, eles endossaram as diligê__r;~.cias requisitadas
pelo Promotor Público.
~ um esclarecimento, porque o Senhor provavelmente
foi informado pelo Professor Dallari que uma das
diligências soticit~das n_ã~-- foi atendida, que eram os
âlbuns integrantes- dos órgãos de segurança. I;: isto ci,ue o
Senhor quer saber?

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- O que eu quero
saber é o seguinte, vamos supor: dois ou três advogados
que tenham requisitado, eles fizeram uma petição
requisitando alguma diligência e se tiveram acesso a
todos os autos do inquérito.
O SR. ROMEU TUMA - Se tiveram acesso a todos
os atas do inquérito, tiveram acesso, a Ordem dos
Advogados que endossou o pedido de algumas
diligências efetuadas pelo Professor ou Doutor Seabra
Fagundes, no que concerne à diligências para teritar
esclarecer os agressores do Professor Dallari.
A única coisa que ficou em dúvida e qUe é isto, aCho,
que o Sr. quer chegar, seria álbrins dos elementos que
operam nos órgãos de segurança. ~ isto?

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não.
O .SR. ROMEU TUMA pergunta do Senhor.

Então, eu aguardo a
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O SR. ROMEU TUMA- Nem todas, porque a parte
que foi feita ...

O SR. ROMEU TUMA mandar o corpo do inquérito.

O SR. MODESJ"O DA SILVEIRA- V,S• poderã ler
ou dizer quais foram estas diligências, que solicitadas
pelos advogados foram realizadas e acompanhadas.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Correto. Então, pediria a V. Ex• que determinasse a confecção das
fotocópias e, depois, nós examinaríamos as outras.

O SR~ MODESTO DA SILVEIRA- Eu quero saber
que diJigéncias foram feitas e se deStas dilig!ncias
participaram:- os advogados indicados pelas vítimas?

O SR. ROMEU !UMA -·O Sr. quer que eu leia as
diligências?

O SR. ROMEU TUMA- Inclusive eu terei querequisitar ao Juiz competente, porque o inquérito
encontra-se em mãos do Juiz com outras delígências que
ele mesmo está providenciando.

O SR. ROMEU TUMA- todas as diligências foram
acompanhadas pela vítima, porque- ela é parte
integrante, ela ttip. que acompanhar a diligência. Sem ela

document~

O SR. MODESTO DA -SILVEIRA - Assistir ao
depoimento do Professor Dallari, isto não !: ter acesso a
nada.

O SR. ROMEU TUMA- O que mais o Sr. acha que
não foi feíto?

o ato pode ser nulo.
O problema é que eu não presidi o inquérito, eu sou
Diretor do Departamento. O Delegado que presidiu foi

recebido com euforia por todos elementos que o Sr.
citou, pela sua integridade...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Eu ni!o citei.

O SR. ROMEU TUMA advogados ...

Mas o Sr. disse que os

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não, V. S•
quem afirmou que os advogados e mais três
promotores ...

sr:

O SR. ROMEU TUMA- Se o
itão se iffipOr~r
essas mínucinhas. de citoU ou não citou, eu não gostaria
de entrar em choque de coisas de menor importância,
todas foranl acomparihadas. Gostaria que o Sr.
_esclarecesse qual é a dúvida, porque, na s~a pergunta,
deverá ter alguma 'dúvida, que virá depois na minha
resposta. Eu espero a sua pergunta.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - A Policia,
certamente, te~tOu apurar todos os fatos e estabelecer a
sua autoria.
Quais foram as diligências, além, ~vidente'mente, de
ouvir ·o próP,iio Professor, esta ê mais do que óbvia,
praticadas ex-offício pela autoridãde policial ou a pc9-ido
de quaisquer dos seus advpgados e q~e forain realizadas,
quais fOram ·estas diligências e se· dela's participaiarit os
advogados requerentes.
O .SR. ROMEU TUMA - Na primÓira fase do
inquêr1to que-eú Separaria em dtiás, na primei-ra fase
todos os fatos foram acomPanhados pelos advogadoS.
Na segunda fase, que ~ o primcíro- ç:nvio do processo à
Justiça, para solicitação de prazo, tendo em vista de que
· nos prifl.leiros 30 dias não se ch~o·u à. uma conclusão, já
deixaram ·vários elementos que acompanhavam o
Professor Dallari, por sponte e propriã ao comparecerem
ao Departamento. Indo o Professor Qallari semPre que
o . quiser sozinhO ou acompanhado, porque ele era
intimado toda vez.
Então, -o fato não dePendia do d~Iegado o advogado a
comparecer a qualquer· diligência, dependia da tiarte se
interessar ou não, em acompanhar a diligencia. ·
O SR. MODESTO DA .SILVEIRA- Apenas V. S•
não me respondeu à pergunta .formulada. ·
O SR. ROMEU TUMA - Foram 20 e tantas
diligências solicitadas pelos Promotores e mais cerca de
10 pela Ordem que repreSentava, na ocasião, porque o
Dr. Seabra Fagundes delegou à seção de São Paulo a sua
representação junto ao inquérito, todas foram
cumpridas com acompanhamento de quem o quisesse
fazer, inclusive da imprenSa.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA primeira pergunta:
V. S• tem cópia dos autos a mão?

Volto à

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não, porque o
é muito longo.

Se V. Ex• tiver os documentos, é muito bom. Mas se
V. S•- pudesse dizer a$ naturezas quais foram.

_o -SR. ROMEU TUMA - A natureza de algumas.
Houve um comunicado anônimo em que um dos responsáveis seria um tal d~ Valdemar Cipriano da Silva e o
Promotor pedia que fosse verificada a fotografia, o reconhecimento pessoal do_ Professor Dallari desse senhor.
Pedia, também, um bilhete anônimo de dois policiaís do
Rio de Janeiro, que fossem reconhecidos pelo_ Professor
Dallari, pela fotografia.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA do?

Tudo. realiza-

O SR. ROMEU TUMA- Tudo realizado. Junto ao
351:' Distr"ito. POlicial. as placas susPeitas do Chevrolet da
cor·, que apareceu-· pelo computador, cerca de mil e tantos
VdCulos, com a~ Caracte:i-ísticas atireserit'adas pelo Professor Dallari. Tudo· isso foi computado pelo DETRAN;
e maiS um· CorceL Todos os c.orcéis da antevéspera do
ocorrido, foi solicitado que assim que ericontrado fosse
investigado~ levantadas as impressões digitais, para ·verificarmos se havía alguma conexão com o dClito.
Pediram, também, para que- se ouvisse José Fabian_
Eles queriam junto ao· CúPúM e· o DEJC; cópias das
ocorrências relativas à subtração de veículos da marca
.-Corcel e Opala, ·cor vinho, 4 portas e Opala cor verde,
ànO 71/72: nÓ Peiíodo de iS-6 a-2-7..SO, Ocorrida na Ca-pital, .do Grande São Paulo. Cópia dos boletins de ocorrências referentes a localizações de autos em São Paulo.
Providenciar a.elaboração de um croquis nO local onde
ocorreu Q sequestro com as seguintes especificações: residência do P;of~sor Dallari, ioca1 onde o mesmo o deix.ou",-Jocal on.de sr; encontrava ·o vigilante José Prudente
Bê:zerra, trajeto . provável do COrcel. cor vinho, quatro
po:itas; loç<i.l onde se encontrava Mônica e Abreu Daltari
e· Janice Teodoro. quando vini.rri o vefculo; Úajeto do
Opala· cor verde, referido pela vigilante~ frova oi(iva do
PÍ'ofessor Dallari;· esclarecer a procedência dos terços
deixados em sua residência.
OS~. MODESTO DA SILVÇIRA- V. S•vaijuntar
esses documentos ao seu depoimento.

O SR.. ROMEU TUMA- Posso fornecer posteriOrmente,.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. S• poderia
detalhar esses documentos e eu poderia· examiná-los.
aqui,, agora. Enquanto V. S• acaba o seu depoimento eu
peço ao Sr. Presidente que tirasse a!j fotocópias para serem au~enticadas pelo seu responsável, porque assim
pouparia o trabalho de V. S• Eu gostaria de ter acesso a
esses documentos até porque eles dizem respeito às perguntas que faço.
O SR: PRESIDENTE (Mendes ·Canale) - O Dr.
Tuma nos comunica que ele nos mandarã as cópias de
todos esses documentos. Não está aqui por· completo,
são algumas peças.
O SR. ROMEU TUMA- São só peças informativas.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Independente
das que ele vai remeter, eu pediria a V. Ex• que determimisse Jçgo as fotocópias! porque assim nós' poderíamos,
posteriormente, examinar as peças.

Eu !De comprometo a

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Está bem. Entao não-entraremos no inquérito e passo a perguntar a V.
St: quantos atos de terror, pelo histórico que V. S• trouxe
aqui houVe muiios no passado. Esse-aqui da história das
vinte siglas, embora seja uma história recente, que vem
de 69, 70 e 71. Não é uma história antiga que começa em
I'i' de abril de 64, quando então nós veríamos onde surgiu, onde está realmente o nascedouro, as origens do terror. Mas de qualquer modo essa é uma história passada
que estoU respeitando o aiieio do Governo. Estou vendo
a história presente •. N1,1 hjstória presente, desde que o
a tua! Presidente .da República, o General João Baptista
de Figueiredo conleçou a falar em abertura, que aliás já
tinha sido iniciada pelo então General Geisel, como Presidente, quando começou a falar em abertura, de quantos atos de terro'rismo V. S• tem conhecimento em São
Paulo_~ indícios de serem terrorismo?

O SR. ROMEU TUM~- Não p9sso afirrr:tar categorícamente porque a merÍlória me trai e eu precisaria de
um documento. Vamos dizer o que mais chamou. a
a;tenção dh opinião pública. Dentro da tese de que poderia ser terrorista teríamos os atentado_s a bancas de jornaL Nós poderíamos ter a queixa do Deputado Airton
Soa_r:es no escritói-10 do Dr. Luiz Eduardo, tiros na fachada de seu escritório. Teve uma bala perdida no escrit6ri0 -dê Flávio Bierrembach, depols ca-racterizada por
um caçador de_ pombo, que numa praça, uma bala perdida e pela própria téóiica era imPossível um tiro direto,
foi uma parabóliCa e o DepUtado concord~u. E o que seria um atentado terrorista: à creche israelita,' no Bom Retiro, que posteriormente, com a prisão dos responsáveis,
chegou-se a conclusão que eram menores e tentaram fur'tat algUns obje.tos, rião.encontraram e pratica~am atos de
vandalismo,
.
· · ·
.
Ãlíâs consta da_ convOcação dessa CPl, como específico esclarecimento deste atentado Que .atésc:ria terrorismo
nazi.sta.
O SR .. MODESTO DA SILVEIRA-~ V. S• não se
. pr.eocuPe com oS númerós ex.atos, basta dar uma idéia,
alg~:~mas dezenas, cinqüenta; quarenta, vinte.
O-SR . .R.óMÉÚ TUMA-:- Não vai chegar adezen.a.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA·- V. S• chamou~
atenção Para o fato da creche judaica em São Paulo.
Essa creche, V. ·S• afirmou e eu não concordo com V. Sf.
de que seria.
O SR. ROMEU TUMA- O Sr. não coi:tcorda porque e tem depoimento. Eu jurei falar a verdade e vou falar, o que eu tiver dúvida du digo que não sei.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -1'. isso que esperamos de V. Sf..-V. S• afirmou, concordo, em que deva ter
sido ladrões comuns. Pelos indícios pareceu isso. Não
podemos generalizar e achar que tod'? ato de violência ~
um ato terrOrista.
·
-

OSR: ROMEU TUMA -Apesar de que, realmente,
no primeiro impacto, havia o indício qtfe seriam marginais pela colocação. Posteriormente, como surgimento
de algumas dúvidas cOm o movimento internacional com
o no Pult, que foram presos alguns menores de 14/15
anos, com a suástica nazista, surgiu a hipótese de ser terrorista, e graças a Deus não era. Graças a Deus, digo cu,
entre aspas, o terrorismo, o que se lamentou foi um atentado violento_.
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Pela oportunidade

provar. A Constituição garante às duas partes da ques~
tão~ e pOr isso que o processo hã que ser contraditório,
que se lhe garantam todos os meios de acusação e de defesa. Se. V. -S,, que tem o poder para isso, ou qualquer
a-utoridade que me dê poder para investigar, legalmente,
não vou fazer investigação ilegal não, eu duvido que em
pouco tempo eu não lhes prove que há uma censura das
mais vergonhosas neste País.

só em relação ao tempo de V. Ex•, mas também, vamos
nos ater mais aos problemas relacionados com a matéria
que está em discussão e que, inclusive, traz aqui o nosso
convidado. Se não, aí nós não teríamos tempo e levaríamos a noite toda com problemas que são ligados a essa
área, que nós sabemos, e que assim pedia para melhor
orientar os nossos trabalhos.

O SR. ROMEU TUMA- Absolutamente. Acredito
que, af, nós estaría-mos avançando; a grande iritra:qarn-

O SR. ERASMO DIAS- O Sr. tem que dizer. Fui
Secretário de-Segurança durante 5 anos, o Dr. Tuma foi
meu Delegado. A prova da calúnia V. Ex~ é que tem que
dar. O Sr. precisa fazer provas circunstanciais, testemu~
nhais, peridais ..

V. Ex.~ tem razão e eu atendo por antecipação.

O SR. AIRTON- SOARES -

sobre esse assunto, eu não seCSe as investigações ieYiram
a uma suspeição que se levantou quanto aos próprios
sionistas terem praticado este atentado, porque aquela
creche servia para levar menores brasileiros para serem
adestrados em Israel, de defenderem os interesses de Israel. V. Ex~ alguma vez ouviu isso e se isso passou pelas
investigações que V. Ex• fez?

dade que trouxe para a colônia israelita, eu sou testemunha. O fato foi que passaram também à guerra psicológica posteriormente àquele ato, porque nós recebemos inúmeras queixas de ameaças telefónicas. Acho também que
isso é um ato terrorista, que é a guerra psicológica.
O SR. MODESTO DA SI1.VEIRA - Essa era a pergunta que íamos fazer. Nós ti:mlamos conhecimento que
inúmeros, sobretudo judeus, antes e depois deste ato, registraram queixas de guerra psicológica e ameaças mais
concretas. Como no geral a polícia ouve os nossos telefó~
nes, às vez~ ela se descuida e a gente percebe...
O SR. ROMEU TUMA -Isso é tese do Senhor.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não é tese não,
é fato e V. S' sabe melhor do que eu.
O .SR. ROMEU TUMA- O Sr. devia provar porque
a Constituição Tfnpede.
--

O SR. MODESTO DA SILVEIRA-~ verdade, mas
acontece que a Constituição só vale para a Nação, não
vale para os detentores do poder. E o Sr. Sabe, não é segredo para ninguém, às vezes algumas autoridades...

O SR. ROMEU TUMA com status de ser ouvido.

Isso é pafa querri sC jui&a

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Com status de
O SR: ROMEtftU~rfA -

rie ser Ouvido.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- De ser ouvido?
Não entendi,

O SR. ROMEU TUMA pessoa se autodenornina ...

Pela importância que a

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Ah! sim. De
qualquer modo, V. S• há de confessar por essa afirmação
de que quem se julga importante, ou quem ...
O SR. ROMEU TÜMA pensamento da pessoa.

No seu pensamento. No

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- É? Então ~ão
há censura, no Brasil, hoje?
O SR. ROMEU TUMA- Desconheço.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Mas, desconhece no seu departamento?
O SR. ROMEU TUMA- No meu departamento e
absolutamente, jamais eu poderia infringir um dispositívo legal.

O SR. MODESTO-DA SILVEIRA- A Nação sabe etalvez pudéssemos fazer uma experiência.

O SR. ROMEU TUMA- O Sr. tem vários aqui e,
talvez, não_ sei se todos diriam a mesma coisa que" o Sr.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -

Não, todos

não, mas uma b_oa parte sim.
O SR. ERASMO DIAS - Já- fui Secretário de Segurança e não conheço nenhum caso. Eu renuncio ao meu
mandato de Deputado amanhã, se V. Ex• provar.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -

Pois bem,·;,.,

certamente provarei, desde que me dêem condição de

-O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Os meios de
provaS permitidos em Direito, eu os conheço todos; o
que não conheço é fora do Direito - esse eu não co~
nheço. As apurações fora da lei eu não conheço 1 mas
dentro_ da lei eu conheço. E se me derem os meios concretos de e~ecutar as apurações -eu certamente, até eu que
nunca fui policia:! e nem tenho vocação para isso, mas
certamente apurarei.
Isso está mais do que óbvio, até as pessoas de pouca
significação já sentiram que às vezes diziam qualquer
coisa ao telefone e a polícia chegou lá antes delas, num
passado recente, como remoto.
E muito evidente, a Nação sabe. Em todo caso, não
vamos discutir esta questão. Eu lanço, apenas, se me derem o acesso que a po!ícia, sobretudo a políciã POlítica
tem, de- verificar o que se pass~ dentro dos processos sensoriais, telefónicas e etc., não peço muito tempo, o tempo que a Lei me dá e eu certamente terei a resposta concreta aqui, basta que me dêem a liberdade e os meios, a
liberdade e os meios que a polícia tem.
O SR. ERASMO DIAS~ Um minutinho só, Sr. Deputado Modesto da Silveira.
Por duas ou três vezes, o Dr. Tum a ê testemun_ha, em
seqüestro drástico de filhos de faffiília, que não eram
atos de terrorismo, inclusive que a opinião púbtica não
sabe, porque temos guardado sigilo até hoje, dois ou três
casos, a sociedade- peço o testemunho do nobre depoente e o meu também - o sofrimento que nós tivemos
de não poder, como se fosse tão fácil detectar o telefone
para nós podermos localizar assassinos e seqUestradores
que, inclusive, tiraram a vida de dois deles.
É extremamente difícil ess_e problema, nobre Deputa-

e

do.
-

--

-

---

OSR. MODESTO DA SíLVElRA-SefCiUeédifícil.
OSR. ERASMO DIAS-A técnicaques_eexigenisso
é extremamente difícil.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Vou só lhe dar
u-m exem-plo concreto bem imediato~
Várias pessoas foram seqUestradas porque muitas vezes tenta;-am salvar uma outra pessoa que estava sendo
persegaida e, por terem falado ao telefone, a polícia chegou primeiro.
E vou lh"e dar outro exemplo: um dos credores que me.nos pêrdoa, neste País, é uma chamada TELERJ, enfim,
todas as empresas de comunicações.
Numa ocasião, conversando com um certo elemento
da telefdnica, ele disse:<~"..,.... Olha, faça uma experiência, a
t5!lefónica não perdoa. Deixe de pagar a conta, porque,
seJwuver censura, a TELERJ .não terá a ousadia de cortar a sua conta".
Fiz a experiência, deixei de pagar a telefônica 6 meses
e.elajamais me cortou a conta. Sim, cortou uma vez, mas
imediatamente foi restabelecida como se ela tivesse cortado por equívoco e logo a censura, imediatamente, determinou õ- religan:ttmto.
Isso aconteceu comigo, e mais de uma vez, saibam
bem.
Pois bem, isso, é claro, não tenho uma prova, mas ê
um indício para quem sabe pensar.

6 SR._ PRESIDENTE (Mendes Canale)- Gostaria
de pedir aos nobres membros da nossa Comissão, não é

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sr. Presidente,

_ O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Nobre DePúiado, o Dr. Tuma quer prestar mais um esclarecimento à pergunta de V. Ex•
O SR. ROMEU TUMA- Gostaria de fazer uma solicitação a V. Ex~, como membro desta Casa. Parece-me
_ que corre um projeto de lei em que se regulamenta a atividade de detetive particular. De forrria que algumas vezes nós temos detido alguns elementos como detetives
particulares que Cursam algumas escolas espúrias, com
apetrechos de escuta, que conseguem colocar ou numa
caixa de telefone, ou num fio. De forma que, urna das
formas de o Sr. evitar é tentar impedir que se regulamente esta profissão.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- E esse processo
a política usou muito também. Quantas vezes as pessoas
encontraram no telefone esse aparelho de escuta'? pessoas encontraram, não só no telefone, mas até dentro de
casa, em certos locais.
De qualquer modo, eu vou encerrar por aqui, atendendo ao apelo do Sr. Presidente, e apenas me reservo, se
houver alguma coisa de extrema importância, eu pediria
a palavra. Sei que há aí colegas com muita pressa.
Encerro por aqui, por ora. Muito ·obrigado,

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Euclides Scalco.
O SR. EUCLIDES SCALCO- Sr. Presidente, ilustre
depoente, Dr. Romeu Tuma, na exposição de V. S•, entre tantas coisas, v' s• falou que o terrorismo é um trauma de desordem mental, que qualquer ato terrorista deve
ser punido.
Concordamos com V. S• que qualquer ato terrorista
deve ser punido, mas nem todos atos terroristas são fruto
de desordem mental. Mas V. S•, nesta tarde, teve amesma orientação, o mesmo objetivo, na sua dissertação,
que aqui teve o ilustre Superintendente da Polfcia Fede~al, o Coronel Mo~cir e que, _na exposição, tanto na do
Coronel Moacir quanto na de V. S•~ vincularam toda
ação terrorista ao movimento de esquerda e internacional comunista.
Será que, ilustre Dr. Tuma, todos os atos terroristas
_ havidos no Brasil foram atos de ação de movimento de
esquerda? O que que V. S• tem a nos dizer, porque a Ordem dos Advogados do Brasil fez um levantamento e
existem mais de cem Casos de terrorismo não elucidados,
o que V. s~ teria a dizer com relação ao Comando Delta,
Pacto Nacionalista Libertador, o o Comando de Caças
Comunistas, Movimento Anticomunista - MA T? Porque, infelizmente, V. s~ não os arrolou entre aquelas instituições q-u_e também praticaram terrorismo?
Será qUe os atentados a Dom Hipólito, a Dom José,
de Juazeiro, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Câmara de Vereadores, à residência do Deputado Marcello
Cerqueira, à Diocese de Juiz de Fora, à - Tribuna da
lmprensa, ao Riocentro e a tantas bancas de jornais, será
que foram todos atentadOs de esquerda'? Porque me parece que há uma deturpação dos próprios- organismos de
segurança, no Brasil, que fazem toda a apologia do terrorism·a- se.ndo de eSQuerda, quando- jâ dissemos váríàs
vezes nest~ Comis-são- o Sr. Senador Francõ Montoro_
e este Parlamentar- que ocupa o microfone solicitaram
esta CPI foi para esclarecer o terrorismo no Brasil, nã.o
interessa de que lado ele vinha.
Agora, o que nos pasma é que as autoridades que têm
vindo aqui, têm relacionado apenas um lado da questão
e não têm abordado o outro.
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Gostaria de saber de V. S• como é que V. S' explica is- so?

Ilustre depoente V. S• ê Delegado do DOPS de São_
Paulo e eu era, na oportunidade em que o Professor Daimo Dallare foi sequestrado em sua residência por desconhecido e, como ele mesmo disse nesta manhã, aqui, e
tratado muito gentilmente, e levado para uma dependênM
cia do departamento em que V. St ê DirêúJr.
Como V. S• explica que um cidadão de mérito, como o
Professor Dalmo Dallari, foi sequestrado, porque não
havia ordem judicial, as pessoas que o sequestraram não
se identificaram, e estas pessoas o levaram para o Departamento d~_Qrdem Político e Social. -De ordem de quem
foi esta prisão, se ninguêm assumiu esta responsabilidade e o próprio Delegado que estava nesta ocasião não assumiu a responsabilidade desta determinação?

O SR. ROMEU TUMA -Bom, eu apenas fiz aqui
retrato histórico das matrizes do terrorismo. Eu não afir-

mei, em nenhuma vez, que os atas terroristas tenham
sido somente da esquerda, pelo contrârio, eu acho que o

terroriSta n,ão tem bandeira.
Eu vou citar para V. Ex• as ações que poderiam ser
consideradas de direita pela assinatura, em panfletagem
que ela aparece e que é o único indício que temos.
Apenas se esclareceu que as organizações de esquerda
foi que elas tinham uma organização perfeita com- um

braço armado e que agia.
Alguns deles detidos esclareceram as autor_idades em
inquéritoS próPrios àS suaS ações, POr isto, é que os órgãos de segurança têm um conhecimento mais profundo
das organizações de esquerda. A sigla que V. EX• citou
eu tenho aqui relacionada.
As mais recentes são·a Falange Pátría Nova e o CoM
mando Delta. Nós já viffios algumas manifestações da
FAC.FANC antico:munista, do MARC, o momento anM ·
ticomunfsta, e o que' O nOssO deputado conhece de antanhos e o CCC, a CRU~A. e a VCC- Variguarda de
Caças aos Comunistas -isto tudo está sendo estudado
pelos órgãos de segurança.
O SR. EUCLIDES SCALCO- Eüconheço,~ ~bom~ explicar porque razão, porqUe senão; -de reperite...
O SR. ROMEU TUMA- Eu estou dizendo porque
nós já tivemos oportunidade de_conversar a respeito. V.
Ex• já prestou depoimento no DOPS por mais de uma
vez. V. Ex• foi vítima de um atentado e lá compareceu
para prestar depoimento e acompanhara d!ligênci?_ de
inquérito, de forma que, V. Ex• acredito eu, deverá ser
testemunha de que fizemos tudo que aparecesse, e até
através de V. Ex.', diligências.
Eu trouxe aqui um artigo da revista Veja em que o Deputado, infelizmente, foi vítima do- repórter em desviar a
atenção- da investigação policial, fornecendo um número
trocado de um carro suspeito que teria pregado um cartaz numa banca de jornal.
O repórter no afã de estourar um fato e induziu a polícia a erro, acredito eu. Não sei se chegaríamos a esta
conclusão mas, inclusive o próprio repórter que trabalhava para um jornal alternativõ se atraiu por um pagamento maior e vendeu a reportagem a uma revista.
O Deputado é testemunha, conversamos vãrias vezes,
ele me telefonou, deu o número, imediatamente ordenei
a diligência e nenhuma vez fui recusada a qualquer indicação de qualquer cidadão ou de qualquer parlamentar
na conduta dentro do departamento.
O SR. EUCUDES StALCO ~tudo isso é verdade,
o que V. S' acaba de afirmar.
O SR. ROMEU tUM A- Acredito_ eu _que talvez nós
consigamos estabelecer a responsabilidad-e d~s organismos que agem, seja qual for a facçãO QUe ele integre.
Tenho certeza que os órgãos de sCgurançã eStãO Úabalhando. O que não se pode é colocar sobre a cabeça do
Presidente uma espada como se ele fosse responsável por
tudo.

~

O SR. ROMEU TUMA - AI poderfamos discutir
uma teSe jurídica. O mandado de prisão não precisa ser
especificamente uma autoridade judicial.
Na Lei de Segurança Nacional o nosso deputado é militante na área do direito castrense e sabe que a autoridade que preside um inquérito pode mandar prender qualquer cidadão, desde que ele tenha indícios e haja necessidade para isso.

O SR. EUCLIDES SCALCO -

Dá licença de um

aparte?
O SR. ROMEU TUMA .::__PoiS não~
O S!t._ ~CLIDES SCALCO --Não consta que o
ilus_tre Prof. Dalmo Dallare tivesse algum inquérito instalado contra ele.
O SR. ROMEU TUMA- Se o Sr. me permite continuar eu vou chegar lâ.
o-pr'óblema ê o seguinte; houve, à época da greve do
ABC, inclusive atas de tcrroiísmO qu~ tenho provas
à qui.
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As autOridades de segurança apenas mantiveram a observação para acompanhar a evolução dos acontecimentos. Posteriormente, esgotadas as fases judiciárias e trabalhistas em que a greve, no primeiro julgaffiento, não
houve por bem, o Tribu~al decidi~ pela ilegalidade, pos:t.eriOrmente num recurso ela foi julgada ilegal e, após
este J~.Jlgamento foi d<i.do um prilzo para o retorno ao trabalho e intervenção no sindicato.
Tudo istO de forma legal,- dentro das instituições jurídicas existentes no PaíS.
- Após insistência, a desobediêlida civil coletiva que é
prevista na Lej de Segurança Nacional, foi na véspera do
sábado, na sexta-feira, oficiado ao Dr. Hélcio Manhoti,
ao Juiz da_Justiça Militar que estaria sendo aberto, naquele instante, um inquêrito policial-militar contra Luiz
Ignácio da_Silva e outros elementos que apareceriam durante _o procedimento judicial.
No _di!J. seguinte foram efetuadas várias iletenções ina
clusive do Dr. Dallari, inclusive do Dr. José Carlos Dias,
que tinham participado na esfera, não como advogados,
porque_ para isso não tinham procuração, na ãrea de
apoio logísticO aos grevistas.
Foram conduzidos a um órgão policial. Não foram
conduzidos a um cárcere privado, foram ouvidos edispensados.
Sobl-e o aspecto da legalidade ou ilegalidade desta detenção está sendo alvo de_ apuração pel;s autoridades judiciais constituídas.
-be forma que, eu não entro neste mérito sobre a legalidade ou não; para nós eles foram conduzidos. A responsabilidade pela integridade fisica, realmente, era minha, porQUC etC foi aO ooPS, e esta foi garantida; ele foi
ouvido e foi dispensado.

a

O SR~ AIRTON SOÃRES- Permita-me Dr. Romeu
Tuma, no dia dessa detenção, ocasionalmente consegui
- - -~ a:cesso, como eu disse hâ pouco, a uma pessoa que estava
Presa· e nóS ficámOs perplexos com isSO. Dou o meu testeO SR. EUCUDES SCALCO -- Não ..fQI anterior a
munho aqui de que nem o delegado Edson Maioti assugreve _!l:ão, o Sr. estâ enganado.
mia te"r deiermhiadO prosão. Conversei com o DelegaO SR. ROMEU TUMA - Foram dois seqüestros.
do Edson Maioti que demonstrou surpresa, tanto é que
não sabia nem o que perguntar ao depoimento dos Drs.
O SR. EUCLIDES SCALCO- Então o Sr. estã misJosé: Carlos Dias e Datmo D.illari. O Professor Dalmo,
turando e precisa esclarecer qual dos dois o Sr. quer que
Dallari acabou de dizer aqui que não havia acusação exeu fale.
piessa. E a surpresa ~aior foi porque V. S• não era en___ Um é o seqUestro que foi levado aquele terreno baldio
contrado, àquela altura, por razões de outra ordem, para
e que não houve participação.
diiimir a questão. E, no entanto, estavam lá nas dependências do órgão pelo qual V. Ex' é responsàvel.
O SR. ROMEU TUMA- Isto é uma ação criminosa.

a

~._O_SR;_~t]CL!DES~SCA~Co_~. ~ ?~tra fo~ 1_1g:la dC!_enção. Seqílestro~ que eu entendo tem que ter cârcere
PriVado.
--

O SR. ROMEU TUMA - Isso eu assumi. Fiz por
oficio e encaminhei ao juiz competente, tanto da JJ.lStiça
Militar como o Juiz Corregedor.

O SR. ROMEU TUMA - Eu entendo como seqUestro, ? ~ e~tende como detenção e estamos entendidos.

(j SR. AIRTON SOARES- A minha tese, a impressão é a de que V. Ex•s foram apanhados de surpresa por
aquela detenção.

~O SK EUCLIDES SCALCO entendidos.
O SR. ROMEU t~~

-

Não, não estamos

Da minha parte sim.

O SR. EUCLIDES SCALCO- Então é problema de
O SR. EUCLIDES SCALCO- llustre depoente Dr.
Tuma, nenhum de nós acusou o Presidente de ser responsável pelo terrorismo.
Esta CPI tem como escopo principal trazer à luz o que
ocorre no·campo·do terror. -o -nõsso estrailhainento ê de
que tanto V, Ex•, como Coronel Coelho· especificamente
se referiram a movimento de esquerda, o que ê uma distorção.
Nós, nesta CPI, temos o dever e a obrigação de clarear
tudo o que se refere ao terrorismo não interessa qual o
setor de que ele venha.
De sorte que o importante é que V. S• tenha trazido
outros nomes de entidades de direita que estão atuando
no Brasil.

Sexta-feira IS

V. Ex'.

O SR. ROMEU TUMA- O problema é o seguinte: à
épOca da greve do ABC, houve vârios atentados inclusive_ terroristas, eu tenho aqui provas técnicas em que uma
liderança sindical tentava_ impor sua vontade, inclusive
contra até os seus advogados. Aqueles que queriam tra-balhar tinham as suas casas ameaçadas, o seu carro incendiado, bombas explodidas que acho que V. Ex.' não
deve desconhecer.
Então, havia uma situação, no ABC, quase que incontrolâvel, o choque estava a cada esquina na expectativa
de acontecimentos que provavelmente, hoje, nós estaríamos lamentando.

O SR. ROMEU TUMA- O problema é como expliquei. O quadro anterior que vinha de ~rca de 40 e poucos dias era de Completo tumulto na área do ABC, Então, vãrioS- órgãos- estiva·m investigando o por que daquilo. O problema é fazer a greve e saber como sair.
O SR. ERASMO DIAS --Permite-me?

O SR- ROMEU TUMA -

Pois não.

O SR. ERASMO DIAS- Já disse aqui que o responsável pela segurança interna de_ São Paulo é o Comandante.9o II Exército. V. Ex.' está muito brioso em falar
em órgãO de segurança. Mas, eu digo; é o Comandante
do II_ Exêrcito. Ele toma todas as medidas necessárias,
no seu entender, para, e, acompanhando o evoluir daquele Estado, tomar as medidas necessárias nessa ou naquela ocasião, como inúmeras vezes nós fJZemos~
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tações que vamos tirar aqui, quer julgando quem é culpado, que!Jl é responsãvçl disso ou daquilo.

Segurança Nacional, foi feito um convêncio que está em
vigor até hoje. Então, o inquérito do caso ABC foi feito
pelo DEOPS. Agora, não há, implicitamente, mandamento do_ Comandamente do Exército para que se aplique a lei do ofício, porque a policia tem a Clbrigação de
cumprir com o seu dever. Se há uma atitude ilegal, ela
tem que agir de oficio porque senão eu seria incompetente. Aí, sim, o Comando, provavelmente, poderia pedir ao
Governador q~e me ~ubstitufsse.

O SR. EUCLIDES SCALCO- Permite V. Ex• um
aparte?
__ ___ _
_
_
_
O SR. ERASMO DIAS - Pois não.
O SR. EUCLIDES SCALCO --Perguntaria a V. Êx• se
a determinação de-dCfençâo; segundo o Dr. Romeu Tuma, do seqUestro- segundo o meu entendime.tiio- do
Professor Dalmo Dallari e do Dr. Josê CarloS Dias foi
determinação do Comandante do II ExérCito?

-q

-S~--,~I_RTON SOARES- Dr. Tuma, por favor,
esclareça·me, agora, fiquei confuso. Uma área que eu conhecia relativamente bem. V. Ex-' como Diretor do
_DOPS, f~Ii_zou convênios com a PoUciã. -Federal para
poder ~tuar na área de segurança em São Paulo.
O SR. ROMEU TUMA -

Por duas vezes.

O SR. ERASMO DIAS- Eu era Deputado na é},O~a.
Apenas estou situando uma tese que existe desde os tempos em que eu era Secretário de Seg-Ui-ança; estâ é uma
dinâmica que existe. OS DOI-CODis s·ãa umit eSPécie de-

O SR. AIRTON SOARES- O que me parece ser um
privijégio estabelecido em lei da Polfcia Federal, o controle da segurança interna do País.

comissão, de conselho de defesa interna. Os dois são departamentos de operações e informações do corisellio de
defesa interna. O CorisefhO ae defesa interna é um cole-

O SR. ROMEU TUMA- Não é privilégio, é competências.

giado integrado por órgãos do Exércíto, da Mãrinha da
Aeronâutica, da Policia Federal, da Polícia Está.dual, da
Polícia Militar, do SNI; de todas as polícias. COnstitui
uma comunidade de informaçõ-es -e de- operáções. Quando a situação fica crítiCa, naturalmente que a autoridadC
maior na ãrea, responsável pela segurança interna, vai
-chamando a si desde o campo de infornlação, a mais ele~
mentar possível, até à necessidade de uma operação que,
às vezes, só pode exisür desde que seja bem info-IÍriado.
Então, em tese, eu não estava lã, não posso dizer. Hoje
Já se evdcou aqui qliC o responsável pela detenção poderia ser o Comandante do II Exército - conclusões eilações que os nobres colegas tiraram. Apenas, estou sendo claro com (elação à dinâmica. Quando o -Dr:-Tuma
fala em órgãos de segurança, eu sei que ele está falando
em segurança interna e II Exército. E não tenho receio de
dizer que é o II Exército, porque ele é o responsável. Ai
dele se, amanhã ou depois, for chamado a responder por
não ter tomado as medidas necessárias para, no momento oportuno, intervir no processo.
De mod_o que não sei quem foi. Estou apenas falando
dentro da dinâmica que conheço. E nós, durante o espaço de I 5 anos, trabalhamos nessa dinâmica. De modO
que, para nós, não é novidade._ Apenas estou aqui em
auxílio ao Dr. Tumit. Agora, quem foi que deierininou é
um processo, Deputado. Isso vai desde uma busca simples de informe, através de um pedido de busca, de um
certo indício, até à- ação do SN[ nessa forma, a ação da
Polícia Federal naquela forma, a ação da Polícia Militar
nessa forma, a ação da Policia do Exéfcíto naquela forma, a ação do dirigente da empresa nessa forma. É um
processo todo complexo em que todos os órgãos se en~
trelaçam.
O SR. AIRTON SOARES- Dirigentes de emPrCS-as,
também?

O SR. ERASMO DIAS- Dirigentes de empresas, no
sentido de obter informações.

O SR. AIRTON SOARES- Para ficar bem claro is--

so.
O _SR. ERASMO DIAS- Essa é a coisa mais normal,
da própria Justiça; é uma dinâmica de informações, de
troca de informações. Como anconteceu hã pouco tempo na greve do ABC; que acompanhei apenas de longe,
como outras vezes acompanhei como elcm~nto interveniente do fato.
De modo que estou esclarecendo que essa dinâmica
envolve uma processualística. Querer colocar aqui oComandante do II Exército ou qiiem quer que seja, ele é o
responsável, lógico. Agora, a dinâmica do processo evolui através dos vâriós órgãos de informações e operações,
onde pode haver realmente um determinado excesso.
TUdo isso é participado à iiUtOfidade judiciãria Competente, no foro militar, nada disso tem participação. Se
houver excesso, como bem disse o Dr. Tuma, hã de ser
apurado por quem de direito e não-por iiações Oil Colio-

O SR. AIRTON SOARES - Competência, :muito
__ m~lbor, ainda.
Então, fico perplexo porque se V, Ex• para atuar precisa fazer um convênio formal - e V. Ex• pertence a
uma organização do Governo do Estado, o Departa~
menta Estadual de Ordem Política e Social. Não sei
como possa ficar claro à opinião pública a figura de que
de repente, atuando na área de segurança interna, surjam
tantas entidades como essas, até empresários, como foi
citado pelo Deputado Erasmo Dias.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - A Presidência volta a' intervir- numa nova orientação dos trabalhos. A palavra estâ com o nobre Deputado Euclides
Scalco que fez perguntas ao nosso ilustre Dr. Romeu Tuma.
_
- -- -- O noss~ ilustre Oeputad~ Airton Soare~ fez uma inter~cnção, mas não deixou de ser uma pergunta enviada
também ao Dr. Romeu Tuma.
Depois, o nosso Deputado Erasmo Dias pede complemento as informações pedidas pelo próprio DepUtido.
Mas, as informações aqui são pedidas ao Dr. Romeu
Tuma que pode, ou não, endossa_r aquela complementação ou adenda, aqui prestado pelo ilustre Deputado
Erasmos Dias.
,
Mas, a palavra está com V. Ex• e o nobre Deputado
Airt~m Soares, sem dúvida alguma, terá oportunidade de
formular as perguntas que achar conveniente fazer.
Vejo que é- da oportunidade, mas pa-ra a orientação
dos trabalhos, senão tomaria tempo do nosso Deputado
Euclides Scalco que tem, aqui pelo nosso regimerito da
Comissão, tempo limitado Para que ele possa endereçar
as suas perguntas.
O SR. EUCLIDES-SCALCO ~- Pã.ra atendeT Õ Regi:.
menta, endoss_o a pergunta do Deputado Airton Soares,
e sol!cito ao Sr. Romeu Tuma que resporiâa".

O SR. ROMEU TUMA -Tenho a iffipressão que o
ilustre Deputado Airton Soares fez um pouquinho de
confusão. Não sei se por estar afeito a conversar com o
Conmel Erasmo Dias. O que o Coronel quis caracterizar
foi que a responsabilidade pela segu_rança interpa- isto
é-dispositivo legal- é do Éxército e respectivainCrite ao
comando_ de cada área. Agora, a aplicação da lei penal,
militar, é da competência da Polícia Federal.

Para concluir, o problema das prisões eu tenho uma
certidão da Auditoria Militar que, aliás foi solicitada
pelo ilustre Advogado que é sócio do Dr. Luis Eduardo
Greenhal em que diz que certifica ainda, tal, que todas as
priSões foram legais e comunicadas pela autoridade policial, conforme o art. 53,§ I~> da Lei de Segurança Nacional. Prisões comunicadas em -19 de abril de 1980. Porque
uma certidão muito bem orientada pelo nosso ilustre colega Luiz Eduardo que queria caracterizar a ilegalidade
das prisões e apresenta va habeas corpus que fez ao STF.
O SR. AIRTON SOARES- ilUstre Dr. Romeu Tu·
ma, V. s~ afirmou que para se deter uma pessoa não hã
necessidade de mandado judicial, conquanto que haja inquérito instaurado.
O SR. ROMEU TUMA- O inquérito estava instaurado na véspera.
O SR. AIRTON SOARES - Para se deter uma pessoa. _No caso, no seu entendimento, foi detido o Prof.
Dalmo Dallari e no meu entendimento e no entendimen·
to do Prof. Dalmo Dallari ele foi sequestrado, mas predomina o entendimento de cada um de nós ...
O SR. ROMEU 'l'úMA- E a Justiça vai decidir com
certeza.
O SR. AIRTON SOARES- E ela decidirá com certeza. V. St disse, então, que o Prof. foi detido sem um
mandado judicial. Havia alguém procedendo a um inquérito no qual o Prof. deve ter sido enquadrado?
O SR. ROMEU TUMA -

Não.

O _SR. AIRTON SOARES - V. S• fez relação aos
problemas do ABC, da greve de São Bernardo. Gostaria
que V~ S• dissesse aqui quem era o Presidente do Inquérito que deteve legalmente o Prof. no seu entendimento.
O SR. ROMEU TUMA - Em duas partes. Eu não
sei qual é a profissão de V. Ex•

O SR. AIRTON SOARES -

Sou farmac!utic_o,

O SR. ROMEU TUMA- Se V. Ex• amanhã for deti·
fio_ por suspeita de ter vendido psicotrópicos sem a res•
pectiva receita, V, Ex• poderá não ser enquadrado porque prestará os esclarecimentos e a autoridade, julgando
- ne~essârio, não lhe indiciará. De forma que o Presidentedo Inquérito era o Delegado Edson Mariotte, aliás, já ci_tado pelo_ ilustre Deputado Airton Soares.
O SR. AIRTON SOARES - A detenção do Prof.
Dalmo Dallarí foi feita por determin-ação do Delegado
.~Edson Mariot~eJ

O SR. AIRTON SOARES- Não, a aplicação datei é
dã competência da Justiça.
O SR. ROMEU TUMA :,___Sim,
a feítura do inQuérito pOlicial...

a aplicação da pena;

O SR. AIRTON SOARES- A investigação.
O SR. ROMEU TUMA.- O Sr. me desculpe. A peça
informativa para que a Justiça possa julgar é feita pela
Policia Federal por competência.
Em São Paulo, como a estrutura da Polícia Civil tinha
condições, então, por duas vezes, depois da nova Lei de

O SR. ROMEU TUMA - Eu não falei em determi. nação. Ele foi detido e ouvido pelo Delegado Roberto
Marilei
O -SR. AIRTON SOARES- Mas, o delegado Edson
MarioÍte estava no DOPS quando o professor Dalmo
Dallari fOi para· lá?
O SR. ROMEU TUMA- Ele não determinou todas
as prisões. Foram efetuadas mais de 50 prisões. Ele fez a
triagem_ d_as _pri~õe_s_ e depois Jegalizou-ru; assim que caracterizou a necessidade de permanência de cada um; pe-
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las certidões que aqui se encOntram elas foran1 legalizadas pelo art. 59.

o seu entendimento, mas não tenho poderes para tirar o
-seu entendirriento -de assim pensar.

O SR. AIRTON SOARES --Pergunto a V, S• quem
determinou a detenção, segundo o seu entendimento, do

O SR. ROMEU TUMA - Acho que estamos em
equívoco.
O Delegado Edson Manhotí estava surpreso com a detenção. A verdade é que a ordern veio de outro comando
de órgãos de segurança. Veio do Comando de Defesa Interna, que foi muito bem definido pelo Coronel Erasmo
Dias. Ou seja, veio d:is áreas ligadas à segurança maior
-que, naquela altura, preo~upada _com São Bernardo,
com o foco de insurreição nacional, adotava um comPortamento de eliminar esse foco, em nome da defesa in-terna:-É5Sã é a rea"Ildade.
·
Por isso que o Delegado Edson Manhoti ficou surpreso quando recebeu a notícia. Aliás, ele nem estava, ele recebeu um telefonema para ir para lá. Nem estava lá, não
era horário de trabalho dele, era um sábado, se não me_
engã"nõ, de manhã.- E ele chegou lá até reclamando, "estão até rne fazendo trabalhar num sábado. Essa é a bis~
tória real. Agora, o Dr. Romeu Tumá, evidentemente,
sabe muita coisa, mas o Estado ex.ige certas reservas. Em
nome da própria segurança do -Estado et.i não vou querer
_ãqui qu~ ele transgrida essas normas sob pena de com~
Qrometer a segurança interna._

Prof. Dalmo Dallari?

O SR. ROMEU TUMA- Insisto em dizer a V. Ex•
que a determinação foi da equipe que estava investigando na rua o envolvimento dos elementos na greve do
ABC.Eram várias equipes.
-

O SR. AIRTON SOARES - Quem era a equipe que
deteve o_ Professor']

Está sendo apurado pela

O SR. ROMEU TUMA Justiça.

O SR. AIRTON SOARES- Parece-me que estamos
fazendo o jogo do rato que se escOnde.
O SR. ROMEU TUMA advogado.

Entre o farmacCutico e o

O SR. AIRTON SOARES- E não-me parece que vamos chegar a um bom entendimento. Houve foi a determinação da prisão do Prof. Dallno Dallari. O que não há
é a vontade e nem a disposição de V. S• dizer quem foi a
autoridade coatora.
O SR; ROMEU TUMÀ --Gostei que V. Ex• já chegou na detenção~
O SR. AIRTON SOARES- No meu entendimento

não.
O SR. EUCLIDES SCALCO - :Permite V. Ex.• um
aparte? Parece que V. Ex• ouviu o que eu ouvi, que a
equipe que:. estava na rua decidiu deter o P~of. Dalmo
Dallari.
Eu gostaria de saber, talvez V. Ex• possa nos esclarecer- se não puder talvez possa recorrer ao orador~ es-taremos assim dentro do Regimento - qual é a competência que teffi uma eqUipe de busca de um órgão de segurança, equipe de busca e investigação, de determinar
prisão, como foi feito no caso dO Prof. Dal~o Dallari? Qual é a competência que tem essa equipe? De onde
vem essa competêncía? Essa comPetênda; po-sso dizer a
V. Ex• que é farmacêutico, só pode emanar da vontade
da autoridade encarregada do inquérito, porque se uma
equipe vai para a rua em investigação e busca, e de"ixa de
prender quem quer que seja, não há controle por parte
da autoridade encarregada do inquérito. Isso não é uma
bagunça lá em São Paulo. Felizmente o Diretor do
DEOPS, Dr. Romeu Tuma, um homem competente,
aquele DEOPS é organizado. E não é Qualquer equipe
que sai pela rua, V. Ex.• não vai aO-(?) dizer uma coisa
dessas, que sai prendendo qualquer um, porque lá obedecem uma ordem. Agora, resta saber se essa equipe infringiu uma ordem do responsável pelo inquérito. Se infringiu, qual é a sindicância que o Díretor do D-EOPS
adotou para saber quem extrapolou essa ordem? Esta é a
questão.

e

O SR._AIRTON SOARES- E a questão que eu jã
havia colocado aqui: Se essa equipe, como V. Ex.• disse,
estava fazendo uma ação, alguém havia determinado sua
ação e essa equipe não haveria de deter, segundo o entendimento do Delegado- Romeu Tuma, o Prof. Dalmo
Dallari se não tivesse uma ãutorização para is~o. Entã_o,
fica muito claro, para o nosso entendimento, dentro d~
quilo que foi exposto, de que houve uma determinação
do Delegado Edson Manhoti para deter, segundo o entendimento do D}retor do DEOPS de São Paulo, o Prof.
Daimo Dallari. No nosso entendimento é seqUestro e no
entendimento do Prof. Dallari é seqUestro. Então, parece
que as coisas ficam muito claras para nós. SCi que não é

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Mas, uma outra pergunta, Dr. Romeu Tuma. Vou voltar àquilo que
V... St quis responder ao Deputado. Por que os organismos de Segurança de São Paulo se negaram a atepder a
s-oli<;itaçào do Dr. Seabra Fagundes para que fossem ex.i~
bidos os álbuns das pessoas que trabalham nos órgãos de
segurança?
Como ele disse na Comissão que autoridades situadas
numP<itãmar elevado na estrutura do Estado brasileiro
opuS~ram~se tenazmente a qualquer investigação nessa
área. Portanto, posso dizer que há um setor da sociedade
-bfã.Siielra· fnace5sívef-a essa investigação --no tocante a
atentados terroristas. O Prof. Dalmo Dallari nesta ma. nhã disse aqui que os_ álbuns que foram dados a ele fo~
ram de marginais e não de pessoas QuC-iivessem alguma
lígiwão com os órgãos de segUrança. De forma que gos~
taria que esclarecesse V. S• a esta comissão essa solicitáção do Dr. Seabra Fagundes que não foi atendida, ale- gando motivos de se?urança nacional.
O SR. ROMEU TUMA- Sr. Deputado, o problema
é o seguinte: o Prof. Dalmo Dallari afirmou que apenas
viu álbuns de marginais.

O SR. AIRTON SOARES -

Nesta 01anhã.

O SR. ROMEU TUMA- A- verdade é que foi deter~
minaÇão de uma das ·requisições do Ministério Público.
Ai é que surgia a tese de que sería atentado ou crime co~
mum. O próprio Ministério PúblicO eXigia á apreserl~
tação da fotografia de marginais comuns.
Com respeito à requisição de álbuns de elementos integrantes dos órgãos de segurança, existe um decreto aprovado, inclusive por esta Casa, de assuntos sigilosos e os
componentes, que são esporádicos, não são elementos
efetivos.dos órgãos de segurança, precisam ficar resguardados de vigança daqueles que por ocasião de alguma
operação foram detidos.
-Acho que, em tese, também a solicitação foi· política,
meu entendimento não jurídico, porque o ilustre Deputado Airton Soares é testemunha de que mais de mil fotografias de todos os ..componentes dos- órgãos de segurança foi-am elaboradas pelos jornais alternativos como
pela imprensa comum e entregues e coordenados pelo
ilustre Deputado.
E foram apresentados não só ao Professor Dalmo
pallari, a todos aqueles que privam da sua amizade,
para procurar tdentificar alguém suspeito de ter participado naação que o feriu.
De forma q~e t~nho certeza que se alguém ali fosse
ídentificado, não conheço as fotografias porque até hoje
o
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o ilustre Deputado prometeu me entregar uma cópia e
não chegou às minhas mãos ...
O SR. AIRTON SOARES - Pensei que fosse prato
da Casa e que não precisaria remeter a V. Ex•.
O SR. ROMEU TUMA - Tenho certeza que este,
sim, seria acariado com o Professor DallarL Se houvesse
suspeita de alguém que tivesse partjcipado, Porque eu tenho certeza que o_ Exército jamais abrigaria em suas filei·
ras alguém que praticasse um ato criminoso
O SR. AIRTON SOARES - Dr. Romeu, só mais
uma retificação, Não eram mil e poucas fotografias, po-r~
que seria aí urri superestaius de capacidàde reunir ta.ntas,
não sei se há mil e tantos agentes nesta ãrea, mas eram ..
O SR. ROMEU TUMA - Mil e tantas fotografias
pode ter repetido de vários elementos em várias ações diferentes.
O SR. AIRTON SOARES- Mas eram só 85 assinaturas.
O SR. ROMEU TUMA- Foram os.elementos que lã
estNerám e que fica·ram ..
O SR. AIRTON SOARES -

Exatamente.

O SR. ROMEU TUMA-Masem todas as áreas não
em São Bernardo. Parece-me que houve uma ordem para
identificar -tOdos os demeritos dos órgãos de segurança
em qualquer ação, em qualquer parte do Brasil.
O SR. AIRTON SOARES- Não, só ali em São Paulo, nós não temos uma organização para poder fazer is-

so.
O SR. ROMEU TUMA -Tem boa colaboração.
O SR. EUCLIDES SCALCO - TerminandO, agradeço ao ilustre Dr. Romeu Tuma pelas respostas que
deu,_ que trouxeram muitas luzes a esta Comissão e só
quero fazér uma retificaçãÕ: Nem o Dr. Seabra Fagundes, nem este parlamentar disseram que elementos do
Exército estavam envolvidos nos atos de terrorismo. Só
para deixar bem claro.
O SR- ROMEU TUMA- Perfeito. E nem eu entendi
dessa forma.
Eu só quis dizer que jamais aceitaria a tese de que o
Exército acobertaria qualquer ato criminoso.
O SR.AlRTON SOARES-Eeu não elimino a hipó·
tese.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Com a palavra o nobre Deputado Erasmo Dias.
O SR. ERASMO DIAS - Sr. Presidente, meu caro
depoente, Srs. Deputados e Senadores.
-A minha tese, realmente, é difícil. Eu não poderia deixar de, perante esta CPI, pafã que conste dos Anais do
Congresso, essa grande oportunidade que me é dada de
ter aqui como depoente, no meu enteflder, sem menos·
prezo dos demais, um dos melhores policiais que conheci
na minha vida, pela sua integridade, pelo seu humanismo, pela sua lhaneza, pela sua capacidade,
O dia em que tiver de escrever a qualidade de um policiai é só cor:tsultar a vida, o caráter, a formação do Dr.
Romeu Tuma.
Nós fomos, inúmeras e inúmeras vezes, ainda quando
no Exército, como Secretário, testemunhas, vítimas, e
até indiciados em ações dessa natureza. E eu vou ser breve apenas.
Eu tenho_ até vez por outras, procurado ultr::lpassar os
- limites que eu teria até como Deputado, para esclarecer à
opinião púb\ica.
O SR. AIRTON SOARES- V,_ Ex• foi indiciado. Es~
t-au perplexo.
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O SR. ERASMO DIAS- Ao longo da minha vida de
policial e de militar, na atividade minha, fui indiciado
várias vezes e até hoje ainda estou iildl.ciado, ao con-

trãrio de muitas que estão anistiados depois de ter assassinado e espropriado, eu que nunca assassinei nem espropriei, sou um indiciado pela Justiça ainda hoje.
Eu apenas queria deixar claro de que tem sido muito
mal colocado_ o problema do 001-CODI. Eu, às vezes,
tenho até ultrapassado o limite daquilo que é minha
competência, jâ qUe sou Deputado, de abordar Õ assún-

to. Mas me sinto na obrigação, como Oficial da Reserva,
de ter participado disso tudo, para que se conheça realmente o posicionamento que, às vezes, ê atê um tanto
quanto ingrato dos comandantes de área deste Brasil in~
teiro.
Ainda há poucos dias, nós tivemos corren·iJo todo o
Rio Grande do Su!, em áreas do III Exército, e nós vi~
mos as preocupações dos grandes problemas e que às ve~
zes afeta os comandantes de unidades organizadas da~
quela área em assunto que dizem respeito, digamos, ao
Exército, já que Hgado à Segurança Nacional, tem o que
ver com a s-eguran(:a interna.
Jéinos até inclusive, repetimos defendido de que Serranecessário uma reformulação da (egislação da atual dou~
trina para que o Exército ficasse como uma graOde- re5er~
va desta Nação, e só realmente interviesse no caso de esgotadas as possibilidades dos Estados.
Mas há um certo grau de desconfiança até do próprio
Estado no que representa a sua polícia e unia- Certa neces~
sidade neste processo que a Nação tem atravessado de
uma presença mais atuante do Exército que é realmente
a última reserva moral e cívica desta Nação.
De modo que tem sido mal entendido. Ainda hoje por
várias vezes aqui se quis cOlocar pelo que si disse, petas
circunstâncias do __Comandante do II Exército como autoridade Que tivesse mandado prender o Professor e Jurista Dalmo DaHari..
Ora, hão de c_oncordar que é uma posição muito simplória. Eu fui Secretário de Segurança e inúmeras vezes,
sob a nossa égide, nós presidimos vários inquéritOs, já
que eu era chefe de Polícia, responsável maior, várias vezes enfrentamos terrOristas, várias vezes enfrentamos estudantes, e com conseqüências às vezes as mais trágicas
possíveis com reflexo até na minha vida, pois fui proces~
sado até por um caso destes, peta atitude, digamos, da
ponta da mão da Polícia, de um elemento mal avisado,
ou mal industriado que tenha praticado uma ação de excesso ao arrepio da lei.
Então quando se fala, inclusive, que uma equipe estava acompanhando o problema do ABC, eu me atrevo a
dizer, uma equipe estava acompanhando os a·tos no Riocentro, o próprio Comandante do I Exército, o que não
vejo nada demais, é a obrigação. dele. Ele é o responsável
pela segurança interna. Ele há que intervir num certo
momento, a idéia de manobra é privativa do chefe, nias
só se pode agir informado. E é de justiça, diga-se de passagem, que quem é responsável petas operações, situe no
campo das informações a alguém que seja de sua
fiança, -ou que tenha certo tipo de capacidade para: naquele setor ter o seu informante.
Então, nós temos informantes da Polícia Federal, do
próprio Exército, do SNI, de váríos Setores, inclusive
como hâ pOuco dissi: o itõbre Deputaóo Airton Soares
que quase me pegava pela perna, empresários também,
por que não'? Quantas e quantas vezes nós remetíamos
um questionário sabendo como era a situação da empresa. Se a empresa estava com desempregados, se tinha
problemas trabalhistas. São problemas sociais e económicos que refletem em certas áreas e lá no ABC chegou a
um certo momento, que é o meu entendimento, passou a
interessar mais de perto o próprio Comandante do li
Exército.
É fato e notório, desculpem-me aqui, estar extravasando, que um dia um helicóptero teria sobrevoado a área
do ABC. Mas que celeuma houve!
Ora, meu Deus do ·céu, qui::in quer obter informações
obtém do jeito que quer, de helicóptero, enrustido, dis~
farçado. O problema de obter informações é do livre

·co:n-

arbítrio de quem quer obter informações e houve uma
celeuma.
Então, quando se fala em equipe é preciso que se diga
de passagem. Nas equipes do DOI-CODI coisa mais
normal é ter gente da polícia militar, é ter delegado de
pOlícia, investigador de polícia, são equipes mistas que
têm uma missão.
Eu, sem ter aqui o aval do Comandante do Ir Exército,
eu sou obrigado pelas, formas circunstanciais, a entender
que ante o cáos que parece__que, pareceu, se instalava naquele dia conturbado que nós acompanhamos na medida
do possível num ponto zerado, é que tudo aquilo era
conturbado. Foco de agitação aqtii, foco de agitação lá.
Determinados elementos interessados em agitar e outros
tantos em detectar aqueles que estão agitados.
Ora, numa desta, se é levado um Dalmo Dallari, se é
levado uma dona-de-casa, se é levado um homem qualquer, ora, isto é a coísa mais comum que acontece_ numa
ação poHcial que inúmeras vezes nós fizemos. Quer dizer, não é dirigida ao homem. Sou capaz até de supor
que quem possa ter agredigo o Professor Dalmo Dallari
-não o conhecia, senão não o teria feito, porque se um de
nós tivesse lá jamais faria isto por conhecê-lo.
De modo que o que pode causar esta celeuma de que
uma equipe para obter umas informações, digamos, de
determinados indícios, tenha que obter o reforço do indício e levar alguém que pudesse ser testemunha.
E t~ uma outra coisa que me parece extremamente
importante para ser discutida aqui; Sr. Presidente e Srs.
Congressistas, é -que a apuração de um fato ou de um ato
continuado, sem definição de autoria, de cc-autoria, de
- indiciado, de vítimas, exige provas circunstanciais, periciais, testemunhais, documentais.
É um trabalho extremamente difícil, que exige um esgotamento de todo esse campo processualisticO e, às vezes, chega até a arrepiar, como aqui na nossa CPI certas
provas circunstanciais já se diz quem é indiciado, quem é
culpado, já se diz quem é réu e, às vezes, se ataca como se
atacou_ agora qu~ __os atentados terroristas não tem sido
desçobe~:tos.

Nós sabemos que, desde 1966 quando começou a onda
terrOriSta psicológica, atê 1968, quando se desencadeou,
com maiores amplitUdes, com ações efeliv-as mais precisas e mais claras, como nós apanhamos lá em São Paulo,
como nós sofremos!
Foi uma sábia solução dos DOI-CODI, motivo pelo
qual, hã poucos dias, apresentamos nesta Comissão, sentindo já que a dOutrina é esta, -que se entrega esses casos
todos para o Exército apurar porque, realmente, os
DOI-CODI foi o único modo que nós tivemos de integrar, sem solução de continuidade, informações de todos
Os campos situatldo numa processualística mais homogénea. Há pouco o nobre Deputado Airton Soares disse
que os DOI-COIDI coletavam provas, depoimentos, e
entregavam ao DOPS -para ele fazer o inquéríto. Quantas
e quantas vezes nós nos servimos desses depoimentos
que depois forim ratifico11dos pela autoridade policial
competente. E agora nós perguntamos, nestes casos todos, um dos problemas que tem impedido a elucidação é
isso. Um ato e um fato processado pela Polícia Federal,
o outro pelo Exército, o outro Pela PolíCia EstaduaL
Se o terrorismo, realmente, é um problema contínuo
que vai desde a capacidade da Inteligência imobilizar as
mãos armadas, ele é um processo que não pode ser esclarecido sem ter uma espécie de uma visão global de todos
os problemas porque é correlato, interrelato em todas as
suas ações.
Então, é por isso que estã-sendo difícil, inclusive, apurar e eu tenho certeza absoluta que todos nós seríamos o
primeiro a -apurar. Agora, provar a autoria, co-autoria,
pelo" amor de Deus, é preciso obedecer os ditames da
- processualística que é extremamente dificil e, em última
análise, também, confiar na Justiça. Se não ·se confia na
Justiça, se ilão se confia ila Polícia, no sentido de que se
- coloca aqui: "Que os órgãOs de _segurança interna são
verdadeiros algozes masoquistas que querem ensa-nguentar esta Nação" Pelo amor de Deus! Eu não posso admi-
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tir que alguém possa pensar que nós não estamos imbuídos_ com o mesmo espírito que os Senhores, da Oposição,
em levar esta Nação a destinos mais sérios, mais racionais e mais honestos. Não podemos assistir~ a todos momentos que se coloca, sempre nos outros quase que no
banco dos réus.
Os atentados terroristas à esquerda nos causaram, du~
rante mais de 3 anos, muitas noites sem dormir. De f96_8
a 1972, foi quando realmente nós fizemos força pãra
detectá-los. E quando aqui apontamos, atentados de es~
querda, porque são os únicos realmente que nós conhecemos, pela sua forma de agir, pela sua forma de acionar
a inteligência; massas e mãos armadas. Não conhecemos
ainda, este pode ser de direita, mas estou dando aqui alguns argumentos inclusive que tem tornado quase que
impoSsível o seu esclarecimento. Mas, tenha a certeza,
sempre que se for colocado aqui, nesta CPI, no que diz
respeito a nós outros, a honestidade, os bons propósitos
e racionalidade dos objetivos a se propor; a realmente dimensionar o ato terrorista se é gente de esquerda ou de
direita, no seu devido tempo, os Se-nhores contarão conosco; fora dessa situação os Senhores não contarão conosco sob hipótese alguma.
Quero apenas louvar o depoimento do Dr. Tuma, e eu
tenho quase qUe certeza de que tudo que ele explanou
teve apenas o interesse de esclarecer, já que ele é um pro~
fundo conhecedor do assunto e tem realmente capacidade para isso.
Para finalizar, Sr. Pr~_idente, eu queria requerer a esta
Presidência que fosse incorporado aos anais desta CPI o
depoimento prestado, na CPI da Violência, pelo Professor Dalmo Dallari a respeito dos mesmos problemas. Eu
assisti o de"poimento do Professor Dalmo Dallari, na
CPI da Violência, presidida pelo nobre Senador Orestes
Quércia, e que toda estã. problemática que hoje aqui foi
discutida, em que pese que lá é violência e aqui é terrOr,
nos mesmos termos; de modo que seria extremamente interessante a juntada de dois depoimentos ou o mesmo
problema que trará algumas luzes, inclusive alguns pontos que aqui não foram invocados.
Era Ô que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Ney Ferreira.
O SR. NEY FERREIRA - Dr. Romeu Tuma; i:U
ouvi com muita àtenção o histórico que V; s~ fez sobre o
comunismo e realmente não me deixei impressionar com
a confusão qUe foi gerada logo após, por alguns companheiros nossos, que entenderam que v. s• estaria atribuindo, ou estaria dando a sinonímia de terrorismO ecomu·nismo. Entendi, porque inclusive V. S• se referiu também ao nazismo, ao fascismO e várias formas de terrorismo de direita e de várias matizes.
Mas a verdade, Dr. Tuma, o que eu compreendi por
este ângulo é que V. S• quis caracterizar que, na história
do terrorismo, nessa história triste do terrorismo no Bra~
sil,-o comun-ismo tem uma pa-rticipação bem maior ou,
pelo menos, bem mais detectada. QUf:r no passado, antes
da Revolução de 31 de março de 1964, quer após a revolução. Mas eu, ainda assim, perguntaria a V. S• se realmente, quando V. S• fez um histórico das divisões dos
PC, do PC do B, MR-8, Val-Pamar, inclusive orgaÕismo
estes que hoje se encontram filiados a partidos políticos
de oposição e que são, inclusive, empurrados, como ain~
da há pouco no Rio de Janeiro, um Senador da República dá um exemplo bonito de não querer envolver a sua
campanha de candidato a Governador, eu me refiro ao
Senadof :Roberto Saturnino, que não queria, não -desejou e creio que não deseja ter a sua campanha envolvida
pof elementos-do MR-8 que, impedidos de terem partido
legalizado se incrustaram precisamente no PMDB.
Ainda hoje !!U li uma nota assinada pelo Sr. Hércules
Correia; comuniStã confes-so e que é filiado ao partido da
Oposição. Bom, um direito que o partido tem de a-colher
quem quer. Cada um se mistura e vive c_om quem entende que deve viver. Mas eu perguntava a V. S•, exatamente, se V. s~ quis caracterizar isso, dando o histórico do
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comunismo no Brasil e no plano internacional, para,
exatamente, deixar bem claro que as ações terroristas,
pelo menos as mais conhecidas, as de autoria bem defini~
das, teriam o seu enquistamento exatamente na esquer~
da, no comunismo'?
A pergunta que eu faço a V. S• é exatamente eita, apenas para confirmar o que eu jâ deduzi.
O SR. ROMEU TUMA - Acredito que o Deputado
Modesto da Silveira, quando quis dizer que eu trazia
aqui o passado, que seria provocativo~ eu gostaria de esclarecer, eu tenho aqui um mapa feito até 1976, que eu
disse que era uma ârvore genealógica dos rachas da esquerda: Não é um fato histórica· do passado porque estão em atividades.
O MR-8 tem o seu jornal e tem os seus grupos de trabalho na rua. Recentemente, nas duas eleições do sindicato dos metalúrgicos, nomeações de violências nessas
eleições onde eles procuravam impor" a stiã vontade pela
violência recriminada. De modo que não é o passado, ê o
presente que eu quis me referir.
As organizações de esquerda continuam, talvez não
praticando um ato de terrorismo na calada da noite. Isto
são fases revoludoriárias que a própiiiihlstôfia nos Corlta desde 1917.
Os lamentáveis atos de terrorismo, podemos dizer na
quantidade que ocorreram no Brasil, o Sr. pode dizer
que ocorreram praticamente, da esquerda. Os :itos-de direita o Sr. _conta nos dedos e foram Ievant:idos pelos Deputados nesta Casa.
De forma que este fato históricO foi trazido aqui porque nós chegamos a conhecer as organizações de esquerda e poder desbaratá-las, a primeira organização de esquerda que foi desbaratada foi a VPR, nós a descobrimos por casualidade. No_SítíO lpapecerica da Serra lõcalizamos um caminhão pintado com as cores do Exército,
com o ex-Sargento Pedro Lobo de Oliveira. Um dos garotos vizinhos foi mexer com Pedro Lobo de Oliveira e
ele esbofeteou o garoto. A mãe procurou a polícia. Eles
foram conduzidos ao-distrito e não souberam explicar o
porquê de terem pintado o caminhão com as cores do
Exército._ Aí Lamarca, sabendo dessa confusão, fugiu.
O SR. ERASMO DIAS -E o_ Pedro Lobõ já havia
jogado a bomba no Estadão.
O SR. ROMEU TUMA- Não só a bomba no Estadão, como uma série de outros atentados, que nós lastimamos até hoje e que não são fatõs históricos.
O SR. NEY FERREIRA - E mais ainda, Dr. Romeu Tuma, só para dar um adendo a V. S•,já Cj_ue tan-tos
companheiros deram adendos, peço vênia ao Presidente
para um tratamento eqGânime, longe de mim querer
abusar,
Mas é exatamente, quando praticam aí esses latrocínios, essas mortes, esses ãss31tos a bancos, esse banditismo todo, vão para o exílio, são anistiados, voltam, passam a ser escritores, escrevem, com a maior desfaÇatez,
livros contando essas históricas, como o livro recentemente escrito por Álvaro Caldas,_ "Tirando o Capuz" e
por tantos deles e ainda têm a coragem de dizer, assim,
como dizem,· na orelha do livro, como diz exatamente
Marco Antônio, se não me engano, não gravo muito o
nome desse povo não, eu os conheço pelo odor, mas não
gravas os nomes. Então, têm a desfaçatez de dizer assim:
"Não nos esquecemos nunca dos supHcios passados na
Rua Barão de Mesquita". E fazem aquela fantasia toda,
'' ... de um lado seres humanos, de outro lado oficiais d_o
Exército brasileiro". E neste País Cque ainda há ditadura, ainda há censura. São livros publicados recentemente, estão aí, as livrarias estão cheias.
Mas, esse assunto, realmente, é muito longo. Só, Dr.
Romeu Tuma, não me referi ao Ueput<ido ModestO da
Silveira, porque ele estava ausente, realmente não gosto
de me referir a um companheíro ausente, porque ele ficaria sem direito de defesa, embora eu não fosse atacá-lo.
Mas, é que aqui no CongreSso Nac1ci.ri~l. ria Câmara dos
Deputados, os homens da Oposição, lamentavelmente,
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vêm se arvorando hã muito tempo a serem assim, os catões da República, os don'?s d_a verdade, os puros, don-os
absolutos da verdade, defensores intimoratos dã democaracia e, às vezes, defendem até alguns que não são democratas.
O SR. AIRTON SOARES- V. Ex•jâ foi meu colega
de lutas em defesa da liberdade, na Bahia.

b SR~ NEY FERREIRA partido de V. Ex•.

Não, eu era colega de

O SR. AIRI'ON SOARES nunciou.

E de luta, porque de-

O SR. NEV FERREIRA -Não denuricieí nada.

b SR~ÀIRTüNSOARES- Cl~O~ -V. Ex•enfrent~u
a polícia, os cães do Governador.
O SR. NEY FERREIRA- t V. Ex•. muito inteligente, mas não_consegue me envolver com essa facilidade,
porque, o niesmo inclusive, direito que tem V. Ex• de dizer, tenho eu de: desdizer.
O SR. AIRTON SOARES -

E gosto de ouvi-lo.

O SR. NEY FERREIRA- Exato, eu também tenho
__o prazer idêntico.
M~s. no tempo em que eu era do MDB, V. Ex•s, porque eu_ era moderado, me chamavam de adesista sem
provas.

O SR. AIRTON SOARES- Eu? Nunca.
O SR. NEY FERREIRA- -Não, ã.lguns, V. Ex• nunca, realmente,_ porque sempre nos respeitamos mutuamente.
Mas não enfrentei a polícia não, Sr, Deputado. Aconteceu realmente que o MDB fez uma concentração em
um local que a polícia proibiu, nós fomos para a sede do
MDB e, no caminho a Polícia Militar da Bahia, da qual,
inclusive, me honro de ser oficial da reserva não remunerada, por -deteminação de um comandante eventual,
como disse muito bem o Deputado Erasmo Dias aqui,
exagerou exatamente nas suas funções, tentando impedir
que o DeputadQ Ulysses Guimarães, a mim e a_outros
companheiros que_ faziam parte da comitiva passassem,
mas nós passamos, fizemos a nossa reunião e tudo correu normalmente,
Mas não me arrependo de, em determinado momento,
aí é que está a história, porque no tempo em que estava
no MDB, o MR-~, no MDB da Bahia, jamais entrOu,
nem MR-8, nem VAR-PALMARES, nem nenhama organização dessas clan_destinas ao arrepio da Lei. Sempre
lutei contra elas e lutei frontalmente e por isso, na hora
em que a Lei me permitiu, me afasiéi;porque Tião queria,
realmente, estar como homens da valor e do quilate do
Presidente Ulysses Guimarães e tantos homens de valor,
a grande maioria dos homens do PMDB, mas, vez por
outra, estão próximos-de Hércules Correa e companhia.
Mas, Dr. Romeu Tuma, a que grupos, perguntaria a
V. Ex.', por suas peculiaridades, V. S• é um expert nisso,
ouvi do Sr. Deputado Erasmo Dias e eu tenho, realmente, conhecimento da atuação de V. s~ como um grande
delegado, como um grande homem, um grande profissional.
A que grupos, por exemplo, V. S• poderia atribuir, por
suas peculiaridades, esses últimos atentados, no Brasil,
que são, realmente, objeto de nossas preocupações?
O SR. ROMEU TUMA- O Sr. diz esses que estão
sendo rotulados de direita?
O SR. NEY FERREIRA-~. exato esses que estão
_sendo pré-julgados.
O SR. ROMEU TUMA- De atentados a bancas.
É diffcil estabelecer, porque, ao modo de esquerda eles
sem-pre deiXavam uma _assinatura durante o atendado.
De forma que esse grupo,_ou, às vezes, Como digo, já disse ao Deputado, o terrorista de uma nota só, é aquele
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que não gosta da pessoa, tem tendências de direita, vai
lá, faz o atentado, volta a trabalhar e esquece que foi um
terrorista por 5 minUtOs. Existem muitos desses terroristas de uma nota só.
De forma que é difícil rotular, porque eles não deixaram nenhuma assinatura, a não ser o das bancas, que tenho aqui a revista, num cartaz que não foi apresentado à
polícia e o_cartaz desapareceu.~ através de um recorte o
fato que jâ me referi anteriormente.
Agora, colaborando com o depoimento de V. Ex• gostaria de deixar, ·Se V. Ex• permitir, em suas mãos, uma
publicação do Jornal da Tarde, do dia 7 de maio de 1981:
O Terrorismo áe Direita, de Leonildo Tabosa Pessoa.
Deixaria para V. Ex•, com a permissão do Presidente,
para analisar os fatos que V. Ex• falou agora.
_O SR._ PRESIDENTE SMendes Canele)- Pois nilo.

O SR. NEY FERREIRA- Dr. Romeu Tuma, V. S•,
por exemplo, só por amor à argumentação, eu, desde o
primeiro dia que compareci a esta CPI, esqueci, olvidei,
não me deixei impressionar de forma alguma com noticiário adredemente preparado sobre o assunto, pela habilidade e inteligência dos nossos companheiros da Oposição, que estã·o no seu papel, eles procuram atribuir ao
Governo,- procuram atribuir aos militares, ao regime,
tudo que de mal acontece neste País.~ válido o procedimento deles, eles têm objetivos, sobretudo, eleitorais.
Mas, V. S•,-Como-homem, vamos dizer, curtido na
vida policial, para usar uma expressão mais própria para
os nossOs di3.s, com a vivência que tem, como o conhecimento, que eu sei, de organizações criminosas, a exemplo dª ~áfia, Cosa_ Nostra, enfim, essas organizações
que ê:dsiem pelo MUndo ...
O SR. CARDOSO ALVES -

Áreas policiais.

O SR. NEY FERREIRA -Não considero área polidai.
O SR. CARDOSO ALVES --Áreas policiais. Se V.
Ext. se der ao trabalho de ler uma das últimas publicações do Jomal da Tarde ~erá que a polícia de São Paulo mesmo está, neste momento, atormentadíssima com
uma área policial profundamente impregnada de crimes,
achaques, de missões, de falsificaçãoes de assinaturas e
etc.
O SR. NEY FERREIRA - Mas, nobre Deputado,
essas aí são exceções que podem ocorrer numa corporação, como podem ocorer numa profissão.
O SR. CARDOSO ALVES - Mas, V. Ex• estã interpretando mal o que digo.
O SR. NEY FERREIRA- Não, não estou interpretando.
O SR. CARDOSO ALVES - Estou dizendo apenas
que na polícia há, como na minha profissão, no clero, em
todo lugar há.

O SR. NEY FERREIRA- Não só não aceitei, ilustre Deputado Cardado Alves, a comparação de áreas policiais, como V. Ex• se referiu. que seriam quase que generalizando, com Máfia, com Cosa Nostra.
Cosa Nostra é uma organização de bandidos, vou chegar ao ponto que quero. Áreas policiais são exceções
dentro da Polfcia de organização que cuida da Lei.

O SR. CARDOSO ALVES -Perfeitamente.

o-sR. NEY FERREIRA- Estou falando de desentendimento Cm agremiações fora da Lei. Essa comparação que eu não aceitei, de áreas policiais. Há as exceções, há os policiais subornados e subornáveis, hft os
Deputados corruptos, hã os Senadores corruptos, hã os
_ advogados e médicos. Então, isso existe em todas as profissões.
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O SR. CARDOSO ALVES- Meu amlgo~ Deputado
Ney Ferreira, acho que nesta parte V. Ex• exagerou. V.
Ex• não pode afirmar isto dos nossos companheiros.

O SR. NEY FERREIRA - Não exagerei, disse que
em termos de história jâ foram cassados vârios. Acho
que sairam daqui companheiros cassados por corrupção.
Quantos?
O SR. CARDOSO ALVES- O cJ.uC rile constâ ê que
eu fui cassado, é a primeira vez--que digo isto aqui.

O SR. NEY FERREIRA --Mas nãõ foi por cor~

O SR. CARDOSO ALVES - Só não peràenl mais,
abertamente, porque ~t_ão_ n~ ~lanQ_est~idade;_ se_ não
perderiam sempre.
O SR. NEY FERREIRA - Exato. Eles perdem no
crédito. Vimos agora, o último presidente da UNE,
usando a expressão que a revista adotou, o papa do desbum, Rui Cesar. Eles perdem até na credibilidade. Está
na capa de Isto E. Rui Cesar é até meu conterrâneo, infelizmente. Mas, como não posso escolher meus conterrâneos ..•
O SR ROMEU TUMA -

Baiano diferente.

rupção.

O SR. CARDOSO ALVES - E é uma pena que o
Governo não aja como agiu em recente processo em São

Paulo, dizendo quais foram os cassados por corrupção
ou os cassados por subversão ou medidas políticas.
O SR. NEY FERREIRA - Então, eu até retificaria
para ficar melhor: aos políticos corruptos. Acho que assim -o Deputado Airton Soares aceita. Há os políticos
corruptos. No meio dos políticos eu não aceito, por
exemplo, Deputado Airton, e já quis fazer Uma reclamação e não tive Oportluiidade, e colegãs nosros estão
assistindo tranquilamente, quer dizer, é uma propaganda
que se faz num dos canais de televisão aqui em Brasflia, e
um cidadão, Juca Chaves, ele não é o autõr da Publicidade, e diz assiin: não aáedite em sorteio de uma fábrica de
relógios, sorteio é Corno promessa d-e Poltiico. -QUCr di-zer, está colocando o políticO num-SentidO--pejorativo,
quer dizer, é toda uma classi::.
Mas, voltando, Dr. Romeu Tuma. Então, perguntaria
a V. Ex•, a digressão toda é para chegar a um ponto de
vista que defendi aqui. Gosto dessas coisas, de assuntos
sobre a Máfia, Cosa Nostra, essas histórias policiais da
antigUidade e do presente. E verifico, por exemplo, em
um livro bem recente, Os Honrados Mafiosos, aquela
luta toda de homens que estão vivos ainda, conio Jorge
Buano está vivo em Miami, a salvo de todas os perigos,
mas aquela luta de capo c-ontra capo, um querendo matar o outro. Então, a pergunta ·que fãÇo baSicamente a V.
Ex•: não poderia haver, neste exato momento, como ve-mos publicações como- hoje, de homens ftliados ao
PMDB, mas que estão pedindo a legalização do PCB, e Ii
com muito cuidado a nota do Partido Comunistã Brasileiro. b. um País que se acusa de ditadura 6 o Partido Comunista Brasileiro mandou para os jornais através de telex. Na Rússia ou em CUba jamais sairia Uma Publicação
dessa ordem. Mas, é isso mesmo. Os jornais ·reá:bef3in
via telex, mas publicaram à saciedade. Com essa censura
toda, Dr. Romeu Tuma, o Partido Comunista faz publicar nos jornais, não precisa seqUestrar ninguém,- ... OSR. CARDOSO ALVES- E a agência até'ãpóiao
Governo.
O SR. NEY FERREIRA- Não duvido e, às vezes, se
vende, porque não hã gente que se venda mais fácil do
que os comunistas. Mils, Dr. Romeu Tuma, eu ·não tenho experiência c-om.OV:Ex'" Ma5 eu o conheço desde a
UNE, quando eu era dirigente da UNE e houve o primeiro racha na UNE. De um lado os democratas; do outro lado os comunistas.
O SR. CARDOSO ALVES -Ganhou ou perdeu?
O SR. NEY FERREIRA - No meu entender, na
América Latina- vai perder sempre.
O SR. CARDOSO ALVES -

Perdeu pouco?

O SR. NEY FERREIRA - Perdemos tanto, que a
UNE é um órgão de classe importante, deixou de existir
por causa dos comunistas, existe clandestinamente,
quando poderia existii' normalmente como órg'ão representativo dos estudantes brasileiros_.

O-SR. NEY FERREIRA- Exato. Perde na credibilidade. Presidente da UNE, Sl último presidente, e cantado
em prosa e verso aqui por muita gente boa.
Mas, Dr. Romeu Tuma, quero concluir a pergunta,
mas -eStou tendo alegria porque poucas vezes a gente
pode dialogar assim com essa tranqülidade, cada um expõe o seu ponto de vista respeitosamente. Peiguntaria a
V. Sf se nesse quadro brasileiro - sei que é, talvez, um
raciocinio meu e seja inuito -desdobrádo,-- comO desdobrado é o raciocínio de vários Deputados da-Opôskão
que fazém- prejulgamentos assiln, cOiSas quase que me-tafisicas para atingir os objetivos que pretendem, de enqUadrar O ·comandante do Exército, o D'iretor· do
DOPS, transfõi'má-los em torturadores e bandidos.
O SR. CARDOSO ALVES- Deputado Ney Ferreira, hoje ~fogief õ Conlandante dO j9 Exército e o Chefe
do Estado-Maior do Exércitõ pelas- suas assertivas democráticas. O General Comandante do 39 Exército dizendo que se a Oposição ganhar não haverá nada, leva.
E o Chefe do Estado-Maior do Exército por dizer que o
Exército é o fiador da democracia no Brasil. Elogiei no
Plenário.
O SR:NEY FERREIRA- Mas, não me surpreende,
porque V. Ex•, quando éramos companheiros no MDB,
logo que V. Ex• voltou aqui para a Câmara, para honra
nossa; assisti V. Ex• quase apanhar. Não apanhou porque tem o tisico avantajado. V. Ex• fez um discurso
sério, V. Ex• se lembra, fez um discurso sério ...
__Q_SR. CARDOSO ALVES- Lembro-me. E mantenho em todos os sentidos.
0-"SR. NEY FERREIRA- Exaio. Fez um discurso
sério e _õ -pessoal da patrulha ideológica ficou numa lou- cura tõlal com V. Ex•.
O- SR. CARDOSO ALVES minha tese.

Eles aderiram para a

O SR. NEY FERREIRA - V. Ex• ~em razão.
Mas, quero concluir, Dr. Romeu Tuma. ~que eu pergunto se há exatamente no momento presente brasileiro,
é que os comunistas não desejam a abertura porque para
eles quanto pior, melhor. Não havendo abertura o campo é fêi'til para os fora-::.da-lei. Para nós, não; para nós do
partido do Governo e-de muitos companheiros da Oposição, na sua grande maioria, desejamos a abertura, queremos a democracia. Mas para quem vive na democracia, falando em _direitos humanos, em torturas, mas não
acusa Cuba, não acusa os que morrem na Tchecoslováqllia, em Praga; V. S• citou muito bem. Então, a mim me
parece que isso pode ser uma grande farsa, pode ser uma
jogada muito bem engendrada, porque, bem, reconheço
que há muita gente inteligellú~ planejando a serviço_d_o
comunismo internacional. Não seria uma luta de grupos? Dr. Romeu Tuma, esta é a pergunta que fa-ço. Não
seria _w::D.ª' luta de grupos para tentar intimar o Governo
brasileiro de estar patrocinando problemas como esse?
Por exemplo, vou especificar: o Professor Dalmo Dallari
foi detido para averiguações, e nós mal somos culpados
de mal saber o poder de polícia. Então, foi detido para
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averiguações, dentro daquela conceituação de poder de
polícia, que tem que agir e age. E, depois, quem pode -ter
certeza que grupos de esquerda não seqUestraram, aí
sim, seqilestro, o Professor Dalmo Dallari, para estabelecer uma conexão entre um fato e outro e vir a exploração política contra o Governo? Então a pergunta que
faço a V. S• é a seguinte: se não seriam grupos, choques
de esquerda, travando uma batalha entre eles para tentar
levar este País a uma mazuca, o que jamais conseguirão,
porque disse muito bem o Deputado Cardoso Alves e dizemos todos nós: os maiores fiadores da democracia braSíleira são os homens que compõem o Exército brasileirO~ Homens de classe média, homens que lutam pela democracia, homens injustiçados e que não são os beneficiados desta ou daquela Vantagem, desta ou daquela
mordomia, seja em Que carilpo for. Ainda hã pouco
fazíamOs urha via&em- ao· Jq Exército, em companhia do
Deputado halo Conti e de outros Deputados, por exemplo, o Deputado Paulo Studart, e verificamos como trabalham sério no Exército brasileiro. E quanto a essas
agitações, a essas fofocas, essas coiSas, o Exército brasileiro trabalha sério em termos de Brasil, em termos de
instrução, im termos de-segurança interna e externa. Dai
a minha pergunta, se V. S'" admite essa tese minha: se
existem grupos antagônicos, dentro da esquerda, e que
estariam tentando conturbar a vida pública nacional.
O SR. ROMEU TUMA - Admito e explico dando
como exemplo o caso do Professor Dalmo Dallari.
À época da vinda do Santo Papa a responsabilidade pela
segurança física foi entregue ao Exército. Seis meses antes foram feitos todos os preparativos para que nada empanasse a vinda do Papa ao Brasil, visto ser o Brasil a
maior pátria catófica do mundo. De forma que, no dia
da chegada do Papa ou na vêspera, o incidente com o
Professor Dallari trouxe, durante a madrugada, uma
profunda amargura em todos os que estavam trabalhando para que a vinda do Papa decorresse na maior tranqUilidade, para que o povo chegasse à Sua Santidade e
conseguisse o efeito espiritual que esperava daquela visita.
O SR. NEY FERREIRA - Foi exatamente o segun~
do incidente?
O SR. ROMEU TUMA - Certo. O outro é wn
Pro6lenúi; vamos dizer, profissional, de andamento de
inveStigaÇão- e inquérito. Refiro~ me é ao fato da agressão. Naquele dia fui entrevistado na porta do aeroporto
e disse que a maior vítima foi o Governo, que tenta abrir
o caminho para que todos, a situação e a oposição, busquem juntos um ideal para o povo brasileiro, se vê uma
tentativa de destruí-lo nessa caminhada. Então, ele era a
maior vítima naq'U"éJ~-inStante. Isso eu digo, repito aqui e
repetirei sempie: pode ser, inclusive, uma das hipóteses
levantadas por V. Ex•
Sobre o problema com relação a Máfia e a sua ligação
com entidades de esquerda, acredito que o Sr. deve ter
lido nos jornais da semana passada a respeito da ligação
entre as Brigadas Vermelhas e a Máfia Italiana.
O SR. NEY FERREIRA ~ Exatamente.
Dr. Romeu Tuma, só para concluir e aproveitar que o
Deputado Erasmo Dias se referiu ao problema, o Deputado Airton Soares está aqui presente, posso não chamálo à colação, mas gosto sempre de fustigar a inteligência
brilhante do Deputado Airton Soares, que é um dos parlamentares mais brilhantes desta Casa.
O SR. AIRTON SO_ARES- Se elogiou é porque
agora vem paulada.
O SR. NEY FERREIRA- Não. O Deputado Airton
Soares dizia, hoje, em uma pergunta feita ao ProfessorDalmo Dallari a respeito da crise no ABC, dizia que os
operários estavam tão calmos, tão tranquilos e, de repen-
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te, veio a policia e criou o pânico. V. Ex• observe o seguinte, Dr. Romeu Tuma, que coribCCe àlethOr iSsO do

que eu. Os_rnetalúrgicos_ são tão caimos, tão calmos ffiesmo que quando não têm polícia para brigar eles se ~gia
diam como nós vimos nas eleiçOes deles. Unia paiicada-

ria terríVel. Observei bem que uma moça do MR-8 não sou exportem luta - mas ela estava numa posição
de luta de karatê, enfrentando um operário. Se digladiam mesmo, a posição era perfeita, ela ia rebater de esquerda para bater de direta. Então o ambiente s6 é tumultuado quando a poUcia estã, quando é entre eles é
uma briga da foice contra o--mâ!telo.
Fico muito satisfeito, muito felíz' com a Presença de V.
S• e gostei realmente da aula que recebi sobre o comunismo porque gosto sempre de saber como andam as coisas
no front adversáiio:
--Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE- (Mendes Canale)- AziteS de
passar a palavra ao Deputado que constã da lista de inscrição, que é o DeputadO Airtori 'SoareS, a Presidência
está satisfeita com a retifiCação que o ilustre Deputado
Ney Ferreira fez, ao lançar de infcio uma a.Cusa'ção quer
sobre a Câmara dos Deputados, os Deputados éiJi geral,
e aos Senadores. Como sou o único Semidor aqui prC:sente e presidindo esta ComisSão, não fOfa a retificação que
me alegrou bastante, eu teria que deixar a Presidêncai e
ir defender os colegas que não estão aqui presentes e
para dizer a esta Comissão que o único Senador corrupto que tinha, e que eu tenho conhecimento, tenho provas, este o GovernO Federal, o Governo do Sr. João
Baptista Figueiredo, o fez governador do meu Estado.
O SR. NEY FERREIRA- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem. Quero deixar bem
explícito que fui-tnal iriterpretado, por isso fiz a retificação. O que eu quiS dizer ao Deputado Airton Soares é
que em todas as organizações há os corruptos, há os elementos que dístoam. No exército, ·na Polícia, na Câinúa
' dos Deputados e no Senado. E talvez estivesse me louvando mesmo quando falei no Senado sobre acusações
contundentes que V. Ex', Sr. Presidente, ...

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- E que ainda hoje conversávamos sobre o assunto durante o almoço.
O SR. NEY FERREIRA- .•. e sobre uma carta que
li hoje, e digo a V. Ex•, uma carta que Ii hoje e acho que o
homem ou responde àquela carta ou põe a carapuça.
Não tenho nada com o problema mas dizia a V. Ex• ...
O SR. PRESIDENTE- (Mendes Canale) - Por isso
disse da minha alegria em ver que V. Ex• fez a retificaçào.
O SR. NEY FERREIRA -

Eu quis dizer político.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Exato.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Airton Soares.
O SR. AIRTON SOARES - O Dr. Romeu Tuma
sempre me distingUiu com um atenção especial desde de
que se tornou diretor do DOPS cm São- Paulo. Em nenhum momento, como Advogado ou mesmo como Deputado foi-me recusado contacto com aquele Departamento, ou acesso às suas dependências para lá conversar.
Se não estava o Dr. Romeu Tuma com qualquer delegado de plantão.
Sem dúvida nenhuma, as condições de tratamento no
DO PS de São Paulo, tanto com relação aos Advogados
ou com relação a qualquer um que tenha procurado e,
principalmente, com relação ãqueles que são detidos e
que para lá são levados as condições normais e legais de
tratamento conhecidas por todo mundo, ou seja, o respeito integral por todos os presos. Não se tem noticia nenhuma que, durante a gestão do Dr. Tuma, tenha havido
qualquer tipo de agressão ou violência praticada por
qualquer preso naquelas dependências.

po CONQ_EESSO NAÇ!!J~AL (Seção il)

_F_'aç_o_o registro inicial para que V. Ex• possa aquilatar
a ininha jnserição, principalmente no caso do Dr. Romeu
Tuma,_pois tenho atê -dificuldade eni interpelá-lo- dificuldade, de ordem pe~soal pelo _l!empre bC?m relaciona-mento que tivem'os. Mas há duas questões...-:.._ sem deixar
deJembrar também que o Dr. Tuma é um delegado de
carreir_a das mais fulgurantes e brilhantes no DOPS de
São Pauto, ratificando aqui, o Deputado Erasmo Dias.
Eu não o conhecia ainda antes desta administração.
Conhecia~o circustancialmente, sem dúvida nenhuma,
posso aqui dar este depoimento.
DUas perguntas, inicialmente, ~r. Romeu Tum~, uma
-Quero fazei' rdeiénciã V. Ex•, V. S• _:-Ex' Ou S•, V. Exf.
saBe que qUero adotar um tratamento que o distinga. V.
s• trouxe documentos, fez referências a ações terroristas
praticadas no ABC durante a greve dos metalúrgicos.
Estou certo, é exat<imente esta referência que V. Ex• faz e
v. s•-atribui estas ações à desordem vigente naquela área
e, por isso, a necessidade que os órgãos de segurança
---adotassem um controle mais amplo e mais rígido de toda
a ái-ea. Posso enteilder assim, resumindo o depoimento
de V. Ex'.
O SR. RÜMEU TUMA -

Perfeito.

O SR. AIRTON SOARES- Queria indagar, Dr. Romeu Tum a, porque V. Ex' sabe que conheço bem esta
parte da história. V. Ex' se lembra quando, perplexos,
procurávamos saber a origem de determinados vefculos
J;em identificação, de determinadas pessoas que atuavam
paralelamente à polícia de V. Ex' e à Policia Militar na
repressão aos metalúrgicos, princ~pal~ente, numa
-segunda-feira, depois que houve uma evacuação da
praça no dia 19 de maio, Dia do Trabalho, ou seja, no dia
2 de maio. Formou~se uma grande confusão, vários inci~
dentes de rua em São Bernardo do Campo. V. Ex• se
lembra que havia várias viaturas sem identificaÇãó com
agentes que não sei a quem pertencem que, paralelamente à Polícia, ou seja, o Coronel Braga ficava de um lado,
delegados de V. Ex• ficavam de outro e,- paralelamente,
ficaVam estes homens reprimindo os operários metalúrgicos de São- Bernardo. Presenciei este fato, estive ao lado, presencíeí prisões e agressões, presenciei operários
sendo jogados nessas viaturas e transportados ao distrito
poliCiaL
-V. Ex• pode explicar a origem desses homens, a quem
obedecem,_. se .são _os_ chamados paramilitares, se são os
tais S-2 da PM, se-são os tais integrantes do DOI-CODI
de São Paulo, ou se não são, se são forças extraterrenas
que baixam e atuam à nossa revelia, é a primeira pergun-

ta.
-O SR. ROMEi.i-iUMA --O problema da ação, na
área do ABC, implicou na mobilização de praticamente
todos oS ór8ã-os da polícia civil e militares. Então, o Sr.
não encontrava somente delegado do DOPS. O próprio
DETRAN, principalmente ...

O SR. AIRTON SOARES -

E verdade.

O sR. ROMEtr TUMA - ... da área sul, a Policia
Militar por todos os seus órgãos, porque realmente V.
Ex' talvez melhor do que eu conheça os meandros da situação no ABC, porque por poucas vezes tive oportunidade de ir ao local. V. Ex' constantemente esteve no local. De forma que não posso dizer a V. Ex.f. que conhecia
todos os policiais que estavam atuando. Agora, posso
lhe responder por todos os presos que foram conduzidos
ao ºepa~tam~o de Qrdem Política e Socfal.
O SR. AIRTON SOARES- V. S• sabe muito bem. e
já conversamos sobre isso, V. S• garantiu que nenhuma
viatura do seu Departamento agia, atuava ou era utilizada sem a devida identificação. A presença dessas viaturas, sem identificação, esses agentes sem distintivos, sem
CQmandQ praticamente, aluando, não despertoU Cm V.
S•, bom policial que é, a preocupação em verificar de
-onde -vfilham porque eram agentes que atuavam decisi--vamente, semeando inuita desordem, quebrando sinalei-

Sexta-feira IS

1073

ros de rua, botando fogo, jogando bomba em concen-trações de -trabalhadores que presenciei. Estávamos
numa-h0r3 nuina concentração de trabalhadores, onde
procurava afastar os trabalhadores que se arremetiam
contra a polícia militar com escudos - V. S• deve se
lembrar muito bem, o Coronel Braga deve ter-lhe narra~
do - pedras choviam sobre a polícia. Eu procurava
afastar os trabalhadores e de repente uma bomba era arremessa.da no meio doS trabalhadores, não por ninguém
da Polícia Militar, por ninguém do DEOPS, de repente
saia' dO prêdio."Não eram os trabalhadores que jogavam
- bombas. Será que eram os tais subversivos de novo jogando bomba para i~stigar o~ _trabalh~dores para
ãVançar contra a polícia? Ou, Dr. Ro~eu 'fuma,- nós es~
távamos ali diante de um quadro cm que era necessário
se criar um clima de irlStab-ilid-ade, primeiro, para indis·
por os operârios ou a opinião pública ou a população do
local? Segundo para provar, aqui para Brasília, que havia de fato um quadro e um clima de insurreição popular, área conflagrada para justificar uma intervenção
mais drástica do comando da segurança interna de São
Paulo? Porque esses mesmos paramilitares, vamos cha·
mar de paramilitar porque atuavam ao lado da polícia,
também foram identificados na Freguesia do Ó por foto•
irafias. Esses- que estavam em São Bernardo foram cotejãdos com fotografias daqueles que estavam na Freguesia do ú, como uma espécie de guarda pretoriano do Governador Maluf e eu tenho, e até um deles é o irmão do
jogador do São Paulo, Sergínho, conhecido como "Kojak". Tenho uma foto do "Kojak" em São Bernardo batendo num trabalhador e uma foto do "Kojak" na Freguesia do O agredindo as pessoas, naquela manifestação
que teve lá na Freguesia do O contra a presença do Governador, a mesma foto, o mesmo agente. Eu tenho essas
duas fotos. Então, a quem s~rá que obedecem? Qual é o
controle?
O SR. ROMEU TUMA -

Vamos separar as coisas.

O SR. AIRTON SOARES- E soube que é funcionário da Polícia CiVil; em São P.aulo. Não tenho informações documentais, mas parece que recebe ele na folha
de pagamento da Polícia de São Paulo -estou parareceber um documento. Tem esse tal "Kojak", irmão do
jogador Serginho, do São Paulo.

O SR. ROMEU TUMA -

Nós chegamos lã. O

problema é o seguinte: a ação de Polícia, existe Policia
reservada também e ela não vai usar distintivo no peito,
numa ação porque muitas vezes usam carro, vamos dizer
entre aspas desbaratinado.
Temos que ser realistas. Então, pode ter havido a ação
de um~ das equipes de qualquer órgão tentando identificar alguém. Sobre o problema do "Kojak" existiu uma
CEI que correu em São Paulo, e ele foi ouvido, e ele é policial. De forma que ilão há necessid~de de V. Ex• buscar
a informação porque tenho depoimento dele na CEI da
Assembléia Legislativa de São Paulo.

O SR. AIRTON SOARES- Então, seria de bom alvitre que V. S• requisitasse esse depoimento.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) quisitado.

Já foi re-

O SR. AIRTON SOARES- Ah! Bem, passo então a
uma segunda questão.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Gostaria
de dar um esclarecimento. 'E: que essa CEI, da Freguesia
do ó, foi encaminhada ao nobre Relator porque há uma
alegação do Presidente da Assembléia Legislativa de que
ela não foi concluída e que está então dependendo do parecer do nosso ilustre Relator.
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O SR. AIRTON SOARES- Se V. Ex• verifiCar- quC
há interesse desta Comissão, aquelas informações adofa-:
rã e farã juntar aos autos. --Mas, Dr. Romeu Tuma, essas organizações que esta~
vam fazendo_ terrorismo lá em São_ Bernardo, quais
eram?
O SR. ROMEU TUMA- Eu não disse organização.
Havia queixas de vários operários de que em qualquer
circunstância, ou por necessidade de receberem os seus
salários queriam trabalhar e as suas- casa~ amanheciam
pichadas, alguns tiveram os seus automóveis queimados
e, inclusive, jogaram bomb-as- mÕlotov em suas residências. Residêncías de operários que tentavam tfibalhai e
o temor, o terror foi espalhado pela própria direção do
movimento grevista.
-

O SR. AIRTON SOARES- V. S• díSse que bombas
molotov foram jogadas nas casas dos operários que se
recusavam obedecer a orientação dos que não qui:riilm
trabalhar? V. S• tem provas disso?
O SR. ROMEU TUMA .:.._ Tenho aqui.
O SR. AIRTON SOARES- Seria importante que V.
S• deixasse aqui para serem juntadas. Eu gostaria de em
seguida poder examinâ-Jas porque isso realmente para
mim é uma surpresa muito grande.
O SR. ROMEU TUMA - Isso não foi usado para
formar o quadro que V. Ex• descreveU.

O SR. AIRTON SOARES - Não foi usado. Er"a S6
para intimidar os operários?

O SR. ROMEU TUMA- Não. Para criar uma área
insurrecional.

O SR- AIRTON SOARES - Não foi usado.
O SR. ROMEU-TUM À- Não foi usadO. Havia realmente a preocupação de que as lideranças para se firmarem insuflavam os trabalhadores à desobediência civil.

O SR. AIRTON SOARES - IsSO 6~Iiclusive~ objeto
de acusação e condenação. Desobediência coletiva às leis
estabelecidas de segurança.
Mas não entendi bem essa questão. Não entendi porque V. S• sabe muito bem que em São Bernardo do Campo a liderança de Luiz Inácío da Silva é contestada, depois do Governo, principalmente por al&uns órgãos que
V. S• faz- I-eTerênda: aqui. SaOe que riêsta última ·campanha eleitoral o Sr. Luiz Inácio da Silva, que apoiava a
Chapa l, era permanentemefite injUTfado, -tinha uma
campanha contra ele que vinha exatamente dessas organizações, aqui eu ouvi uma chamada MR-8-, oritfa chamada PC do B e V~ S• sabe, porque conhece aquela área,
recebe os informes dos seus competentes agentes e dele~
gados e de que eram esses homens contra, sempre foram
contra a direção do Siridicato Metalúrgico de São Ber~
nardo do Campo, que nunca admitiu a participação de..
les em qualquer uma de suas diretorias ou articulações
poHticaS. V. S• sabe niuito bem disso.
O SR. ROMEU T.UMA - A organização que mais
combatia o Lula, talvez a única, era a ConVergêricia So~
cialista que chegou a vias de fato num palanque num l~'
de maio. Isto V. Ex• estã se referindo na atualídade~ ·

O SR. AIRTON SOARES-- -Na atúaiidade, Dr. Eu
estou falando agora. Agora V. S• sabe disso.
O SR. ROMEU TUMA- E o quadro vem mudando
politicamente em todos os setores, quer sindical, quer o
politico.
O SR._CARDOSO ALVES- ~a briga do PT Contra
o PMDB, contra o PDT. E uma briga que está nos jor~_
nais.
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O SR. AIRTON SOARES- Antes fOsse. Não é be_m_
isso.
O SR. ROMEU TUMA -

E mais grave ainda.

O SR- AIRTON SOARES - ~ a briga de algumas
dessas organizações aqui relacionadas com o PP. Essa
Que é a verdad~. E por isso faço questão de registrar que
se V. S• tem notícias de atentados praticados por quem
quer que seja, no ABC, V. S• deveria excluir, pa·ra não
deixar qualquer dúvida, de que tem emanado da diretoria do Sindicato de São Bernardo a orientação qUe fosse
feito esse tipo de ação corri coquetéis molOtov etc~

O SR. CARDOSO ALVES ___-_ Permite V. Ex• um
-aparte? (Assentimento do orador.):--- Restou-me a impressão de que o Delegado Romeu TurÚa afirmar~ o seguinte: hoje, o Lula é combatido pelo MR-8 e po_r outras
organizações, mas que esse combate iniciado pela Convergência Socialista vem evoluindo através dos tempos e
que na greve ele só sofria pressão por parte da Convergênciª_~Socialista porque, naquele tempo, não havia outros adversáriõs.
O _SR ROMEU TUMÁ--..::_ O Problema todo, realmen~
te, sãO ãs tendências que Qu"ereni oCupar o espaço-poUtico, hoje.
O SR. AIRTON SOARES-]:: quem é-qUe-não -permite, Já em São .Bernardo, qur; essa tendência não tenha
acesso ao movimento dos trabalhadores de São Bernar_do?

o sR-.

ROMEU TUMA - Quem ocupou o espaço

primeiro.

OS~. (>RESTO!rMTE (Mendes Canale) - Aqui um
aparte que a Presidência quer esclarecer, é que eu -vi que
V. Ex• não ouviu o que disse o Dr. RomeU Tuma, quandÇ) V. Ex• solicitou um d~terri:tina,do documento relacionado com bombas molotov que tenham sido atiradas em
casas.

O SR. AIRTON SOARES- Talvez pudesse ter acesso agora.
O SR. ROMEU TUMA STM.

Estâ no inquérito no

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Pelas in·
formações que tive, ele não estã aqui, ficaram de remetelo depois, porque V. Ex• poderia cobrar da Presidência,
mas fui aqui informado pelo Dr. Romeu Tuma que ele
não os tem.

O SR. ROMEU TUMA- Tenho alguns laudos, mas
está no inquérito lá no STM.
O SR. AIRTON SOARES- Tenho conhecimento de
todos os casos lá, onde houve uma certa violência para
Com alguns tiabalhadores que quisessem trabalhai-; dCsforços físicos, pícões.
·

b SR. ROMEU TUMA - Uma guerra psicológica
qui ameaça e alguns atas de violência como a queima de
uni a_utomóvel, uma bomba que explodiu.
O SR. AIRTON SOARES- Oe 150.000 trabalhadores que povoa-m aquela área, devemos ter no mâxÍmo 10
ou 20 casos onde houve este tipo de coisa.

O SR. ROMEU TUMA- Perfeitamente. Nós temos

O SR. AIRTON SOARES- E quem é?

O SR. ROMEU TUMA -
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24 milhões de habitantes em São Paulo e V. Ex• pega

meia -dúzia- de ãteni.ados.

O Lula.

O SR. AIRTON SOARES ~Esse dcpoilnento de V.
S• é muitO importante, o Lula deve ser julgado na próxima semana, porque uma das principais teSes da defeSa é
mostrar que nunca houve qualquer articulação entre a
Diretoria de S"ão Bernardo do Campo com qualquer grupo desses qUe V. Sa. relaciona, para qualquer iniciativa
ení São- Bernardo do Campo.
E por isso que Lula passa a ser combatido violenta·
mente por todas as tendências. Não estou fazendo a defesa de São Bernardo do Campo; pelo coittrário. V. Ex•
disse que tinha atentado terrorista, poss{velmente perpetrados lá, etc. e tal.
Fiquei preocupado, porque poderiam entender os
meus colegas aqui que isso fosse uma orientação dos sindicalistas em São Bernardo do_C?-mpo e V. Ex•sabe mui·
to bem que nunca flzeram tal tipo de coisa. "E: bem verdade que piquete em porta de fábrica, isso emanava dos
próprios trabalhadores.
O SR. CARDOSO ALVES - Então é preciso deixar
---muito-claro uma assertiva do Delegado Tuma. Ele disse
que houve--e que tem referências expressas ali, não sei se
probatórias ou não, que houve da parte do comando de
greve pressões violentas, e até mesmo terroristas, sobre a
residência de trabalhadores que queriam trabalhar e que
-implicaram até mesmo na queima, no incêndio de automóveis_ desses trabalhadot:es.
O SR. ROMEU TUMA - Isto consta nos autos do
iricjUérito.
O SR. CARDOSO ALVES - Então esta autoda é
que eu pediria ao nobre Deputado Airton Soares que
procurasse saber, perquirindo nã sua profundidade, porQue-este é um dado impo_rtante.
O SR._ AIRTON SOARES - V. Ex• está fazendo uma
confusão.

O SR. AIRTON SOARES- Pois é. Exatamente este
dado é: muito importante para mostrar a tranqUilidade
em qÜe vi~em_os em São Paulo, graçaS- ao expediente de -

v. s•
Mas, contiriuando, acho que ficou claro esta questão.
V. Ex• não atribuiu à Diretoria do Sindicato de São Ber·
nardo a iniciativa de ter promovido bombas molotov etc.
Isto ficou claro?

O SR. ROMEU TUMA - Não atribuí à diretoria,
mas ehi. poderia ter estimulado ... _
O SR. AIRTON SOARES - Poderia, V. EX• sabe::
que é uma interpretação que V. Ex• vai dar...
O SR. ROMEU TUMA -- Não verbalmente, mas
pela forma de condução da greve ilegal, ela aceitaria
qualquer tipo de atividade para impedir que eles fossem
desrespeitados ...
O SR. AIRTON SOARES- POderia ter criado
dições para que outros tivessem praticado.

con~

O-SR. ROMEU TUMA- ... paradesrespeitaradeci~
são do comando.
O SR. AIRTON SOARES- Um discurso meu aqui
em Brasília se levado a alguns setores pode provocar
muitas coisas e, felizmente, não tem provocado.
Dr. Romeu Tuma, acho que o documento que V. s•
· -traz ci'qui; nã() sei· Se é o melhor que conheço da ãrea de
se:gur'!~Ç~. no que diz_ r~peito ao funcionamento dos
grup'?s_.
O SR. ROMEU TUMA -

t bem resumido.

O SR. AIRTON SOARES ---Talvez V.- Ex• possa
- tambéni encanilnliar a esta Comissão estas informações
que V. S• colheu durante todos os vários inquéritos que
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realizou de atividades terroristas que não partem desses
grupos aqui.
O SR. ROMEU TOMA -

Perfeitamente.

O SR. AIRTON SOARES- Não sei de que grupos,
de outros grupos, porque sei que há vários. Só com relação ao meu caso houve um inquêrito, com o caso do

Professor Dalmo Dallari outro.
Por último, Dr. Romeu Tuma, gostaria de saber o seu
depoimento sobre uma situação muito curiosa que nós
vivemos, e ainda hã pouco reportei aqui a esta Comissão
e até invoquei o nome do Delegado, que lhe era subalierno e o nome de V. S• como quem tivesse tomado conhecimento dos fatos.
Sempre com relação aos grupos paramilitares. Duran~
te o episódio da detenção de um dos operários metalúrgicos de São Bernardo do Campo, Osmar Mendonça, dentro da Igreja, que uma equipe de policiais não identificados ingressou no átrio da igreja, para efetuar a detenção
perante quase 15 mil operários.
E; diante desses fatos, procurei o Delegado Olavo Reino, para que ele, de posse do mandado de prisão que tinha, efctuasse a detenção.
E procurei criar condiçõesjunio aos trabalhadores ali,
que resistiam a qualquer tipo de prisão, para que fosse
efetuada a detenção legal daquele que então era procurado pela Policia.
V. SJ sabe muito bem que no fnter, naquele caminho.
de buscar o Delegado Olavo Reino, entrar com ele, fomos ambos surpreendidos por uma metralhadora portada por um cidadão não identificado que nos apontava e
nos intimidava. Ao qual o DClegado Olavo Reino deve
ter feito um' relatório a V. S•, sacou- de sua cil.rteira de
Delegado e exibiu dizendo: ..Sou delegado do DEOPS,
estou aqui em missão''. E diante desta afirmativa, este
que chamo de paramilitar se afastou e, então, nós pudemos ingressar na igreja, e depois sair com o Osmar Mendonça.
Imediatamente fomos a uma viatura e saímos sob um
cordão, um ..corredor polonês" de policiais da tropa dechoque que nos protegia não dos operários mas sim deStes elementos, e ingressamos numa viatura da Polícia do
DEOPS, que estava lá, e saímos em desabalada carreira
para a sede do DEOPS, em São Paulo, quando, então, V.
S• recebeu até lá este detido, que era então o operârio
Osmar Mendonça.
Como é que V. S• explica que de repente um delegado
do DEOPS tenha que exibir o seu documento, para impedir que um cidadão desconhecido, com uma metralhadora na mão, pudesse interromper os seus atos.
Que tipo de cidadão seria este? Esta metralhadora de
que origem siria? Seria destas polfciãs- reservadas, a que
V. Ex' faz referência, que competia ali, ou que disputava
ali, talvez, até a preferência ou privilégios naquela detenção? V.Ex' entendeu a pergunta? Talvez possa
respondê-la ou, pelo menos, confirmar parte daquilo ou
tudo aquilo a que estou me referindo.

Comando do II Exército para atuar? Recebeu alguma
vez ordem do Comando do II Exército para atuar, para
destacar, para dirigir, para orientar, ou seja, V. Ex• sesu- bordinou à autoridade maior da segurança interna? Se
V-. Ex• se subordinou, até quando aquele movimento foi
de interesse de__segurança pública!!' até quando foi de interesse da segurança interna?

O SR. ROMEU TUMA- Absolutamente. O problema da greve do ABC, até hoje, foi um problema policial,
de forma que nós agimos de ofício e cumprimos c_om a
nossa obrigação.
O SR. AIRTON SOARES- Nunca houve nenhuma
interferência? Mas, pdrque conflita com aquilo que foi
dito a-nteriOrmente pelo Deputado Erasmo Dias, é isto
que eu não estou entendendo. Nunca houve, porque
existe o tal comando de defesa interna, que diz que o C()_-m.ãiido militar da área ê_a autoridade maior e, no caso de
segurança interna ele que é o responsável. Estranho que
-rião tenha tido nenhuma orientação ...

v. s.

O SR. ROMEU TUMA - Espere um pouquiriho. V.

Ex• estâ perguntando se eu recebi ordem. O Coronel
Erasmo foi claro quando disse que o CODI quando se
reúne é para analisar a situação.
O SR. AIRTON SOARES -

E não decide?

o'SR. ROMEU Tt.JMA- Não decide. A nã.o ser que
o elemento responsável pela ação se mostre incapaz ou
as condições apresentadas, ele não tenha meios para rea·
lizar aquilo que, por dever de oficio, tenha que fazer. E
atê _aquele instante nem uma vez o DEOPS necessitou de
apoio a não ser da Secretaria de Segurança Pública.
O SR. AIRTON SOARES- Mas eu não entendo Dr.
Romeu Tuma. Mas permita-me, tada vênia, V. Ex• é tão
gentil que até me arrisco a avançar nesta questão que
pode até parecer ao Deputado Italo Conti impertinente,
mas não é, eu não entendo.
Veja, se o DêOPS, em São Paulo, tinha controle, tinha inicíativa das ações, como é que V. Ex'" admite a participação de tantas polícias? Polícia Reservada, Polícia
Federal, Secretaria de Segurança com a PM. Eu não entendo isso, porque isso só pode ser atribuído a uma iniciativa de um órgão que congregue todas essas Polícias,
que é, como diz o Coronel Erasmo Dias, o tal CODI,
que obedece ã orientação da autoridade militar da ãrea,
_que é o Comandante do II Exército. Então, V. Ex• deve
ter, pelo menos, seguido algma orientação que tenha
-emanado do Comando do II Exército.

O SR. ROMEU TUMA- Satisfaço V. Ex• Foi tudo
colocado ã minha disposição.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Cardoso Alves.

O SR. ROMEU TUMA - Entendi a pergunda.
O documento foi feito para ser exibido, de forma que a
ação do Delegado, se não reconhecido~ se alguém solicitasse a identidade, ele tinha que ser exibido.
Agora, a pessoa que obstou, se estava armado, provavelmente, era um policial. E não posso lhe informar agora, mas tenho quase certeza que era um policial e por isso
que o Dr. Olavo exibiu a identidade. Se não o fosse ele o
teria prendido por porte ilegal de arma.

-G"SR. CARDOSO ALVES - Sr. Presidente, eu me
disponho a fazer uma pergunta apenas ao Delegado Ro·
meu Tuma, me desculpando até porque vou, de certa
forma, re_colocar um assunto que já foi colocado por ele
aqui, mas se trata de uma grande curiosidade de minha
parte, em que eu, em razão da cordialidade que tem presídido o nosso trato, vou me permitir embora a hora esteja muito adiantada.

O SR. AIRTON SOARES- A Óltima pergunta. Dr.
Romeu Tuma, V. S'" recebeu, ein sãO Paulo, durante os
vários episódios em São Bernardo do Campo e- que di~
zem respeito ao Professor Dalmo Dallari, porque se atriR
hui ao clima de São Bernardo do CampO a âCtençãO daquelas pessoas que foram feitas. V. Ex.'"_recebia ordens do

O último período aqui referente ao depoimento do
D_ele,gado Romeu diz o seguinte:
"A Ação }lopular- AP e grupos trotskistas não
chegaram a gerar levas de militantes que formassem
grupos terroristas. Contudo eles formaram militantes ... "
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A interpelação é dúbia, o Deputado Scalco acha que
há uma zeugma da palavra terrorista, a seguir a palavra
militante.
.
-"que, isoladamente, abandonaram essas organizações para se filiarem a grupos terroristas já existentes."
Eu vou lhe mostrar a dubiedade da minha interpretação. Ou a AP não chegou a formar levas de militantes
terroristas, tendo contudo formado terroristas cm número suficiente para uma leva, terroristas estes que posteriormente, dcsllgaram-se a AP e ligaram-se a outros gru·
pos políticos mais exacerbados. Essa a primeira hipótese.
A segunda hipótese: A AP formou militantes e esses militantes descontentes, vamos dizer, com a modçração da
atuação da AP, espontanemante se desligaram dela para
se ligar a grupos mais exarcebados e com a ação mais determinante no que diz respeito à obtenção dos seus fins
_chega!:JdO até ao terrorismo. Mesmo porque o que me
preocupa é a posição que o Delegado Tuma colocou no
seu organograma a JUC, a JOC e a JEC que, em l960,já
não tinham mais grande significado ~entro dos quadros
da Igreja. Ela teve muito anteriormente, nos fins de-30,
durante a década da guerra e até meados da década de
50. Mas em 1960 já havia quase que uma dissolução
completa da JEC e da JUC, permanecia ainda a JOC,
mas com pouca atuação.
~u queria pedir um -eSclarecimento sobre isso.
O SR. ROMEU TUMA - No problema da AP foi
feito um inquérito muito grande, não tenho a data, por
volta dessa época que V. Ex• falou, 60 ou sessenta e pouco, da Ação Popular.
A origem filosófica era da JEC e da JUC, formada
dentro da Igreja, isso quando se buscava o melhor caminho para a sociedade, sem o objetivo da violência.
Desacreditando naquele modo de atuar é que muitos
elementos oriundos da AP passaram a integrar as organizações terroristas e seus braços armados. Nós falamos
em organização terrorista, ela tem a parte filosófica. tem
a parte intelectual, estratégica, mas ela tem o braço armado que passa a cumprir a parte material, do assalto,
do assassinato, do terrorismo. t isso aí, não sei se ficou
bem claro porque foi feito um resumo muito rápido.
O SR. CARDOSO ALVES- Agora com a resposta
do Delegado Tuma, fiquei esclarecido. A dúvida é a seguinte: hâ, dentro da própria Igreja Católica, no seu ecomunismo filosófico, um grupo mais à esquerda, que é o
g~upo do cristianismo social liderados, em várias oca·
siões, por figuras exponenciais da Igreja e por grandes
pensadores. Mas eu não quero crer que sobre a égide do
Cristianismo social tenha havido terrorismo. Eu com~
preendo, perfeitamente. Foram grupos que se desiludiram com a brandura e ...
O SR. ROMEU TUMA - ... e foram formar os quadros das outras organizações e os braços armados.
Acho que, talvez, faltou uma palavra para esclarecer.
O SR. CARDOSO AL VÉS -

Muito obrigado.

O SR. PREsiDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao Dr. Romeu Tuma, para fazer uso da palavra
a fim que possamos terminar nossos trabalhos.
O SR. ROMEU TUMA- Para terminar, agradeço a
amabilidade de todos os Deputados e deferências especiais ao meu amigo Coronel Erasmo Dias, ao nosso que_rido Senador que me tratou com bastante brandura, de
forma que continuo à disposição desta Comissão, em
que, acho, o objetivo principal não é somente esclarecer
os atas de terrorismo. Acredito eu que também ela deve
buscar a verdade sobre o que acontece no Brasil.

1076 Sexta-feira -15

__ niÃRIO DOCONGRESSONACIONAL (Seçãó 11)

Acredito que nós temos uma figura de um espelho que
se quebrou. Esta Comissão junta os seus pedaços- para
ver se pode refletir à Nação toda a verdade.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Nós é que
agradecemos ao Dr. Romeu Tu ma, mais uma vez, por-

que a primeira vez que V. Ex• aqui esteve não pôde nos
brindai- com a conferência que faz hoje em virtude daquela- Obsti-ução que havia. Então, estávamos até meio
preocupados, porque o tempo decorria, com o primeiro
depoimento do nobre Professor Dallari, e sabendo dos
compromissos que V. S• tem, em São Paulo, mas que en-
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trou em cantata por telefone, com São Paulo, para permanecer aqui conosco, pelo que n6s reiteramos nossos
agradecimentos.
Estão encerrados os nossos trabalhos.
(Levanta-se a· reunido às 18 horas e 27 minutos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXXVIII - N• 032

CAPITAL FEDERAL

SÃBADO,_l6 DE ABRIL DE 1983

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

RESOLUÇÃO N• 98, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horlzon..
te1 Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$
1.879.226.000,00 (um bDhio, oitocentos e setenta e
nove milhões, duzentos e vlute e seis mil cruzeii'Oll) o
montante· de sua dfvlda consolidada.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA38•SESSÃO, EM
15 DE ABRIL DE 1983

LI -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- PARECERES
Referentes às seguintes nultE:ria.s:
- Projetas de Lei da Câmara n's
39/82 e 54/81; Oflcio n•
SM/169/83; Projetas de Lei dos..
nado n•s 280/77 e 240/82-DF; Projetas de Lei da Câmara n's 44, 39 c
12/81; e Mensagem n• 244/82.

1.2.2 -Leitura de projetos

--Projeto de Lei do Senado n'
50(83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que revoga dispositivos da Lei n' 7.016, de 23 de
agosto de 1982., que dispõe sobre a
reversão para cargos integrantes do
Plano de Classificação instituido
pela Lei n~" 5.645, de 197Q__ _

-Projeto de Lei do Senado n\"
51/83, de autoria do Sr. Senador
Itamar Franco, que dâ nova re-

dação aos artigos que .menciona da
Lei n' 6.380, de 22 de setembro de
1980, que dispõe sobre a cobrança
judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública.
-.Projeto de Lei do .Senado n9
52f83, de autoria do Sr. SenãdoÍ'
Itamar Franco, que submete os órg:ilos da administração indircta ao
poder investigatório das Comissões
Parlamentares de Inquérito.
- Projeto de Lei do Senado n9
53/83, de autoria do Sr. Senador
Jorge Kalumc. que dispõe sobre a
realização de palestras, nos cursos
de }9 e 29 graus dos estabelecimentos de ensin"o do Pais, sobre personalidades que se destacaram no
plano nacional ou estadual e dá outras providências.
1.2.3 - Requeri.Qtentos

- N9s 563 a 570/8.1. de desarquivamento de propl?sições que
mencionam.

- N9 571, de 1983, de autoria do
Sr. Senador Álvaro Dias, solicitando a retirada do Projeto de Lei do
Senado n9 33 f83, que dispõe sobre
o seguro desemprego, para ·alterações necessárias.

Art. 1' E. a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.879.226.000,00-(um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um emptátimo de
igual valor junto à Caixa Económica Federal, mediarttc a:
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Descnvol.o.
vimento. Social- F AS, desti~ado à implantação de galerias pluviais, naquela Capital, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Q:ntral do Brasil no respectivo
processo.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 15 de abril de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente.

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR HENRIQUE
SANTILLO- Problemas dos juros internos.
SENADOR HUMBERTO LU-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso VII, da Constibliçào, e eu, Nilo Coelho, Presidente. promuJ3o a seguinte

RESOLUÇÃO N• 99, DE 1983

CENA, como Líder- Nota do Diretório NaciOOal do PMDB, deflagrando campanha pelo voto direto
em todos os níveis.

Suspeude a execuçio do art. 223 do C6dlzo Trlbatárlo do Manlriplo de Paragucu Paallsta, Estado de
Sio Paulo - Ld g9 ].131, de 13 de dezembro de
1977.

SENADOR JOSE UNS. como
Líder - Aplicação de recursos do
Finsocial. Posição do Ministro
Delfim Netto a respeito dos juros
internos.

Artigo único. .B suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribuinr•
Federal, proferida cm 3 de novembro de 1982, nos aut
do Recurso Extraordinário n9 98.583-2, do Estado .:.. .
São Paulo, a execução do art. 223 do Código Tributãri..:do Município de Paraguaçu Paulista, Estado de Sã..:
Paulo -Lei n9 1.131, de 13 de dezembro de 1977.
Senado Federai, IS_de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

SENADOR,NELSON CARNE!·
RO, como Lider- Reformulação
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da Justiça do Trabalho a fim de
permitir maior agilização nas questões trabalhistas.
SENADOR

ITAMAR

FRANCO- Apelo do Prefeito de

Itabirito-MG concernente à dívi-da previdenciârici do Município.

1.3- ORDEM DO DIA

Prefeitura Municipal de Batiporã meaç'ão de um reitor para a Uni(MS), a contratar operação de cré- versidade Federal do Piauí.
dito no valor de Cr$ 5.221.500,00.
Aprondo. À promulgação.
SENADOR NELSON CARNEI- Redação Final de Proj(:to de
RO - Apelo em prol da regulaResolução n'~ 93/82, que autoriZa a ·
mentação_ da_ profissão de sociôfciPrefeitura Municipal de GurUpi
go.
(GO), a contratar operação de cr~
"'ditõ no valOr dC-Cr$ 14.422.000,00.
IÁprovado. Ã promulgação.
SENADOR LOURIVAL BAP·
- Redação Final do Projeto de TISTA -::-."A Administra_ção Un_iResolução n"' 94/82, que autoriza a versitâria cm tempOS de Crise Prefe"ituia Municipal de Pedro Perspectivas para o Ano 2000"
Avclino (RN), a elevar em Cr$ como tema do III Congresso da
11.620.000,00, o montante de sua Organização Universitária Interadivida consolidada. Aprov•do. Â mericana, realizado em Salvador.
promulgação.

-Requerimentos n~'s 449 a 454;
456 a 459, de 1983, de desarquivamento das proposições que mencionam. Aprovados.
- Redaçllo Final do Projeto de
Resolução n" 32/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Olho
1.4 - D!SCU RSOS APÓS A
Ó'Ãilia- dos Borges (RN),' a con- ORDEM DO DIA
tratar operaçãO de crédito no valor
de CrS 4.397 .200,00. Aprovado. Â
SENADOR ALMIR PINTO promulgação.
Sugestão de S. Exf.com vista ao uso
- Redação Final do Projeto de do tempo destinado aos oradores
Resolução n" 34/82, que autoriza a nas sCSsões do Senado. Apelo das
Prefeitura Municipal de Santana classes empresariais cearenses, no
dos Matos (RN), a contratar ope- sentido do adiamento, por um ano,
ração de crédito no valor de Cr$1 de portaria baixada pelo Banco
10.077.000,00. Aprovado. Â pro- Central, no tocante à elevação das
mulgação.
taxas de juros para os créditos agrí- Redação Final do Projeto de colas no Nordeste, a vigorar a parResolução n~ 4.1/82, que autoriza a tir C!e jUlho vindouro.
Prefeitura Municipal de Extrcmoz
(RN), a elevar cm Cr$
O SR. PRESIDENTE - Escla8.153.200,00, o montante de sua
recimentos acerca de tópicos do
dívida consolidada. Aprovado. Ã
discurso inicial do Sr. Almir Pinto.
promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n"' 44/82, que autoriza a
SENADOR ALBERTO SILVA
Prefeitura Municipal de Tcrcnos - Solidarizando-se com o pronun(MS), a elevar em Cr$ ciamento do Sr. Almir Pinto, na
13.600.000,00, o montante de sua_ parte relativa ao problema da eledivida consolidada. Aprovado. Â vação das taxas de juros para os
promulgação.
crêditos agrícolas no Nordeste.
- Redação Final do Projeto de Apelo à Srt Ministra da Educação
Resolução n"' 54/82, que autoriza a e Cuftura, relativamente à no-

SENADOR
GASTÃO
MVLLER - Falecimento do Sr.
Rubens de Mendonça.
1.5- DESiGNAÇÃO DA ORDEM PO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO

2-ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N'l' 20, de 1982 (Retificação)
3-ATOS DO PRESIDENTE
N•s 54 a 57, de 1983
4-ATAS DE COMISSOES
5- MESA DIRETORA

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISS(iES PERMANENTES

Faço sã.ber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstitUição, e eu, Nilo COelho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 100, DE 1983

RESOLUÇÃO N• 101, DE 1983

e

Art. lq
a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do
Rio Grande do N arte, nos tennos do art. 2.., da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de CrS 12.458.000,00 (doze milhões, quatrocentos e cin~
qílenta e oito mil cruzeiros), junto à Caixa Ecoiiômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao-Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
construção de escolas de Iq e 2'~ graus nas zonas rural e
urbana daquele Município, -obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro-

cesso.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
publicação.
Senado Federal, 15 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
,Presidente.
~ua

Art. 2<t Esta Reso-lução -entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, IS de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente

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

RESOLUÇÃO N• 102, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$
180.975.100,00 (cento e oitenta milhõe3, novecentos e
setenta e cinco mO e cem cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

e

Art. 1"'
a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2'~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 180.975.100,00 (cento c
oitenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil e cem
CJ'4zeiros) 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- F AS, destinado à construção de galerias pluviais c
colocação de guias e sarjetas, naquele Município, 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, 15 de abril de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente.

6 - LiDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

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

Autoriza a Prefeitura Mmllclpal de P.tu, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operaçlo de crédito no valor de CrS 12.458.000,00 (doze mDhões,
quatrocentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros).
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Autoriza a Prefeitura da Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco, a elevar em CrS 95.072.SOO,OO (noventa e cinco milhões, setenta e dois mll e quinhentos
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Art~ 1' .B a Pgcfeitura da Cidade do Recife, Esfado
de Pernambuco, nos termos do art. 2'1 da Resolução n"'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar cm CrS 95.072.SOO,OO_(noventa e cinco· milhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimos no valor gldbai acima mencionado,
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So~
cial - FAS, destinados à reccupcração c ampliação de
unidades escolares de 1"' grau, implantação de lavanderi_asjchafarizes públicos e à construção de quadra polivalente, de galpõcs e aquisição-de equipamento de cantina
para unid~des escolares da rede Municipal, obedecidaS
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.

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

RESOLUÇÃO N• 103, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz,
Estado de São Paulo, a elevar em CrS 30.000.000,00
(trinta mDhões de cruzeiros) o monta.nte de sua dívida
consolidada.

e

a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, EsArt. 1q
tado de São Paulo, nos termos do art. 2'~ da Resolução n"'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua divida consolidada em
Cr$-30.000~000,00 (trinta milhões de cruzeiros). corrcs-pohdentes a 24.205,45590 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta
c nove cruzeiros c trinta e nove centavos), vigente em outubrO/SI, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo
S.ftl., _este na_ qualidade de agente financeiro do Banco ·
Nacional da Habitação - BNH, destinado ã execução
de obras de infra-estrutura no conjunto habitacional
uPrefcito Eugênio Motta" --Programa FINC/FIEGE~
FISIP, naquele Município, obedecidas as condiçÕes ad~
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 15 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Abril de !983

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 104, DE 1983
Autoriza o Governo do Ditado da Dalila a eleTar
em Cr$ 602.516.000,00 (seiscentos e dois mUhõe5,
quinhentos e dezessels núl cr11zelros) o montante de
sua dívida consolidada.

Art. 1~ 1! o Governo dO- Estado- da &liia, nos termos do art. 2t da Resolução n~' 93, de I l de outubro de
1976, do Senado Federal autorizado a elevar em Cr:S
602.516.000,00 (seiscentos e dois milhões, quinhentos e
dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida conso·
lidada, a flm 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·
vimcnto Social - FAS destinado à construção e equipa..
menta de complexos policiais em municípios do interior
daquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2v Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 15 de abril de 1983. - NUo 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• 1ó5, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal ae .::tah'ador, Estado da Bahfa, a elevar em CrS 48.36!.100,00 (qua.
reitta e oito milhões, trezentos e sessenta e dnco mil e

cem cruzeiros) o montante de sua dfvlda consolidada.

Art. 111 S a Prefeitura MunicipaJ de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do art. 2t da Resolução nt 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em CrS 48.365.100,00 (quarenta e oito milhões,
trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua díVida consolidada, a rlffi de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à CaiU Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS,
destinado ao financiamento das obras de refonna e equipamento do Mercado Municipal, 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, 15 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.
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Interno e obecederá aos seguintes limites:
I - Gabinte do Presidente
1 Chefe de Gibinete ......•..•. -. . • . • DAS.4
I Assessor Técnico ••••.•••.••••••••••. , • ,,; ~

1 Coordenador de Publicações Especiais FG .1
2 Assistente Técnico .......... - •••.. ..,. FG.l
3 Secretário de Gabinete FG~2 ou 3 Sec. Parlamentar
1 Subchefe de Gabinete . . . . . • • • • . . • . • FG.3
I Encarregado do Cerimonial da Presidência. .-..•.• ~. --~~-· •••.... ~ .... ·-···· .••.• FG.J
I OficiaJ de Gabinete .... -·........... FG.3
5 Auxiliare de Gabinete ...••.••..•.•• ~ FG.4
4 Contínuo
3 Motorista
I I - Gabinete dos Vice-Presidentes e 19Secrefáriô
I Chefe de Gabinete ....... ~-........ FG.l
I Assessor Técnico··········-····-·······2 Assistente Técnico .•...•.•....•.. FG.l
2 Secretário de Gabinete FG-2 ou 2 Sec. Parlamentar
I Subchefe de Gabinete . . . . • • . . . . • • . • FG.3
1 Oficial de Ga9jgete ...... ~. .. • . • • • . FG .3
3 Auxiliãre de Gabinete. . . • • . . . . . . . . •. FG.4
2 Contínuo
2 Motorista
III- Gabinete do 29, 39 e 4-Secretârios:
I Chefe de Gabinete ....•.•.. -.·....... FG.l
1 Assessor Técnico ......•.••••••. -· ........ _
1 Assistente Técnico . . . . . . . • . .. .. • . .. _FG .1
2 Secretário de Gabinete FG-2 ou 2 Sec. Parlamentar
1 Subchefe de Gabinete . . . . .. . • . • . • • • FG .3
I Oficial de Gabinete . . ... .. • • • . • . .. .. FG .3
3 Auxiliare de Gabinete............
FG.4
2 Contínuo
I Motorista

IV - Gabinetes dos Suplentes de Secretários
I Chefe de Gabinete................. FG.l
1 Assessor Tl:cnico ....•.• ~-- •..•.•••• ·-·- •.
2 Secretário de Gabinete FG-2 01.!_ 2 Sec. Parlamentar
3 Auxiliar de Gabinete ... ~ .•••.••.• _ FG.4
2 Contínuo
1 Motorista
V - Gabinete do Líder de Partido Político
1 Chefe de Gabinete ................. __FG.l
I Assessor Técnico ...........•..•.... ~ ••.•
2 Secretârio de Gabinete FG-2 ou 2 Sec. Parlamentar
1. ÚficiaLde Gabinete . . . . . . . . • • .. • • • . FG.3
1 Subchefe de Gabínete . . . . . • . • . . . . . . FG.3
3-_.Aux.iliar de Gabinete. ··-·~·-·····-·• FG.4
2 Contínuo
2 Motorista
VI- Gabirlete dOs Vice-Uderes e dos Presiden-

tes Chls. Coffiissões. Perm~neÕtes
Faço saber que o Senado Federal aprovou e, eu, Nilo
Coelho, Presidente, nos termos do art. 52, inciso 30, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 106, DE 1983
Altera a lotaçio de Gabinetes do Senado Federal e
dá outras providências.

Art. 19 O art. 358 do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, aprovado pela Resoluçãp n'i' 58, de
1972, passa a vigorar com a seguinte redaçã.o.
"Art. 358- A lotação nos Gabinetes far-se-â
com a observância do disposto nos arts. 52, itens 40
e 41; 55, ct 56, h. e 57, k ítens 1 e 2, do Regimento

I Chefe de Gabinte ...•.••.••.•.. ; • . FGJ
1 Assessor Técnico •.........•• ~ ..... ~ .....
2 SecrCtáriO de Gabinete FG~1 ou 2 Sec. Parlamentar
3 Auxiliar de Gabinete ....•••..• .,~ •• _ FGA
2 Contínuo
1 Motorista
VII -

Gabinete dos Senadores

1 Chefe de Gabinete.......... . . . • • . FG.1
1 Assessor Técnico ..... , •.•.•.•••....•.•..
z· SecretáriO de Gâbinete FG-2 áu 2 Sec. Parlamentar
- 2 Auxiliar de Gabinete . . . . . • • . . • . . . • FG.4
2 Contfmio
1 MOtorista:
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VIII - Gabinete do Díretor-Geral
1 Chefe de Gabinete ......• ---·-·~..... FG.l
FG.l
L C)le{o
S.Xviço ... -·· .•• -... -... --- FG.I
6ChefedeSeoão ···--···--···-····- FG.2
2 Secretário de Gabinete . . . . . . • . • •• •• FG.2
I Subchefe de Gabinete .....•.•. ·-· • • • . FG .3
6 Assistente Técnico ..••..•.....•. ~----

oç

5 Auxiliar de Gabinete ...•...-........ FG.4
4 Contínuo

2 Motorista

IX -

q_a_~inete

dq _Secretário-Geral da Mesa

I Chef~ de GAbinete ............. ~·-·

FG.l
2 Secretáiio de Gabinete, ......•.••..•. FQ.2
1 Subchefe de Gabinete.. . . . • • • • • . • . . . FG.3
-s- AUxiliar de Gabinete ....•.••.•.•••• .FG.4
1 Continuo
1 Motorista
X - Gabinete do Consultor-Geral

5 Assistência Jurídica .•.. "" ••• ~·."-.-...
1 Chefe de Gabinete ..... ~ ... ~ ........
1 Secretário .. ~-····~-~ ................
3 Assistente de Gabinete ......._.......
1 Motorista
l Continuo

FG.I
FG.J
FG.2
FG.4

XI - Gabinete do Diretor da Assessoria

2 Secretário de Gabinete . • . . • . • . • • • • • .
2 Assistente Técnico .............. ~...
I Auxiliar de Controle e Informações . .
2 AUxiliar de Gabinete . . . . • . • . • . • . . . •
2 Contínuo
1 Motorista

FG.2
FG. I
FG.3
FG .4

XII- Gabinete do Diretor da Secretaria
vulgação e de Relações Públicas
2 Secretário de Gabinete . . . . • . . • . . . • •
I Assistente TécnicO ............... ..
I Auxiliar de Controle de Informações
2 Auxiliar de Gabinete ......••••. ·-·.
2 Contínuo
1 !vfot-oJista

de DiFG.2
FG.l
FG_J
FG.4

XIII -Gabinetes dos Diretores das Secretarias
Administrativas, Legislativa e de Documentação e
Informação
2 Secretário de Gabinete ... -.- ....•.• ~· FG.2
1 Assistente Técnico , .....•. ~ ....... . FG.l
1 Auxiliar de Controle de Informações FG3
2 Auxiliar de Gabinete ....••.•...•.• FG.4
2 Contínuo
f Motorista
XIV - Gabinete do Diretor da Secretaria de
Serviços--Especiais
2 Secretário de Gabinete . . . • . . • • . . . • • FG.2
1 Assistente Técnico .....••.....•.... -FG.1
1 Auxiliar de Controle de Informações
FG.3
4 Auxiliar de Gabinete . . . . . . • . • • • . • • FG.4
4 Coritfnuo
1 Motorista

XV - Gabinete dos Diretores de Subsecretaria
I Secretário de Gabinete ..... ~·. ~.... FG.2
1 Assistente Técnico ........•. -·.~-.. FG.l
1 Auxiliar de Controle de Informações
FG.3
- 1 AuXiliar de Gabinete ...•. ~ .... ~ .. n FG.4
1 Contínuo

Art·. 29 :e; criada, na Subsecretaria de Serviços Gerais, a ·seÇão de Administração das Residências Oficiais
-do Senado, ficando, a Tabela de Funções Gratificadas,
áneJ::a ao Regulamento Administrativo, actescida de um
{1) Chefe de Seção, Símbolo FG-2, correspondente à
Seção ora criada.
Art. 39 É criada. na Secretaria de Documentação e
Informação, a Seção de Microfilmagem ficando a Tabela
de Funções Gratificadas, anexa ao Regulam .. ·· tn Admi-
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nistrativo, acrescida de um (l) Chefe de Seção, Símbolo
FG-2, correspondente à Seção ora criã.da.
Art. 49 São criados, nos termos da Resolução nt:~ 130
de 1980, treze (13) empregos de Assessor Têcnico, sendo
dois (2) com exercício im Gabinetes de S"enã.d.ores, sete
(7) com exercício noS Gabinetes dos Membros da Comissão Diretora -e quã.tm (4) com exercício nos Gabinetes de
Líderes de Partidos Políticos.
Art. 5'1' As funções gratificadas constantes dos diferentes ítens do art. 358 do Regulamento Administrativo,
com a redação dada pela presente Resolução, só poderão
ser preenchidas por servídot'es integrantes dos Quadros

de Pessoal do Senado Federal.
Art. 69 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7'~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 38' Sessão,
Em 15 de Abril de 1983
I' Sessão Legislativa Ordinâria,
da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Da/la,
Milton Cabral e Jorge Kalume

DIÁRIO DO CONGRESSO NACI()NAL (Seção II)

2. Na JustificaçãO, argúi o Autor cOm as -difiCuldades decorrentes da soma ou unificação das penas, onde
não haja juízo espeCial das execuções.
3. Em sua tramitação pr!la outra -Casa, transitou o
projeto pela douta Comissão de Constituição e Justiça,
que o considerou constitucional, jurídico c de boa técnica legislativa.
- Assim, em virtude do dispost.o no art. 100, iteni III,
·~b", n' 2, combinado com o item I, n"' 6, do mesmo artigo, "do Regimento Intern-o, coillj>ete..nos, tãO-só;o exame
do mérito.
4. Na medida em que a norma instituenda disciplina
uma situação não J_"eguladil, ocorrente no universo das
execuções penais, afigurà-se oportuna e conveniente.
S. Ante o exposto, opino pela aprovação do projeto.
Sala da--Comissão, 13 de abril de 1983.- Murilo Badaró, Presidente - Martins Filho, Relator - Helvi'dio
Nunes - Carlos A /berro - Pedro Simon - Carlos Chiarelli- Hélio Gueiros- Alfredo Campos- José lgtuício
- Benedito Canelas- Guilherme Palmeira- José Fra·
gel/i.
-PARECERES N•s 179 E 180, DE 1983
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nt 54, de 1981
(W' 435-B, de 1979, na Ca~ de origem) que "inclui a
filha desquitada, divorciada ou viúva entre os beneficiários do servidor público federal civil, militar ou autárquico".
PARECER N• 179, DE 1983
Da Comissão de Legislação Social

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Raimundo Parente - Claudionor
Roriz - Gaivão Modesto - Gabriel Hermes - Hélio
Gueiros ~José Sarney-.:.:.:.. Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo-= Almir Pinto- José Lins- Virgílio
Távora - Martins Filho -Humberto Lucena- Marcondes Gadelha - Milton Cabral- Marco Maciel Nilo Coelho - Guilherme Palmeira - Passos Pôrto João Calmon - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro Itamar Franco- Henrique Santillo- Mauro BorgesGastão MUller ---José Fragelli- Marcelo Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - A lista de
presença acusa o cOmparecimento de 3U Srs. senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iriiCiilmos nossoS trabalhos.
O Sr. !"'-Secretário proce-derá à leitura dO Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECEU N• 178, DE 1983
Da Comissão de Coilstituição e Justiça, sobre O
Projeto de Lei da Câmara n' 39, de 1982 (n' 4.104-B,
de 1980, na Origem), que uacrescenta parágrafo ao
artigo 668 do Decreto-lei n"' 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal".

Relator: Senador Martins Filhp
De autoria do ilustre Deputado Jorge Arbage, o Proje..
to sob exame, proveniente da egrégia Cãriiara -dOs-Deputados, introduz novo parágrafo no art. 668 do Código de
Processo Penal, com o seguinte teor;. "ressalvado o disposto no art. 82, última parte, quando tenha de ser fel ta
soma ou unificação de penas com reiã.Çãõ-a processos de
mais de um juiz, onde não houver juízO especial das execuções penais, a competência será do que tiver sentenciado em primeiro lugar".

Relator: Senador Aloysio Chaves
Proveniente da Câmara dos Deputados, o projeto sob
exame visa a alteração do§ 6' do art. 5"' da Lei n"' 4.069,
de 11 de junho de 1962, para incluir a filha desquitada,
divorciada ou viúva entre os beneficiários do servidor
público civil, militar ou autárquico.
Com efeito, a lei alteranda, no§ 6"', dispõe que, na falta de beneficiários referidos nos parágrafos anteriores, os
serv~dores de que trata o projeto poderão destinar a penSão à _irmã s:olteira, desquitada ou viúva que viva sob sua
dependência económica.
·
O Autor do projeto salienta que somente um equívoco
do legislador poderia justificar a omissão da fílha desquitada ou viúva entre os beneficiárioS cóntemj>lados pela
lei, aduzindo, ainda, a existência de lei conexa, com o n'l'
4.103, de21 de junho de 1963, que beneficia as filhas desquitadas, na Caixa de Assistência dos Advogados.
A douta Comiss~o de Constituição e Justiça da Câmara·d-os Deputados aprovou a matéria com louvor, após
considerá-la compatibilizada com as exigências jurídicoconstitucionais.
A medida nos parece oportuna pelas razões aludidas,
-:valendo consignar que a reparação proposta se amolda
aos princípios basilares da ordem de vocação hen:ditáfia, no tocante à sucessão legítima, prevista no art.
1.603, do Código Civil Brasileiro, que coloca os descendentes em primeiro lugar.
Â vista do exposto, no âmbito de competência regimental desta Comissão, opinamos pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1982. - Raimundo
Parente, Presidente- Aloyslo Chaves, Relator- Almir
Pinto - Eunice Michiles - Henrique Santil!o.
PARECER N• 180, DE 1983
Da Comissão de Serviço PúbllcO Civil

Relator: Senador Passos Pôrto
De iniciativa do ilustre Deputado Peixoto Filho, vem
a exame desta Casa, apôs ter sido examimi.d6 e ilprovado
Õa Casa de Origem, projeto de lei, incluindo ª_filha desquitada, divorciada ou viúva, entre os beneficiários do
servidor púbiico civil, militar ou autárquico.
Justificando a proposição, o seu ilustre Autor, esclare..
ce que só o descuido do legislador permitia a omissão da
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fi-lha desquitada, divorciada ou viúva no rol dos beneficiários, não preferenciais do servidor.
Assim o projeto dã ao § 69 do art. 55' da Lei n' 4.069, de
1962, a seguinte redação:
, .. Na falta dOs bepe_ficiâ!"ios referidos nos parágrafos
anteriores, Õservidor PUblico federal civil, militar ou aut~rquico poderá destinar a pensão à filha desquitada, divorciada o_u viúv~_e, na falta desta à _irmã solteira, desq~itãda, divorcia(!~Ou viúva que viva sob sua dependêncía ecoriómica."
A proposição ê oportuna, ao procurar suprir a lacuna
da _le_i,_ no que concerne à sucessão legítima, capitulada
no Código Civil, motivo Por que, no âmbito das competência~ regimentais desta Coqlissão, so_mos pela aprovação_ do projeto, em sua forma original.
Sala d~ Comissão, 13 de abril de 1983.- Fábio Lucena, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Alfredo Campos -·Martins Filho.
PARECER N• 181, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Oficio n'l' SM/169, de 1983, do Senhor Presidente do
Senado Federal, encaminhando notas taqoigráflcas
relativas à decisão da Presidência, que indeferiu a so-licitação do Senhor Senador Murilo Badaró, para que
fossem votados em globo os diversos requerimentos de
desarquivamento das proposições constantes da Or~
dem do Dia.

Relator: Senador Helvídio Nunes.
Atravês de formulação verbal dirigida à Presidência
do Senado Federal, o Senador Murilo Badaró, um dos
mais ilustres do- ilustríssimo Colegiada que compõe a Liderança do Governo e do Partido Democrático Social
nesta Casa, solicitoq "fossem votados, em globo, os diversos requerimentos de desarquivamento de propo~
sições.. ooristantes da Ordem do Dia".
_2. As razões que inspiraram o requerimento estão
contidas nas notas taquigrãficas, em anexo ao recurso,
das qua-is extraio os tópicos principais: " ... o objetivo
também é a necessidade de podermos encontrar uma fórmula de reduzir ou de aumentar a economia processual
do Senado~..''; " ... esses requerimentos, em se tratando
de matéria_da mesma natureza poderiam ser votados englobadamente•.. ''.
3. Mais adiante do seu brilhante arrazoado, porém,
o eminente Senador por Minas Gerªis, na mais sincera e
comOvente -deffiOnstfação das virtudes de sua terra, confessOu; ''ISso _contraria o texto expresso do Regimento,
me parece, o art. 275 ... ".
.
Com efeito; o art. 275 do Regimento Interno do Senado Federal é peremptório:
·~Art. 275. Cada proposição, salvo emenda,
rã curso próprio."

te~

TolliJur quaestio.

1:: o parecer.
Salada Comissão 13 de abril de 1983.- MuriloBadaró, Presidente. - Helvídio Nunes, Relator. - Bent:dito
Canelas, Vencido- Guilherme Palmeira- JOié Fragelli
-José /gnácio - Alfredo Campos - Hélio GueirosCarlos Chiarelli - Pedro Simon - Carlos Alberto Martins Filho - Aderbal Jurema.
PARECER N• 182, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre os
Projetos de Lei do Senado n~>s 280, de 1977, que uinstitui o voto .distrital, e dá outras providências"; e,
·233, de 1979, que "institui o sistema eleitoral misto, e
dá o~tras providências".

Relator: Senador Murifo Badaró
Relatório
Os projetas em exame, de autoria_dos eminentes Senadores José Sarney e Tarso Outra, respectivamente, têm

como objetivo introduzir o Sistema do voto distrital no
Brasil. A proposição da lavra do ilustre representante do
Maranhão tem como escopo o estabelecimento do siste-ma distrital puro, enquanto_que a proposta do eminente
Senador Tarso Dutr3. tem como finalidade a implantação do sistema distrital misto, através do voto majo_ritârio e proporcional.
As duas proposições tramitam é:oríjuntamente, --nos
termos do Rl do Senado Federal.
Parecer

Em seu .. Um Estadista do Império" (vai. I - pág.
156), Joaquim Nabuco relata aspectos do dabateque Paranâ travou quando da implantação do voto distrital no
Brasil. Ao responder às crítiCas de _que o distrito traria
para a Câmara as ..celebridades de aldeia", o notável
político brasileiro declarou peremptoriamente preferi-las
aos ~·deputados de enxurrada... Este ê o díapasão que
marca, em todos os tempos, a tonalidade da dis~ussão
que o voto distrital suscita, não raro carregado de
emoções e posições radicais que perturbam se~ melhor
.
entendimento.
Presiclindo irilportante debate promovido pela Fundação Getúfio Vargas, Té"ffii:Stocles Cavalcanti em_ "O
Voto distrital no Brasif" arremata suas conclusões fazendo duas perguntas: Mudar o sistema? Para quê? Se é cer-_
to que as soluções polfticas nunca·são perfeitas, igualmente; "não se justifica a eliffiinação de um sistema eleitoral pelo simples fato de nã_o se poder aplicar c?m perfeição em todo o Brasil" (T. Cavalcanti, op. cit}. Verdadeiramente, o problema da implantação dO voto distrital .
no Brasil, que historicamente equiva~erâ em ter!Dos d~
modificações estruturais àquilo que significOu em 1932, a
criação da Justiça Eleitoral, deve ser encarado à luz da
lição imorre~doura de AnísiO Teixeira, trazid-a à- colação ·
na referida mesa-redonda pelo eminente ex-senador Josaphat Marinho, voz contrá.ria ao vOto distrital, ao dizer
que; 3 vida é a sublime inquietação de conhecer e realizar e só pode conhecer e realizar melhor, inovando.. (1denÍ). O mesmo Professor Josaphat Marinho, que i~umi
nou os Anais do Congresso Brasileiro com sua cultura e
seu talento, talveZ v.encido pelos iinpressionantes argumentos levantados no simpósido em favor do vOtO_dis~i-.
tal, acabou por admitir sua <iplicabi"Iidade.,."Não s.em_antes da criação de partidos autênticos e o regi111e plJJripartidárío, que devem' anteceder a inlplantação do ':'oto distrital" (fdem) . .Estas __pré-condiçÕeS_ estabelecic;fas p~Io
eminente pplítico baiano jã ~oram. cC!nqu_ístadas.
Cojncide sempre o debate sobre aB co~veniências oU
não da implantação do voto diStrital com períddos ~_m
que as cris.~ de cOnfJ;ani;a se abatem sobre a re~res~n~
taçào polltica nacional. Não é, pois, sem certa razão, que
a discussão ilustre em torno do tema sempre foi freqaentada por poHt.iCos' e estàdistas de escol.
_
Milton Campo"S ientou fórmula que perm_it~ssesuperar
o Óbice conStituCionaf estabeiCcido·· na Constituição de
.46, ao feguiar a eleiÇão a·penas pelo sistem~ propor_clonal. O saudados político mineirÇJ. trouxe' a ~ebaté engçnhosa fórmula de se criar os diStritos, fazendo-se, contud~. 2; eleição dentro deleS pelo sistema proporcion,ai. O
mais significativO e-lriipiesSio!J.a~ie _!_lo_.projeto MiÍto'n
Cãmpos é o teor dos argumentos ·erJ:] q~e sustenta sua
crença e convicção em favot dõ vcito distt:ital. Evita, diz
ele, ·~a insuportável emulação entre candidato~ do mes~
mo partido"; personagens· de deprimentes ..espct_âculos
dedesarmonía". ·
.
Se somos- Por definição uma -demoCracr.i de p·artidos, a
Milton Campos arrepiava a Idêhl de ver nossas agremiações cada dia mais caientC:s de -afirmação -e até mes~
mo de autenticidade. Daí, asSinalar quç._"se os partidos
são, constitucionalmente, essenciais ao_ regime; urge:
fortalecê-los pela homogeneidade, e não dividi~ los pelas
lutas internas'~. Todavia, o que mais preocupava o grande estadista de Minas era o grau cr~çente dt? corrupção
que. infestava a Vida política brasileira e que, nestas (i~ti
mas eleições, atingiu proporções inimagináveis. Para
Milton, o distrito possibilita vigilância mais viva, c
maior será o escândalo e mais terrível a desmoralização
04
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dos que participarem da corrupção. E setencia com autoridade para contrapor razões definitivas àqueles que entendem possa o distrito estimulá-la.: ..dificilmente, a incidência da corrupção será maior do que atualmente,
quando ela se dilui por montes e vales".
No estudo que ofereceu ao então presidente da ARENA, Gustavo Capanema alinhava entre as razões favo-'
rãveis ao distrito eleitoral a certeza de que seu advetlto
.. faz desaparecerá luta áspera que se trava entre correligionários, ese trata, de combate, não raro, secreto e insidioso".
O eleito Governador de São Paulo, Senador Franco
Montoro, deixou no Senado da República importa_nte
__ ÇQiltribuição
estudo sobre implantação do voto distrital, sendo de sua lavra projeto que não logrou tramitar, mas que contém sugestões que contribuem para
aperfeiçoar o sistema.

ao

a

.Creio oPortuno transcrever palavras com que justifi·
cou a apresentação do projeto;.. "estabelecendo anexo
real e sensíVel entre o eleitorado e seus r~presentantcs
nos legislativos, dificultando a c:leição de quem não se
empenha por seu reconhecido devotamento ~QS problemas coletivos, reduzindo _o --~_!to _9as -ºªmpan~as eleitotais e a área de trabalho dOs que nela se empenham, pon~
do à mostra os eventuais abusos e práticas com que se intenta corromper o voto, a eleição distrital permite maior
.
autenticidade da representação popular~'.
Segue-lh-e os pasSOs o profesSor Dalmo Dall~ri. em entrevista ao joimii O Estado de S. Paulo, no dia 17 de
maio de 1912::•estimula a participa.çãO mais cnr~.-:; .... te
do eleitorado".
Depois de longos anos dç vigência e aplicação, ~ fora
dC dúvida que_ o vOto proporcional esgarçou-se e des·
tfuiu as relações de mandato entre os representantes e ós
eleitores. Não _seria demasia afirmar que anseios. genéri·
cOse difusos encontraram nos eleitos expressões quedesfiguraram a reprCSeritação popular, erodindo SC'!IS prind·
Pios "bnúiilà!CS.-ce~rtamente, não é difícil alinhar vaiiada
sêrie de -ariumen~os para identificar flilhas no sist~ma
distrital, sendo nQt6rio; entretanto, que todas elas existem, à sacit:_da~e. no sistema das eleições proporcionais.
Forà de d~Vfda, po~~m, ê certeza de gue' no tempo históriCo ein qUe- vi Vêm Os~ repetindo experiências que; se
-TruSú·aram ·até por in~dverténcia~ supefando e v~cendo
crises qu~ puseram a perder_ cOnq.uistas que custaram
tantos secrificios a tantas gerações de brasileiros, não
n?s ·é Ilcit? _descon~e_cCr_ o q_ue_lll_el~or conv~ ao Brasil,
se _ã perfeiçãofOfnlaf do
i me o_u a democracia brasilei..ra realmente duradoura e estável.
À"ll:lta aqui a ·palavra do ex-Deputado Cêlio Borja,.
-~qu~ndo em entreVista ao jornal GWbo ~probra â ati·
iUdi ''reacionária das opo~ições brit.sileiras" ao combaterem o -Voto distrital que, em sua opinião.,. "altera profundain_"eiltc a composiçãO da representaçãO. Mas em vez de
-aviltá~!~ vai torná-li! .um rétrato mais_ .fiel da Nação".
'" -oMatanâo dC natu.rCza-·extrem8.mente 'contraditória, o
votO distrital Cné:ontra defCnsores apaixonados· e 8dversá~·o_s duros e ten;w:s. Há, contudo,. evidências quC for· .
iaiecem a posição dos corifeus do sistemá, como o clima.'
de estabilidade comUm a todas as Nações que o adotam.
t- que na raiz dos resUitados decorTentes da imp_lantaçã_~
do sistema est~ aquilo que João CamilO
Oliveira TorreS enfatizou conío. "a redução do eleitorado ao ideal
Clássico: associaçõCs ·para determinados_ fins'', (Harmonia Palftica - Ed .. ltatiai.a). '
Virou modismo no Brasil inquinar-se de ca~ufsticas
qhaisquer tentativa~ modernizadoras. Que~ assim procede, esquece-se de que não há modalida<te mais perversa de casuísmo do que colocar resist2ncias dogmáticas
ou ideoló_gicas __a propostas modernizadora:> como o voto
distrital, quC sofrerá com cert~, os surtOs ideológicos
radicais, estimulará a busca da verdade do voto, elimina
o populismo demagógico e põe cobro à corrupção e ao
abuso do poder económico na disputa eleitoral.
Uma vez id~tificados os rnan_anciais dos vícios que
impedem o a_l?CI'feiçoamento do regime democráticq no
Brasil, e há quase unanimidade em considerar dentre eles
o sitema proporcional, não eliminá-los não seria apenas

rei

.o

de

manifestações de pouca lucidez politica, seria verdadeira
insensatez.
Consideramos a implantação do voto distrital vcrda·
deira re1/olução, destinada a transformar substancial- ·
me·nte as estruturàs- políticas brasileiras.

O voto distrital no BruU

Tendo vigorado no Brasil durante: 72 anos', de 18SS a
1932, quando na esteira do movimento reformador da
Revolução de 1930 foi implantada a Justiça Eleitoral e o
Código Eleitoral pelo Decreto nt 21.676, de 24 de fevereiro de 1932, o sistema distrital tem sua história resumi..
da nos diversos dispositivos legais que lhe deram causa e
nos intensos debates que seu advento fez suscitar. Inaugurado pelo Decreto Legislativo n• 842, de 19 de setembro de 1855, este dispositivo passou A história com o
nome de Lei dos Circulas, configurado pelo distrito de I
só deputado. Cinco anos mais tarde sofreu modificações
pelo Decreto Legislativo n' 1.082, de 18 de agosto de
1860, que permitiu a "eleição de até 3 deputados por dis-trito. Foi, finalmente~ revogado pelo Decretq Legislativo
n' 2.67.5, de 20 de outubro de 1975. Objeto de acesos debates sobre suas virtudes c defeitos, o sistCma de eleições
por distrito teimosamente persistia e pelo Dcçreto Legislativo n' 3.029, de 9 de janeiro de 1881 foi restabelecido,
através da denominada Lei Saraiva.
Nos primórdios da República e um ano após sua proclamação, o sistema foi abolido pelo Decreto n' Sll, de:
23 de novembro de l890, para ser novamente colocado
em prática pela Lei n9 35, de 26 de janeiro_ de 1892, restaurando o distrito de três deputados. Logo em 1904 foi
aprovada a Lei Rosa e Silva, estabelecendo o distrito de
5 depUtados, diploma legal que tomou o n' 1.269, em,lS
de novembro de 1904.
No decorrer da primeira República, sofrendo aqui c
acolã modificações de menor monta, o sistema distrital
foi mantidO PCia Lei n' 3.208, de 27 de dezembro de
1916, pelo Decreto Legislativo nt 4.226, de 30 de de-.
zembro de 1920 e Decreto Legislativo n"l8.991, de 18 de
novembro de 1929.
_.
O sistema foi" finalmCnie revogado pelo Decreto nt
21.676, de 14 _de .fevereiro d~ 1932.
Q tema foi retomado no curso dos intensos debates na
Constituinte Qe 46, sem entretanto obterem sucesso os
def~;nsores do sistema distrital, que viram prevalecer fortalecido o sistenla propOZ.cio_pal que até hÇ>je vigora no
Brasil.
Todavia, em I9S&, o Ministro Edgarcôsta, por solicitação do Ministro da Justiça de então, reabre a discussio
em torno da impl_antação__ ~o voto dist_rital elaborando
anteprojeto. ·No decorrer da dê:cada de 60, vârias tentativas foram feitas para implantá-lo 'no Brasil, sendo apresentados alguns projetas subscritos por parlamentares de
. nomeada.
Milton Campos em 1960, Oscai--Correi&Cm 63, Franco _Molltoro el!l 64 foram .a~gumas das imp.ortltntes con..
tribuições oferecidas ao exame da maté:fia, sendo de se
destacar o sucinto e bem elaborado estudo do Senador
Gus~avo Capanéma sobie o-si.Steina misto alelnão, onde
Ó. ~lustre políti~o ·mineiro defendeu sua adoção.
Mais tarde, deram entrada na Câmara dos Deputados
os Projetas' de autoria dos _deput.adoS Alfeu 9"asparfne e
mais reCente:rpente os de autoria dos deputados Jorse
Arbag_e e Bonifácio de Andrada.
No: Senado, estão tramitando os projetos de autoria
dos nObres senadores Tarso Dutia e Jos~ Sainey.
Face à aprovação· da Emenda Constitucional n• 22.
que no parágrafo único acrescenta~~ Do artig'? 148 da
Constituição estatui:
..Parágrafo único. Igualmente na forma qUe a
lei estabelecer, os deputado~f serão federais e ~ta..
duais eleitos pelo sistema distrital misto, majoritário
e proporcionar~
O Ministério da Justiça organizou Comissão de alto
problema do votn distrital, tendo'

ruycJ para estudar o
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dad,o à luz sugestões contidas em anteprojetos já de pleno conhecimento da opinião pública.
Caracteristicas do Substitutivo
Analisando demoradamente os diversos projetas apre.

sentados e estudos que se encontram nos arquivos do
Congresso, na bibliografia, artigos e ensaios publicados
sobre a matéria, certifica-se que há certa uniformidade
no tratamento do tema. Por outro lado, a experiência de

outros povos na aplicação do sistema distrital mostra
que as variações são mais de forma, e se dCstinam a
ajudá-lo às peculiaridades locais. No conteúdo, busca-se
sempre a estabilidade institucional e a possibilidade de se

ampliar ao máximo a rePi'eSeD.iaçãO D.acfõOat
Assim é que, o substitutivo que- ora apresentamos à
consideração da Comissão de Justiça não tem pretensão
de oferecer novidades maiores, pois segue o curso estabelecido pelos projetas anteriores, retirando de um e de ouM
tro aquilo que melhor pareceu ao relator. Ultimamente,
abalizada comissão formada pelo governo, por iniciativa
do Ministério da Justiça, elaborou anteprojeto que, habilidosa e prudentemente, procurou melhor caminho que
poderia ser mais facilmente palmilhado por quantos irão
decidir sobre matéria tão polêmica. Nem mesmo o estabelecimento da ConvenÇão- distrital para escolha dos
candidatos, importante instituição que deverá responder
pela maior pureza do processo distrital, chega a ser noviM
da de, eis que foi sugestão aProvada em importarite -mesaredonda realizada em 14 de março de 1980, pelo fnStiiUto de Direito Público e CiCncia Política da Fundação Get6lio Vargas.
No presente trabalho que ora estamos submetendo à
douta apreciação dos senhores senadores, considerando
relevan.tes algumas modificações propostas:
1 -Definir os Tf!rritórios comO distritos únicos: Acreditamos que a eleição apenas pelo sistema majoritário
nos territórios é a solução que melhor Se ajusta à filosofia do projeto. ·
2-Elevar para 2/3 (dois terços) as vagas a serem providas pelo sistema distrital majoritário. Ao opinar pela
proporção acima, produto de profunda convicção quan..
to às excelências do sistema, poder-se-A observar pelos
dados estatísticos anexos a este parecer que o distiito, em
qualquer Estado brasileiro, terá área, população e eleitorado que facilitarão a implantação do sistema.
3 - Obrigatoriedade do TRE notijlcâr os-partidos para
que apl'esentem no prazo de 30 dias suas propostas para a
dMsdo distrital. Tal dispositivo concilia o texto constitu~
clonai com razõesde ordem prática que recorilendam a
necessidade de participação dos partidos na divisão dos
distritos. Ademais, a Justiça Eleitoral brasileira já se
mostrou capaz de responder aos maiores desafios pela
·sua notória competência, isenção c probidade de seus
juízes, cabendo a ela a atribuições de dividir os distritos,
não sem antes solicitar formalmente a colaboração dos
partidos e se submeter, a posteriorl, ao contraditório processual para o atendimento das partes inconformadas.
4 - Definiçdo especúil para as regiões metropolitanas,
como distritos especiais. Esta idéia, contida no projeto do
Senador Samey, 6. a que melhor se ajusta à realidade das
regiôes metropolitanas no Brasil. Guard8das as con..
dições da lei para divisão ideal dos distritos, funcionariam como distritos especiais, onde apuração -dOs -sufrágios se faria globalmente na área.
5- Vedação para registro de candidato por mais de um
distn'to. A possibilidade de registro por mais de um distrito, estabelecida no anteprojeto inicial da Comissão do
Ministério da Justiça, quebraria a unidade do projeto e
sua pureza conceituai.

a

6 - Possibilidade de registro de candidato preteridõ nas
convenções distl'itais. Esta medida, de inspiração do projeto do Senador José Samey, prevê a hipótese de candidato derrotado nas convenções distritais poder solicitar ·
seu registro perante a Justiça Eleitoral, desde que apresente requerimento subscrito por mais de 10 por cento
do eleitorado do respectivo distrito. Ao admitir esta possibilidade, garante aos ~pos minoritários Porveritura

submetidos a pressões fucontrolãveis ou riiãriíPlllações
das convenções distritais por grupos oligá.rQuicos, o direito de disputa em certas condições que politicamente se
justificam.
-·

7 - Inc_lrJ.!ão do representante dos diretórios distritais.
Previstos na Lei Orgânica do's Partidos Políticos, os dire~
tórios distritais, com raríssimas exceçôes, jamais foram
organizados. Ao permitir na lei que seus representantes
participem da importante convenção distritil, cria-se
noVo estímulo à sua organizã:ÇãO e funciollàlD:CDiõ~ Quanto aos demais dispositivos do substitutivo, ora
em exame, representam eles a consolidação da experiência obtida em outros povos e das sugestões contidas nos
diversos projetes e estudos, sem que em sua elaboração
tenha prevalecido qualquer idéia preconcebida de quere~
presenta a melhor _solução. ~ ~!!!_a e assunto para debate
e para a avaliação crítica do Senado.
Conclusões
O indispensâvel debate nacional que se abre em torno
da reforma do sistema eleitoral, após a necessâria e im-portante reestruturação partidâria, é conseqüência natural do projeto da abertura, que submete ao rigor crítico
institUições cuja obsolescência constitui inegâVCl fatOi de
inibição do processo de modernização, ansiosamente desejada pela Nação. Nesta sofrida busca da verdade, o
Pais começa a indagar sobre a construção de seu destino
político. E dentre as questões formuladas estâ a qualidade e autenticidade de sua representação política, sempre
colocadas em dúvida em decorrência de vícios e deformações do sistema eleitoral, que não acompanhou-o desenvolvimento nacional. Este natural anseio reformista,
estimulado pelo clima de primavera política é que -traz o
problema do voto distrital à colação, eis que se destina a
ter profu~das repercuss_ões na vida política do Pais, mo~
tiVo pelÕ ciuãl se exiie debate mais aprofundado e mais
atento exame sobre as possibilidades de sua adoção,
sqbretudo na oportunidade em que o texto constitucional estabelece lmperativamente sua implantação a partir
do ano de 1986, quando da realização das eleições gerais.
De -fuíci(), importa desfazerem-se ilguns equívOCOs
que vicianl aprioristicamente a discusSão, como, por
exeri1plo, a frâgil alegação de que o distrito eleitoral teria
como meta o enfraquecimento da oposição ou rtduz sua
-força nos giandes centros urbanos. A controvérsia sÕbre
voto -dístrital, tema de tamanha envergadura, não cOmporta anâtemas maniqueístas ou dogmas inarredâveis de
Ie política, pois sua substância maior é o interesse-riacio'nal.
O reconhecimento de que a representação política nacional tem sido sucessivamente deturpada pelos defeitos
do sistema proporcional é que suscitou, não raro, o retorno da polémica sobre a conveniência da implantação
do sistema do voto distrital, puro ou misto. Intensifica-se
agora a carga de emoção que o assunto desperta, eis que
o advento do novo sistema tomou~se imperativo constitucional categórico. Ademais, depoimentos generalizados marcados por insuspeitada unanimidade, assinalaram que jamais, em tempo algum, o poder econâmico foi usado com _tanto despudor e desfaçatez em sua perniciosa tentativa de influenciar o resultado eleitoral como nas
eleições realizadas em novembro. Esta constatação_ deu
causa a terem sido e~ra-dicadas velhas e sedimentadas resistências ao voto distrital.
A imensidão territorial, as grandes concentrações urbanas ou a existência de disparidades regionais gritantes
não são fatores que se constituam em óbices à implantação do sistema. Ao contrârio, atuariam c-omo elemento
de pressão pela justaposição correta entre eleitor e repre-sentante e a conseqaente ação política mais enérgica em
favor de âreas menos favorecidas economicamente ou
pela redução dos problemas gerados pelo progresso ur~
bano nas grandes cidades ou regiões metropolitanas.
O voto distrital-deve ser examinado à luz dos novos
tempos gerados pela abertura e pela indisfarçâvel necessidade de aperfeiçoarmos o regime democrâtico brasilei-

ro.
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O pluripartidarismo em fase de consolidãção nãO é incompatível com o sistema do voto distrital, principâlmenie se- perfilharmoS o modelo misto, combinação saudável Qas- vantagens <iue os dois sistemas proporcionam.
verdade que muitas oportunidades foram perdidas
para modernização do sistema eleitoral no Brasil. Nossa
históría política recente demonstra que todas as inovações tendentes a tornar o processo escoimado de vicias
ou deformações foram obtidas sempre após difíceis e demoradas refregas. Tal como está a acontecer neste momento da vida brasileira em relação ao voto distrital.
Recorde-se, por exemplo, a cédula única, a propaganda
pelo rádio e pela televisão, a Lei Etelvina Lins, a fiscalização eleitoral, limitação de despesas pelos candidatos,
prestação de contas dos gastos eleitorais - elenco de
medidas saneadores do processo eleitoral, resultado de
ingenteS esfoi"ços modcrnizadores.

e

Na Alemanha se dizia que somente uma revolução
pode eLiminar o sistema proporcional e neste sentido
perdeu~se realmente a oportunidade histórica da implantação do voto distrital no Brasil quando do desaparecimento dos partidos e da criação do bipartidarismo. Após
46, certamente vârias chances escaparam. Todavia, as
energias sociais e políticas deflagradaS pelo processo de
abertura suscitam nova oportunidade para o País e suas
lideranças.
Vez por outra argumentos vêm à baila a respeito da
inadequação dos pequenos partidos ao sistema distrital,
pela alegada impossibilidade de sua chegada ao poder.
Partidos não surgem do sistema distrital, nem o sistema
dificulta a ação das agremiações políticas, em seus objetivos de busca de poder. Ao contrário, quanto mais legitima e autêntica for a representação política, mais forte
serão os partidos e mais eficientemente exercerão seu papel de intermediação, facilitando-se seu caminho para o
poder.
Assoalha~se que são inquebrantáveis as resistências
entre os congressistas ao voto distrital. Opinião apressada, não corresponde à realidade, eis que os políticos não
Sãõ tefi'ãtâriOS às -mudanças modernizadoras. Hã alguns
Seiores mais ou menos resistentes a elas. Se os congressistas estiverem convencidos de que a inplantação do sistema distrital é fundamental ao aperfeiçoamento democrático do Brasil, não haverá dificuldades para a tramitação
do projeto. Do debate. que se instala surgirão esclarecimentos e luzes que acabarão por levar o Congresso a
uma deciSão compatível com o interesse nacional. As resistênciis não são totalmeD.ie insuperâvei~, pois as decisões dos parlamentares brasileiros sempre se pautaram
por altO 'espírito Público.
Hã ainda a se considerar que são inequívocas as vanta~
gens para os congressistas. Ninguém pode colocar em
dúvida a legitimidade dos interesses que os parlamentares representam; aindã que se possa questionar a perfeição do sistema que expressa essa legitimidade. Por isso
mesmo, esses interesses são iespehâveis e dàem ser levados na devida conta. Ademais, integramos uma instituição de índole conservadora, lenta e pausada, que decide demoradamente, muitas vezes em contraste mesmo
com a vertiginosa velocidade dos dias modernos. Por
outro lado, se algumas reformas importam em abdicação
ou cessão de poder, as dificuldades aumentam, pois ccmquista ou alienação de poder é sempre processo de luta.
Entre as vantagens a serem alinhadas podem ser citadas
a redução dos gastos de campanha, melhor ajustamento
com o eleitor, facilidade de encaminhamento de soluções
administrativas p8ra âreaS menores, possibilidades de
riiRiõr êxito no confronto cOm o poder econômico ou
público, aumento do prestigio pessoal e político, facilidade de reeleição e, finalmente, proteção contra os
.. monstros eleitorais" gerados pela publicidade dos grandes centros ou produtos da pregação demagógica. AspossíveiS- desvantagens são eliminadas no substitutivo
que Se submete à decisão da douta Comissão deJustiçà e
da Casa, notando-se que é colocada barreira definitiv-a à
possível manipulação das listas partidârias pelos grupos
que, eventualmente, estejam comandando os partido-s.
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Do ponto de vista do eleitor, são inúmeras as vantagens, pela simples razão de que ele passa a se wnstituir
em peça-chave do processo de representaçãO. Sua proximidade e identidade com o candidato, e·1 depois com o
eleito, é de tal ordem que se completa entre eles saudá \fel
intimidade. Reaproxima o candidato do eleitor, antes da
eleição, e cria ·sistema de responsabilidade do eleitor para
com o eleitorado, depois dela. Aumenta sua capacidade
de pressão ou dos grupos de que faz parte,_ em mecanjs~
mo interativo capaz de resguardar a sempre crescente autenticidade e legitimidade da representação popular. O eleitor é grande beneficiârio do sistema cfistfital.
Face ao exposto, opinamos pela apresentação do seguinte substitutivo. _
Regulamenta as eleições pelo sistema do voto distrital, majoritário e proporcional e dá outra providências.

CAPITULO L
A.rt. lo;o A eleição para a Câmara dos Deputados e
Assembléias Legislativas obedecerá ao siStema distrital,
majoritãrio e proporcional, nos termos dã.=presente Lei,
observado o disposto no Código Eleitoral e na Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
Parágrafo único. --Na eleição para preertchimC:nto dos
cargos municipais ap!icar-se-á o disposto na legislação·vigente.
Art. 2<;> Cada Estado será dividido em distritos para
efeito de aplicação da eleição majoritária distrital, obser-~
vadas as seguintes normas:
1- Para Câmara dos Deputados o número de distritos será igu"al a dois terçoS(2/3) dos lugares a preencher,
t:levando-se à unidade superior quando o número for
ímpar;
I I - para a Assembléia Legislativa cada distrito terá
dois lugares a preencher.
Parágrafo único. Os territórios constituirão distrito
(mico, com número de candidatos estabelecido nos termos do § 39 do art. 39 da Constituição Federal, processada a escolha dos eleitos_e suplentes respectivos pela totalidade dos sufrágios apurados em toda a área.
A.rL 39 Estabelecida a representação majoritária distrital para a Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas, os lugares a serem preenchidos pelo sistema
proporcional serão o equivalente ao excedente que couber a cada Estado.
Art. 41' A divisão dos Estados em distritos será feita
pelos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais, até dois
meses apóS a fixação do número de deputad-Õs pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. A divisão distriial de cada- Estado
somente poderá ser alterada após o resultado de cada
censo decenal.
Art. 5o;o O Tribunal Regional Eleitoral notificará os
partidos políticos para que apfcSentem, no pi-azo improrrogável de 30 (trinta) dias, suas propostas para a divisão distrital.
Art. 6o;o Estabelecida a divisão distrital, poderá ela
ser impugnada, fundamentalmente, pelos partidos políticos, no prazo de 20 dias perante o Tribunal Regional
Eleitoral.
Art. 7o;o As impugnações e retificações referentes a
cada distrito formarão processo autônomo, distribuído a
um relator, que dará vista aos demais partidos interessados pelo prazo de cinco dias, em seguida, ao Procurador Regional pelo mes!?o prazo.

e.

Art. 8~> O relator terá o prazo de 15 (quinze) dias
para submeter os autos a julgamento.
Art. 9<;> Caberá recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. da divisão que fixar a divisão distrital.
Art. IO. Os distritos serão formados levando-se em
conta os seguintes critérios:
a) contigaidade da área geográfica;
b) equivalência do número de eleitores;
c) homogeneidade sócio-económico-cultural;
dl equivalência de número de habitantes;
e) unidade das zonas eleitorai~.
Parágrafo único. ~ vedada a divisão territoriâl dC
- municfp_io para integrar distritoS dffCrentes.
Art. 11. A sede do distrito eleitoral será o município
de maior população.
Art. 12~ . Nas eleições para deputados federais e estaduais, pelo sistema majoritário, a circunscrição será o
distrito e nas eleições pelo sistema proporcional o Estado.
Art. 13. o- n·úmero de deputadOS federais e estaduais
será ftxado pelo Tribunal Superior Eleitoral até dezoito
meses antes do final da legislatura, observado o disposto
nos artigos 39, §2~" e 13, §611, da COns~ituição Federal.
Parágrafo 11nico. Na resolução dC que trata este arti·
go, o Tribunal Superior Eleitoral fixará, também, o número de deputados a serem eleitos pelo sistema majoritário e pelo sistema proporcional.
Art. 14. Havendo alterações posteriores do número
de deputados federais e estaduais, os lugares acrescidos
serão destínp.dOs à eleição pelo sistema de representação
proporcil?f!aJ... __ _
Art. 15. As regiões metropolita!las, definidas em lei,
constituirão distritos únicos, repTesCntadOs idealm"ente
por tantas unidades distritais quantas lhes sejam cabíveis, nos termos do art. 10 desta lei processada a escolha
dos eleitores pela totalidade dos sufrágios apurados em
toda a área.
-
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Parágrafo único. Considerar-se-iO candidatos natos,
na eleíção pelo sistema proporcional, os atuais deputados federais e estaduais.

CAPITULO III
Das convenções distritais.

Art. 21. Constituem a convenção distrital para escolha de candidatos a deputado federal e estadual:
a) os represintantC:s do partido no Senado Federal, na
Câmara dos Deputaaos, na Assembléia Legislativa e nas
Câmaras Municipais, com domicilio eleitoral em qualquer das .zonas integrantes do distrito eleitoral;
b} os delegados eleitos consoante o artigo 40 ..capuC'
da lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971, pelas convenções
dos municlpiós integrantes do distrito eleitoral ou designados na forma -do parâgrafõ 3~>, do mesmo artigo;
d) um delegado de cada diretório distrital.
Art. 2Z: A COnvençãO diStrital será presidida pelo
presidente do Diretório Municipal da sede do distrito.
Art. 23. As convenções distritais serão convocadas
pela Comissão Executiva Regional e deverão ser realizadas simultaneamente, em cada Estado, pelo menos dez
dias antes da Convenção Regional.
Parágrafo Unico. A indicação de candidatos para as
eleições majoritârias dos territ.órios será feita pela con•
venção regional.
Art. 24. O registro dos candidatos a deputado federal e estadual, pelos sistemas majoritário e proporcional,
será fC:ito perante o Tribunal Regional Eleitoral.

CAPITULO IV
Da votação

.CAPITULO 11
Da escolha e do registro dos candidatos
Art. 16. Somente poderão concorrer às eleiçÕes candidatos_registrados por partidos políticos.
_ P<_uâgrafo único. ~ vedadci o registro do mesmo candidato por mais de iun distrito, não podendo fazê-lo,
concom_itantemente, pelo sistema majoritário e proporcional.
Art. 17. Nas eleições para a Câmara dos Deputados, cãda partido poderá registrar um candidato e dois
sUplentes para cada distrito, podendo registrar dois candidatOs ·e dois suplentes, respectivos para as eleições para
as Assembléias Legislativas em cada distrito, indicados
pela convenção distrital.
Parágrafo único. O registro de candidatos a deputado federal e estadual pelo sistema majoritário, far-se-á
com o dos respectivos suplentes.
- ArL 18. Sem prejuízo das vagas a que se. refere o artigo 17, qualquer candidato preterido nas convenções
distritais para indicação de candidatos às eleições pelo
sistema distrital majoritário, poderá inscrever-se para
disputar o pleito, desde que seu pedido de registro seja
sUbscrito por mais (IQ%) de dez por_ cento do eleitorado.
dO: r~spectivo distrito.
Art. 19. A convenção regional escolhetã a lista partidária de candidatos a deputados às eleições pelo sistema proporcional.
Art. 20. Cada partido poderá registrar nas eleições
proporcionais, o número de candidatos previsto no art.
92 da Lei n~' 4.737, de_ 15 de julho de -1965.

Art .. 25. A votação far-se-á em cédula oficial, conforme modelo adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 26. Cada eleitor terá direito a dois votos simultaneamente, um em cada deputado e suplentes a deputado federal e estadual registrado, no distrito, para eleição
majoritária, e outro em candidato constante das listas
partidárias para a Câmara dos Deputados e Ass.embléias
Legislativas, a ser sufragado em toda circunscrição pelo
sistema de representação pi-oporcional.
Art. 27. Será nulo o voto dado a candidatos a deputado federal e estadual de partidos diferentes, registrados
pelos sistemas majoritário e proporcional.

CAPlTULO V
Da apuração
Art. 28. Será considerado eleito pelo distrito o candidato que obtiver maioria simples de votos.
Art. 29. A apuração dos votos pelo sistema proporcional será feita nos tennos da legislação vigente.
Art. 30~. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 I. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1983. --José Fragelli Presidente. - Muri/o Badaró, Relator- Pedro Simon, Vencido - Carlos Alberto - Carlos Chiare/li José lgnácio -·Bendi/o Canelas - Gui/henn!! Palmeira
--Alfredo Campos, Vencido - Helvtdio Nunes- Marcondes Gade/ha
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ANEXO I

Estado

.....
..
.. .....
.... ........ ·-· ·--·.......
..... .. -·
..........
Piaur .... ....... ................
Cearã ............. ...........
Rondônia
Acre ........
-... -·
Amazonas
Parã
·-· ........ Maranhão '

·~·-·-4-~-----··.

~

~-

-~

-~

~

··-~·-·-··

~

~-

..

-

Pernambuco

·-·················

...

RioG.Norte
-~- .... ·····~-·Paraíba
.....--...o..
Alagoas ····-··----~-·-·-··---·-··
Sergipe
••••

~.

~.,,_

....,,~.- .--+---C •

.................... ...
Bahia ......... ........
Minas Gerais .... .......... ..
~-

-~--.

-

-~

Espírito Santo

População

Área

·············--~~

Rio de Janeiro ····-·········--····
São Paulo ··········-······ç···
Paraná • •-•o•-•-• • • ' ' ' - " ' '
• ' ,Santa Catarina
-.RioG.Sul
·--·-·-· . ' '
MatoG.Sul '"
Mato Grosso ~- ·-·--· .....
-·
Goiás .......
... ----· .. .- ..Roraima ....... · - · . • • • < . . . . . .
Amapá
,
·---··••~•••

..... ..........
. ....
. ......
.............
.
·-·'
~

~---.

~-·--.c·---

~-

........... .....

243.044
152.589
1.564.445
- 1.248.042
328.563
250.934
148.016
89.281
53.015
56.372
27.731
21.994
561.026
.587.172
45.597
44.268.
247.898
199.554
95.985
.282.184
350.548
88!.0.01
642.D92
230.104
140.276

503.125
306.893
1.449.135
3.507.312
4.097.231
2.i88.156
5380.432
6.242.933
1.933.126
2.8!0.032
2.0ll.875
l.l56.642
9.597.393
!3.651.852
2.063.679
ll.489.797
25.375.199
7.749.752
3.687.652
7.942.722
1.401.151
1.169.812
3.967.207
82.018
180.078

Deputados
Federais

Deputados
Estaduais

08

24
24
24
39
41
27
46
50
24
36
24
24
63
78
27
70
84
34
40
56
24
24
40

o8
08
15
17
09

2i
26
08
12

b8
08
39
54
09

48

60
20
16
32
08
08
16
04
04

I-·~

ANEXOU
N'Distrito
Rondônia·······-···-····-··-~·-~·
Acre···············-···---+·--·~·

Amazonas ............... ~· ..... .
Parã ......
-.-.·=··.
Maranhão ........ ~- ..... .----'"'"~=Piauí .........._•......... ~. .... ..
Ceará . . . . . ... . . . . . . . . . • . . . . • •• .••
Pernambuco .................. .._...
Rio Grande do Norte . . . . . . . . . . . . . .
Parafba ........................-.---.
Alag~as ..... _
•.... _...._._~-·~···--·-::·+"'Sergipe ... .--:. ___ .... ~.--.............
Bahia .............. ·-·- .....• , . . . .
Minas Gerais . .. .. .. . . . . . . . . . . . . ..
Espírito Santo ............ , . . . . . . .
RiodeJaneiro ······-~---·~---~---São Paulo ............... ç. . . . . . . .
Paraná ............ ~··············-·Santa Cataiiria .............. :. . . . .
Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . . . . . .
Mato Grosso do Sul .. ·-·-· ....... ·-·.
Mato GrOsso ............... ~---·~
Goiás .............•. ·-~· __ .... .::: . .. __
LO • • • • • • • • • • • • • •

10
12
6
14
18
6

8
6
6

-26
36
6
30

40
-14
fO
22"
6
6
10

Ârea-Km1

4U.507
25.431
- 260.740
124.804
27.38~

41.822
10.572

4.960
.8.835
7.046
3.466
3.665
4.577
163!0
7.599
1.475"
6.197
14.25.1.
9.598
12..826
58.424
146.833
64.209

População

·-· - 83:854
5l.l48
241.522
350.312
341.435
364.691
384.316
346.829
322.187
35!.254
251.484
192.773
369.130
379.2!8
343.946
-.-382.993
634.379
553.553
368.765
361.032
233.525
194.96'8
396.790

Eleitorado

38.902
19.245
90.408
152.299

i2ó:63i
161.814
178.416
141.274
159.322
159.451
122.387
78.4!!
163.797
190.423
161.943
206.816
328.600
298.137
2Ü.656
196.797
125.007
96.747
204.861
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ANEXO III
ELEITORADO APTO A VOTAR EM 15-11-82
EM ORDEM DECRESCENTE

Unidades de Federação
São Paulo ·····~·---~---·--···•-..-·

Minas Gerais ..•...•. ~~--~:________
Rio de Janeiro .....•.•..•..•• :....
Rio Giande do Sul ..... _, •• _. • • • • .
Bahia .....••.•••••••• ~ ..... .-....
Paranã ....•.•••.••••••••• ~.....
Pernambuco ....••...• ·-~--·--~ ___.,__~
Cearã .•••.••.•••••••• ·······---~

Caplial

Interior

Total

. 4.582.171

8.561.847
5.928.559
3.196.532
3.673.174
3..586.853
3.592.834
1.998.178

58.798
60.717
32.260

56.676
9.324
5.012

13.144.018
6.855.241
6.204.480
4.329.552
4.258.736
4.173.922
2.542.935
2.498.671
2.136.563
2.048.618
1.522.999
1.447.578
1.175.613
971.658
970.888
955.932
750.047
734.325
580.483
542.449
470.471
233.412
115.474
70.041
37.272

14.422.227

44.449.151

58.871.378

926.682
3.007.948
656.378
671.883
581.088
-544.757
634.266

Santa Catarina ...... , ....• ~-- .. -...

120.445

Goiâs ......••.••••••.•.•... ,.,_,;__

286.511

Pará .... ·················----•-·•'Maranhão ......•
~-~.._........_
Paraíba ......•.. ~---'---~-~- .•.-~;Espírito Santo ..........• _.._..._,- .•. ~. .
Piauí
Rio Grande do Norte .... .
.-...o. • • • ,
MatoGrossodoSul ...... ,....,.._. _ _.____
Alagoas , .....• ·- .. ·-·. ·-·~..;.... ~ ..•MatoGrosso ....•..•.•
..___,..._w~-·~
Amazonas .....•..•...... ~-.--.-·--d_ • • , .

__

A

••

--'-

••

,.ç •

-

509.814
.197.417
144.139
122.265
165.133
203.964
· 150.117
165.311
95.023
303.402

Sergipe . . . . . . • • • . . . •• • . • •• •• • ... • •
139.292
Rondônia ................ _-.;.-~-~~· .._~____:=_~62.4«i
Acre ........•..•.•.••.••••. - · · •
Amapâ ........••.•.•.•• ··••··-··
Roraima ·······-·······-~~-..-.•••--

TOTAL············-··---··

PARECERES N•s 183, 184 E 185, DE 1983

!.864A05
2.016.118
1.762.107
1.013.185
1.250.16Í
1.131.474
849.393

805.755
751.968
599.930
569.014
-485.460
239.047

33iJi9
170.966

PARECER N• 184, DE 1983
Da Comissão do Distrito Federal

Sobre o Projeto de Lei do Senado nl' 240 de
1982-DF (Mensagem n'~' 265, de 1982- n'~ 502, de
2-12-82, na origem), que «autoriza o Governo do
Distrito Federal a contratar empréstimo interno
destinado à melhoria das características técnicas de
Estradas Vicinais".

PARECER N• 183, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Aderbal Jurema
O projeto sob exame, originário do Poder -Êxecutivo,
autoriza o Governo do Distrito Federal a coD.trair empréstimo interilo, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, em moeda nacional, atê o equivalente a 74.145 (setenta e quatro mil,
cento e quarenta e cinco) Obrigações Reajustáveis o Tesouro Nacional (ORTN) e bem assim US$ 812,135.72
(oitocentos e doze mil cento e trinta e cinco dólares e setenta e dois cents norte-america~os).
O referido empréstimo destina-se a melhorias das características técnicas de Estradas Vicinais,localizadas'na
região Leste do Distrito Federal, e, segundo informa o
Sr. Governador José: Omellas na Exposição de Motivos
que acompanha a Mensagem do Exm' Sr. Presidente da
:República, tem por fundamento a ..crescente demanda
de serviços póblicos" _gerados pelo crescimento populacional na área rural,
como pelo fato de que, ..no escoamento da produção, estâ o desenvolvimento setorial
da economia e, até, a auto-sufici&lcia do mercado local".
Deferida a apreciação do mérito às doutas Comissões
do Distrito Federal c de Finanças, e inexistindo óbices
quanto ao aspecto jurídico- constitucional, nosso parecer é pela aprovação do Projeto.
_
Sala das Comissões, 23 de março dC 1983.- Muriio
Badaró, Presidente - Aderbal Jurema, Relator - Gui-

bem

lherme Palmeira- Carlos Alberto- Martins FilhoHélio Gueif"!S - José Fragell/ - Alfredo Campos.
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Relator: St!nodor Marcondes Gadelha
Pelo projeto de lei que vem ao exame desta Comissão,
o Governo do Distrito Federal é autorizado a contrair,
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (art. 1"') empréstimo, em moeda nacional, até
o equivalente aos seguintes valores:
...... 74.145 (setenta e quatro mil cento e quarenta e cin~
co) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, e
- US$ 812,135.72 (oitOcentos e âoie mil cento e trinta
e cinco _dólares e setenta e dois cents americanos).
Destina-se o empréstimo, de acordo com o art. 2'~', à
melhoria das características técnicas de estradas vicinais
localizadas na região Leste do Distrito Federal.
E, na forma do art. 3'~, é o Governo do Distrito Federal igualmente autorizado a dar, como garantia de paga~
mento do empréstimo, parcefaS
coias-partes da Taxa
Rodoviãria Únic-a ou de- outi-os recursos a que vierem
substituir.

-ou

A propOSiçãO -fOi encamiri~ada a esta Casa, por meio

âe mensagem do Presidellte da República - nos termos
dO iii: !i 1, combinado com o a~. 42, Item V, da Constituição-- acompanhada de exposição de motivos cm que
o Governador do Distrito Federal salienta:
- No curso de sua exístência, Brasília proporcionou
uma reorientação dos deslocamentos populacionais para
o Distrito Federal, alterando o seu processo de crescimento a níveis superiores-aos previstos por seus idealiza~
dores;
-.: O contingerite humano que se localizou na Capital
do País tem gerado crescente d-emanda de serviços, e!lpecialmente no setor rural, onde é Ímprescindivel a imediata- melhoria das vias de aces,~o a()S cen~ros consumidores;

-- A âr"ea cultivada do Distrito Federal tem crescido
consideravelmente, constituindo Uma sobreca.rga da malha viária ·e exigindo maiores recUrsOs para sua manutenção;

!085

7 O crescente aumento real das despesas não tem sido
acompanhado do incremento compensador da Receita
Tr:i~u~âria, o qUi:: i!llplí~a :a redução da margem dos investirtiei1tOS' fiilanc'!a(fos pelo Orçamento;
- As estradas vicinais do DistritO federal são 9e esG0a.mento_da produção, havendo necessidade de providênciaS p3ra o desenvolvimento desse setor da economia
regional;
-::--Os recursos pleiteados objetivam obras com cerca
de II O quilômetros;
- Os valores em dólares são provenientes de repasse
de recur59s captados no exterior, nos termos da Resolução n' 564, de 11-6-81, do BNDES, os quais poderão
ser, eventualmente~ convertidos, total ou parcialmente,
em colaboração financeira, no âmbito do Programa de
Rodoviais'Vicírlaís BIRD/BNDES/DNER;
- O prazo de utilização é de até dez trimestres; o de.
carência, doze trimestres e o de amortização de até no~
venta e seis meses;
-Os juros, subcrédito em DRTN, é de oito por cento
ao ano.
Relaciona o Governador do Distrito Federal, na exposição de motivos, detalhes da operação, deixando cla.ra a
COnveniência dO empréstimo a ser contratado.
Do ponto de vista -da necessidade, nenhuma dúvida
existe, porquanto a abe('tura e o revestimento das ~tra
das vicinais, rio setor Leste do Distrito Federal é, realmente Posta em relevo por quantos observam o seguinte:
a) os nordestinos que procuram o Distrito Federal
estão- preferindO localizar~se naque)a ârea;
_h} Q trabalho agropecuârio que ali vem· sendo esti~lado permite acreditar-se que, em poucos anos, o· setoiLeste do DiStritO Federal terã grande importância no
abastecimento de generos alimenticios da Capital da República;
c) as estradas vicinais ora existentes são caracterizadas pela precaridade.
Assifu, a aplicação de recursos na melhoria de estradas
no setor Leste deve contar com pleno apoio desta Comissão.
Opinamos, pois, pela aprovação do presente projeto
de Lei.
Sala da Comissão, 5 de abril de 1983. - Alexandre
Costa, Presidente - Marcondes Gadelha. Relator -

Passos Pôrto - Saldanha Derzi- Marcelo MirandaGástão Mül/er- Alfredo Campos.
PARECER N• 185, DE 1983
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador José Fragetli
O EXcelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado Federal, nos termos do
artigo 51, combinado com o artigo42, item V, da Consti~
tuição, projeto de lel que iutOriza o Governo do Distrito
Federal a contratar empréstimo interno destinado à melhoria das características técnicas de Estradas Vicinais.
Acompanha a Mensagem Presidencial Exposição de
Motivos do Governador do Distrito Federal, que afir~
ma:
''Brasília, no curso de sua existência, proporcio~
nou uma reorientação dos deslocamentos popula·
cionais para o Distrito Federal, alterando o seu processo de crescimento a níveis superiores aos previs~
tos pó'r seUs idealizadores.
Esse contingente hurnano, que se radicou na Ca~
pital-dO País. tem gerado uma crescente demanda de
serviços píi.blicos, identificando-se, entre eles, no Setor Rural, a imediata melhoria das vias de acesso
aos centro's consumidores.
-A- ârea .:=ultivada do Distrito Federal, devido aos
programas criados pelo Governo, tem crescido consideravelmente, constituindo uma sobrecarga da
malha viária, e- ex.igíndo maioreS recursos para sua
manutenção.
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O crescente aurilento real, tanto do Custeio -do
Estado, quando da manutenção dos Serviços Públicos existentes, não -se fazendo acompanhar de igual
incremento na Receita Tributária, tem dimínuído a
margem dos investimentos financiados pelo Orça-'
mento. Esta conjuntura induz o administrador a optar pelo endividamento, como forma de viabilizar
projetas de elevada prioridade sócio-económica.

As Estradas Vicinais do Distrito Federal
enquadram-se neste contexto, pois, no escoamento

da produção, está o desenvolvimento setorial da
economia, e até, a auto-suficiência do mercado local.
O pleito jurito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, visa buscar,
por antecipação-; recursos financeiros para pavimentação, revestimento primário, execução __de obras de
artes correntes e ataque a pontos criticas em 10
(dez) trechos de estradas viscinais, .com aproximadamente 108,9 km (cento e oito quilômetros e nove
hectômetros) de extensão.
A operação, já autorizada pelo referido Banco, à
conta do Fundo de Reaparelhamento EconômicQ
- FRE, em montante equivalente a 60% (sessenta
por cento) do investimento_ total, divide-se em 2
(dois) subcréditos, no~ seguintes valores:
I - o equivalente a até 74.145 (setenta e quatro
mil cento e quarenta e cinco) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN; e
II- o equivalente a US1812,135.72 (oitoceritos
e doze mil, cento e trinta e cinco- dólares e setenta e
dois cents norte-america-nos).
Os valores em dólares são provenientes de repasse de recursos captados no exterior, nos termos da
Resolução n\' 564, de 11-6-81, do BNDES, os quais,
eventualmente, poderão ser convertidos, total o_u
parcialmente, em colaboração financeira, no ãmbífo
do Programa de Rodovias Viciriã.is BIRD-/BNDES/DNER, de conformidade com as condições
prescritas para a operação.
As bases do financiamento são as seguintes:
!.Praz-os
LI- De utilização: atê IO(dez) trimestres
1.2- De carência: 12 (doze) trimestres
1.3- De amortização: 96 (noventa e seis) mes-es;2.Juros
2.1- Subcrêdito em ORTN: 8%(oito por cento)
ao ano
2.2-Subcrédito em Dólares: 2% (dois por cento) ao ano, acima da taxa de juros_ anual para empréstimos ou financiamentos interbancários de Londres (LIBOR);
3.Cõrreção do Valor do Crédito
3.1 - Subcrêdito em ORTN: Em função _da variação do valor das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional; e
3.2- SubcrêditO em Dólares: Em função davariação do dólar norte-americano;
4.Comissão de Repasse Aplicável ao SubcrédítO
em Dólares:
1% (um por cento) ao ano;
5.Comissão de Reserva de Crédito:
0,1% (um décimo por cento) por per(odo de 30
(trinta) dias ou fração, incidentes sobre os valores e
saldos citados_ em Contrato.
A capacidade de endividamento do Distrito Federal, analisada, provou_ comportar o financiamento. No co_ntrato, serão oferecidas como garantia de
pagamento_ das obrigações a serem assumidas parcelas ou cotas-partes da Taxa Rodoviária Única ou de
outros re-cursos que a vierem substituir, no valor
correspondente ao das prestações de amortização
do principal e acessórios da dÍvida.
Satísfe1tas todas as exigências para a operação de
crédito, inclusive o reconhecimento da sua priorida-
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de pela Secretaria de Articulação com os Estados e
Municípios - SAREM, resta ao Governo do Dis-.
trito Federal, com base no artigo 67, parágrafo único, da ConstituiÇão- Federal e artigo 20, incísO-V, á3.
Lei n"' 3.751, de 13 de abril de 1960, obter do Egrégio Senado Federal a necessária autoriZação legislatiVa Para -eretivar a operação."
Destina~se o einpréstimo à melhoria de condições téc·
nicas das Estradas Vicinais da Região Leste do Distrito
Federal, para beneficiar o escoamento da produção com
reflexos signifiCativos no desenvolvimento da economia
regional.
Os Valores a contratar estão especificados e como garantia de pagamento do GDF vinculará parcelas ou
cotas-partes da Taxa Rodoviária única ou de outros recursos que a vierem substituir, --cõnfoirrie prevê o artigo
39 da proposição.
Estão detalhadas as condições do financiamento na
ExposiÇ-ão de Motivos, prevendo-se uma carência de 3
,
(três) anos.
Sob ~õ aspecto financeiro - que nos cabe analisãr deve-se destacar que dentre os estudos técnicos realizadoS hQU\.'e manifestação favoráyel da SAREM - Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios,
enquadrando-se a operação dentro da capacidade de endividamento do Distrito FederaL
A aprÕvação de crédito está affiplamente demonstrada, necessitando da aprovação do Senado_ Federal e da
sanção Presidencial para sua efetivação junto ao
BNDES.
Ante _3:~_ razões apresentadas nada temos a opor à iniciativa, opinando pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado n9 240, de 1982-DF.
Sala da Comissão, 14 de abril de 1983. -::-Itamar Franco, Presidente -José Fragel/i, Relator- Lourival Baptista - Jorge Bornhausen - Jutahy Magalhães Gabriel Hermes- Jorge Kalume- Virgl1lo TávoraJosé Lins.

PARECERES N•s

1~

E 187, DE 1983

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nq 44, de 198)(nY 587~8/79, na origem), que '"veda aos veículos de
comunicação de massa (rá_~io, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro
tipo de publicação) aceitar a autorização ou a veicu~
laçiio de anúncios e de comerciais que não sejam nego~
ciadoS, ProdUZ-idos, criados, filmados, gravados, co~
piados - imagem e som - por profissionais e em~
pressas brasileiras''.
PARECER N• 186, de 1983
Da comissão de Economia
Relator: Senador Teotônio Vilela
De autoria do ilustre deputado JG de Araújo Jorge é
submetido ao exame desta Comissão de EcOnomia o
Projeto de Lei da Câmara nY 44f81, -A proposição veda ã.os veículos de comunicação de
massa aceitar a autorização ou a veíCulação_~_de anúnciOs
e de .comerciais que não Sejam negociados, produzidos,
criados, filmados, gravados, copia-dos - imãgem e soln
-_ por profissionais e empresas brasileiras.
O Projeto sob exame, conforme o autor, pretende ampliar a àrea conquistada pela Lei n9 6.633/79, também de
sua autoria, denomi~ida ~''Lei dos Cartazes", que; "veda às empresas estrangeiras a criação e produção- dos
cartazes de propaganda de todos os filmes exportados
para o Brasil".
A-ampliação visa_ à proteção cada vez maior do mercado de trabalho brasileiro e ao mesmo tempo a estimular
a_ criatividade artística e pUblicitária; numa lutã perinilnente contra o colonialismO Cultural de que temos sido
vítimas inermes.
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O teor da justificação do autor é o seguinte:
"A Lei dos Cartazes, em vigor, vem conseguindo
os mais álvissareiros resultados. Os Clubes de
Criação, seus patrocinadores, desdobram-se effi-atividades no campo agora conquistado, seguindo as
pegadas de outros paíseS adiantados, onde a feituia
de cartazes de cinema, representa uma ativídade específica, qua-se uma atividade especializada. Estão
neste caso países como a Polônia, a Itália e a
França,
Chegamos agora aos mais poderosos veículos de
comunicação de massa, o Rádio e a Televisão, ínfestados de mensagens publicitárias feitas no estrangeiro, pesando em nossa balança comercial, contribuindo para que a deformação cultural do brasileiro, principalmente a dos jovens, ante a pressão de
influências alienígenas tantas vezes perniciosas e antinacioriãlistas, se torne cada vez mais evidente necessitando de proteção e defesa. Deixamos de utilizar um organizado e competente mercado de trabalho, fonnad_o por profissionais experimentados.
Agências Publicitárias conscientes de seu trabã.Iho C
de sua função, sem oportunidade para a amplicação
de Suas- atividades, do maior interesse para o Pais.
0- mais recente caso de um filme comercial sobCC
as famosas ..calças Lee", apresentando em inglês,
com letreiros superpostos, levantou justificada
reação nos meios publicitários, protestos e cl-illcas
os mais veementes. Os anunciantes de cigarros, bebidas, de produtos de higiene e perfunariil, de detergentes apresentam suas mensagens calcadas em há~
bitos_ de países estranhos, vendendo imagens que
não são nossas.
Nem se diga que não resguardarmos,. "em casos
especiais de campanhas ou anúncios internacionais"
as _.. idéias e conceitos publicitários", como se estabelece no§ (9 do "caput" do artigo. Entende-se por
conceito publicitário, é preciso que se diga, a idéia
básica de uma campanha ou de anúncio, que evidentemente podem e devem ser adaptados ao meio e
à realidade brasileiras.
Fora disto, cumpre-nos defender nosso mercado
de trabalho, estimulá-lo para que se aperfeiçoe, conqUistar o- seu -próprio know-how, fazendo e aprendendo, para que nos mantenhamos independentes
em nosso trabalho, evitando a evasão de divisas e
contribuindo para o desenvolvimento e o enriquecimento do País."
A preocupação do autor encontra-se atrelada ao vasto
processo histórico de difusão da civilização índustrial,
retratado na adoção pelos países subdesenvolvidos de
padrões de bem-estar material e formas de vida semelhantes aos dos países mais avançados.
- - Nesse processo, os instrumentos de comunicação de
massa, em grande monta, tem, contribuído para a diversifiCação e elevação dos padrões de consumo das classes
de alta renda nos países do terceiro mundo.
Como a demanda dos bens requisitados por essa classe
exige um perfil de -distribuição de renda de elevada con~
centraçào, de certa forma, esses instrumentos contribuirão, também, para a reprodução das desigualdades sociais.
A internacionalização das economias da periferia
(pobres) através da divisão iriternacional. do trabalhõ,
promovida pelos países do centro (industrializados_), facilita esse processo de aculturação. também denominado
de colonialismo cultural.
Dessa forma, as relações centro-periféricas passam a
ser de dominância- dependência cujo fatoi- tnais dinâmico para a manutenção desse sistema, a nosso ver, é a
tecnologia.
-E tecnologia ê cultura, pois o imp-ortante não é uma
bomba atômica ou uin reatar nuclear (produto acabado)
mas possuir os conhecimentos que pàmitam produzi-los
e esse conhecimento depende do nível cultural de uma
com unidade.
Daí a importância da difusão cultural através dos
meios -de comunicação de massa, a qual deve ser procedi-
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da conforme os valores, peculiaridades, potencialidades
e aspirações comunitãrias:
Celso Furtado, in Pequena Introdução ao Desenvolvi-

mento- Editora Nacional-, 1980, ressalta QUe-o papel
da criatividade no desenvolvimento perdeu a niti~z,
pois a adoção por todos os povos da terra, do que se convencionou chamar de padrões de modernida~e. tem contribuído para a exigência de modos dC desenvolvimento
hegemónicos que monopolizam a inventívidade ao _nível
dos fins em beneficio de certos pafses.
Sem embargo, na medida em que os anúncios e comerciais divulgam certos produtos, estão ao mesmo tempo
disseminando formas de viver hegemônicas, as quais
nem sempre refletem os valores Culturais Iocacionais.
Nesse sentido, diz Celso Furtado:
. "A substituição do cava-lO- pelo automóvel não é
apenas uma evolução do sistema de transporte: é~ _
transformação de um estilo de vida. Falar de difusão ou transmissão de tecnOlogia é, portanto, um
eufemismo, pois o que ~e está difun~do _n~sse caso
é uma formei de viver, o que implica na desarticulação do sistema de valores preexistentes na sociedade receptora das novas técnicas."

Assim sendo, pela oportunidade e niêr-ito da mãtêria,
somos pela aprovação do Projeto de Lei _da Câmara n'í'
44/81.
Sala das Comissões, 2 de dezembro -de 1981. -José
Richa, Presidente-- Teotónio Vilela, Relator....:... Bernadino Viana, vencido - Alberto Silva --José Uns. vencido
--Gabriel Hermes- Lenoir Vargas. vencido - Benttdito
Canellas.
PARECER No 187, DE 1983

Comissílo de Finanças

Relator: Senador José Fragelli
Na forma regimental vem a exame da Comissão de Finanças o Projeto de lei da Câmara dos Deputados, que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádi.o, televisão, cinema, jamais, revrstas, cartazes, anuários ou
qualquer tipo de publicação) aceitar a autorização ou
veiculação de anúncios e de comerciais_ que não sejam
negociados, produzidos, cria':los, filmados, gravados, copiados - imagem e som - por profissionais e empresas
brasHeiras.
A proposição ê de autoria do ilustre Deputado J.G. de
Araújo Jorge, que assim a justifica:
.. Este projeto dá continuidade a outro projeto
nosso, o de n~' 1.040/75 quç, "nacionalizou os cartazes de cinema", aprovado por todas as Comissões
Técnicas da Câmara e do Senado, com apoio das Lideranças da Oposição e do Governo, e que ~pero
seja transformado em lei, com sanção presidencial.
Diria que constitui mesmo num desdobramento
de nosso trabalho em defesa de um maior mercado
de trabalho brasileiro nas áreas da Comunicação e
da cultura -luta contra a neocolonização cultural,
e a espoliação econômica, de que somos vítimas tantas vezes.
As empresas multinacionais autorizam a izlserção
de anúncios em veículos de comunicação de massa
no Brasil do seguinte modo:
1 -Através de suas agências de propaganda no
Brasil, com campanhas e anúncios criados no Brasil
com enfoque nacional.
2 --Através dessas mesmas agências que adaptam (traduzem) anúncios criados no exterior, geralmente com temas inteiramente fora da realidade e
da cultura brasileira.
3- Diretamente do exterior, com ant1ncíos traduzidos por brasileiros ou portugueses que vivem
fora do brasil, atravês de agências estrangeiras também sediadas no exterior. Nesse caso os ~efculos

brasileiros mantêm representantes que. "solicitam"
esses anúncios, ou mandam representante especialmente enviado para SQjjcitar_ esses anúncios.
Nos três casos citados, somente o n~' 1 atende aos
interesses nacionais.
O n"' 2, além de se constituir numa forma clara de
colonialismo cultural, acarreta evidentes prejuízos
às oportunidades de trabalho para os profissionais
brasileiros.
O n"' 3, contém todos os ingredientes negativos
do interior e lesa a economia naciõn"al em centenas
de milhares de dólares por ano, já que os descontos
concedidos ao anunciante ficam no exterior,
constituindo-se, pois, numa grande evasão de divisas. J:: preciso que se diga _que a quase totalidade
desses anunciarltes atua como empresas normalmente no Brasil.
Parcela cpnsiderável_ das verbas de propaganda
no país advém, pois, de empresas multinacionais.

A maior parte dessas empresas confia a administração e suas verbas de propaganda a agências multinacionais, sediadas no estrangeiro, em evidente detrimento das empresas nacionais similares que poderiam prestar o mesmo nível de s.erviços técnicos e
criativos.
Apesar de aigumas empresas multinacionais confiarem parte de suas verbas a agências brasileiras,
ainda assim, parcela não raro ponderável desta propaganda é autorizada a veículos brasUeiros por
agências sediadas fora do País.
Justifica-se, pois, a presente iniciativa, resguardando os interesses das empresas de publicidade
brasileiras, sujeitas à concorrêJ:)cia das poderosas
multinacionais em assunto e atividades de significativa importância para o desenvolvimento e a cultura
do País."
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PARECERES Nos 188 E 189, DE 1983
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'í'-39, de 1981
(na origem, nl' 369~B, de 1979) que "altera dispositi~
vos de aposentadoria da Lei Orgânica da Previdência
Social".
PARECER No 188, DE 1983
Da Comissão de Legislação Social

Relator: Senador Moacyr Da/la
Visa o projeto em exame a alterar preceito da legislação da previdência social no sentido de permitir que o
trabalhador autônomo possa se aposentar, por tempo de
serviço, sem necessidade de se desligar da atividade que
exerce.
À época em que o projeto foi apresentãdo, na Câmara
dos Deputados, vigorava dispoSitivo da Lei n"' 5.890;·de
1973, que obrigava, realmente,_ o s~gurado da Previdêncfã-]ocial, com ou sem -VínculO empregatício, a Se desligar do emprego ou atividade para poder se aposentar.
Naquele ano, porém, foi sancionada a Lei n"' 6.764, de
1979, revogando tal exigência.
O projeto teria, assim, perdido a sua finalidade, não
fosse a recente alteração em fins de 1981, promovida
pelo. "pacote" da Previdência Social, que, a par de outras
medidas, restabeleceu aquela obrigatoriedade,
Vê-se, portanto, nessa sucessão de alterações, que a
matéria aqui tratada não é pacífica, nem mesmo entre os
técnicos da área.
O que nos parece irrecusável, nesta quadra dificil que
atravessa a Previdência Social, é que a permissão, contida na lei preexistente, propiciou uma acerbação do número de aposentadorias, onerando, de forma insustentável, os combatidos cofres da instituição.
De fato, embora reconheçamos que a legislação assegure o direito ã aposentadoria após determinado tempo
de contribuição, não nos parece razoável que o segurado, na plenitude de suas energias físicas e mentais, deva
usufruí-la ao mesmo tempo em que continua a trabalhar.
O fim social da lei é assegurar ao trabalhador, no mo
menta em que perde sua aptidão para o trabalho e que
busca o descanso merecido, um provento que lhe garantia a subsistência.
Ora, aposellta~do-se e continuando em atividade, o
segurado retira daquele C<l:Íxa comum importância que é
válida, justamente, àqueles que não podem mais trabalhar.
-CoÓTunde-se a fmãlfdade da lei, que é de previdência,
isto é, de prevenção do futuro, com uma simples modalidade de seguro, em que se paga em determinado número
de- prestações para, após, se receber o prêmio.
Ora, a correção feita na lei, além de ajustá-la aos seus
príncípios teleológícás, permitiu, também, sofrear aquele
volume crescente de aposentadorias inúteis que, juntamente com outros fatores conhecidos, estava levando a
Previdência Social à sua insolvabilidade. Nesse sentido,
diríamos nós, o restabelecimento dos moldes que vigoraram durante 25 anos, foi medida heróica e, inequivocamente, benéfica aos próprios destinitários da lei.
Desse modo, o projeto, pretendendo a permissividade
da aposentadoria sem o afastamento prêvio da atividade,
conflita Com aqueles princípios fundameO.tais da lei,
além de acarretar insuportável ônus para a Previdência
Social.
Antes essas razões, nosso parecer ê pela rejeição do
projeto.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982.- Raimundo Parente. Presidente - Moacyr Dalla, RelatorAloysio Chaves- José Fragelli- Almir Pinto- Lenoir
Vargas - Gabriel Hermes.
4

Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados a matéria mereceu pareceres fa varáveis das Comissões de
Constituíção e Justiça: -de Comunicações, e de Econo- _mia, Indústria e Comércio~ Em Plenário foí aprOVada na
Sessão de 6 de maio de 1981.
No Senado Federal opinou a Comissão de Economia
pela aprovação do projeto.
A proposiçãÓ visa a determinar que as mensagens
publicitárias sejam criadas e produzidas por empresas e
profissionais brasileiros, protegendo de forma eficaz
átjueles qu~- s~_ d~d!cam a essas a!ividades.

1: assim, n_aciona1i_~ada a publicidade comercial sob o
fundamento de que ocorrem fatos vísivçlmen_te contrários ao interesse do País.
-A medida proposta tem amplo alcance na defesa da
atividade brasileira no ramo da publicidade, evitando a
evasão de divisas e preservando a vontade nacional da
propaga!ld::; montada no exterior, que força a absorção
de_ padrões de consumo de outros Países.
Tem o projeto toda a procedência, por fortalecer o
mercado de trabalho, em área importante para a economia nacional.
- A falt!l de um disciplinadq(Cia matéria vem proporcioriarido i prátiCa nOOcolonial por meio da publicidade em
nossos Veículos de comunicação. Esta a lacuna que o
prOjeto preten.de preencher, com oportunidade e grande
coõvelliênCiá.
Sob o aspecto financeiro, nada temos a opor ao projeto, destacando sua propriedade na atualidade brasileira.
À vista do exposto, concluímos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n"' 44, de 1981.
Sala das Comissões, J4 de abril de 1983. -Itamar
Franco. Presidenu;-.=_ José Praielli, Relator- Vifgl1io
Távora -Jorge Kalume - Gabriel Hermes - Lourival
Baptista - Jorge Bornhausen - Jutahy Magalhães José Lins.

PARECER No 189, DE 1983
Da Comissão de finanças

Relator: Senador Virgt1io Távora
O projeto em exame, de autoria do Deputado Alcir Pimenta, visa alterar a Lei Org_ânica da Previdência Social,
a fim de permitir a concessão de aposentadoria aos segurados autônomos, sem a formalidade do desligamento
da atívidade exercida.
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Analisado pela douta Comissão de Legislação Social,
referido projeto recebeu parecer pela sua rejeição,
entendendo-se que a alteração pretendid~. "conflita com
os princípios fundarrientais da lei, além de acarretar insu-

portãvel ónus para a Previdência Social".
Realmente, a dispensa da obrigatoriedade do desligamento representaria um estimulo à aposentadoria, incentivando os segurados a requererem aquele beneficio, ainda que gozem de excelentes condjções para continuarem
exercendo suas atividades profissionais.
- Esta espectativa acarretaria uma sobrecarga finanCeira
para os cofres da Previdência Social, que vem desenvolvendo um enorme esforço para equacionar suas atuais
dificuldades de Caixa.
Ante o exposto, endossamos o parecer da douta Comissão de Legislação Social pela rejeição do projeto em
exame, também no âmbito da competência regimental
desta Comissão.
Sala das Comissões, 14 de a"l)ril de 198]. - Itamar
Franco, Presidente - Virgl1io Távora, Relator - José
Fragelli- Gabriel Hermes- Jorge Bornhausen- Lourlval Baptista- José Lins- João Castelo ~-Jutahy Magalhães.
PARECERES Nos 190 E 191, DE 1983
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 12, de 1981
(na origem, n"' 38-B, de 1979), que "altera a redaçio
da Lei 11" 6.179, de 11 de dezembro de 1974", que
"institui amparo previdenciário para maiores de se~
tenta anos de idade e para inválidos, e dá outras providências".

PARECER No 190, DE 1983
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador A lmir Pinto
Objetiva o presente-projeto, origináiiO da Câ~ara dos
Deputados, alterar os artigos 19 e 2~> da Lei n~> 6.174, de
11 de dezembro de 1979, que instituiu-o_ ••amparo previdênciãrio para os maiores de 70 anos de idade e para os
inválidos", de modo a excluir de seu texto algumas exigências que estaiíain inviabilizando os fins sociais da lei.
Nos termos dos referidos dispositiVos-," aJêm-aas-COndições básicãs do iiÍlplemento de idade ou da invalidez,
para que alguém faça jus à renda mensal vitalícia-Cfúi.da
pela lei, necessãrio se torna que tenha sido, em qualquer
época, filiado à Previdência SaCiai por um período,
contínuo ou não, de 12 meses, ou que comprove ter exercido atividade remunerada, atualmente incluída no regi~
me do INPS ou do FUNRURAL, durante 5 anos.
Estas exigências, no entender do Áutor -do projetO,
Deputado Augusto Trein, -criam dificufdades, às vezes
insuperáveis, para os destinátãrios da lei, uma vez que a
obtenção da prova, seja pelo tempo jã decorrido da época em que trabalharam, seja por se tratar de pessoas de
idade avançada ou incapacitadas de se locomover, é praticamente imPossível.
Assim, elimTn-a:das que fossem tais exigências, bastaria
aos interessados comprovar sua própria indigência, isto
é, que não exercem qualquer atividade remunerada OQ
não auferem rendimento sob qualquer forma ou Condição.
h preciso considerar, inicialmeiite~-qu6 á -lei -em referência é extremamente magnânima em seus aspectos formais. A postulação dos requerentes, dispensada de todos
os entraves burocráticos, é deferida à vista de simpies declarações de pessoas idóneas ou de autoridades públicas
(Juiz, Delegado de Polfcia etc), que atestem a condição
de penúria do interessado.
Difícil, senão impossível, que ao termo de 7Q anos de
vida, alguém não tenha exercido qualquer atividade remunerada hoje abrangida pela Previdência Socíal, seja
na condição de empregado, seja na de autónomo, seja na
de avulso. Hoje em dia, a bem dizer, face à universalização da previdência, todas as atividades humanas estão
vinculadas ao sistema. Seria preéiso que, do nascitD.entO
até aos 70 anos, o requerente tivesse, ininterrUptamente,
vivido da mendicância ou, quem sabe, à rnargC:nj da lei.

De resto, é preciso considerar que a lei em vigor estabeleceu aquelas condições para se comPatibilizar com o
ordenamentO jurídico da Previdência Social do Pais. De
fato, sendo a receita da Previdência proveniente de contribuições e taxas, não seria possível, técnica e juridicamente, desviá-la para fins puramente caritativos ou de
benemerência. Em outras palavras, a Previdência Social
não po-de ..dar", gratuitamente, dinheiro recolhido dos
contribuintes e do público em geral. Estruturada em bases atuaric;is, ela ppera, tal como nos seguros, sob uma
forma comutativa, ou seja, presta beneficias em troca de
contribuições. Assim, a exigência da filiação em qualquer época é Q_ "pano de fundo" que dá o respaldo legal
a ~ssa modalidade_ sui generis de amparo social.
Vale lembrar, ainda 1 que suprimida fosse a mencionada vinculação, estaria o Estado legislado em paralelo,
pois, a assistência social, a dOação de dinheiro, de alimentos, _de roupas, enfim, o socorro aos necessitados,
sem" qualquer contrapartida, é tarefa de que se incumbe,
segundo a legislação própria, a Legião Brasileira de Assistência.
Dessa forma, o projeto, se aprovado, daria ao ·INPS
uma co_ndição concorrente com a LBA, o que parece ser
da maior inconveniência.
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do presente
projeto.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. - Rai~
mundo Parente, Presidente - Almir Pinto, Relator Aloysio Cha~·es- José Frage!li, Vencido- Lenoir Vargas- Franco Montoro, Vencido, com Voto em Separado.

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. SENADOR FRANCO MdNTORO:
Solicitei vista deste projeto porque, embora concorde
com algumas asset:tivas do eminente relator, entendo que
não é o caso de rejeitá-lo, especialmente em razão do seu
elevado alcance social.
Na verdade, a Lei nl' 6.179, de 1979, que institui o
"amparo previdenciãrio para os maiores de 70 anos e
para- os inválidos" é magQ.ânima apenas no sentido da
concessão de um beneficio, ainda que de_ pequeno valor
.:..:_ ineio salârio - mínlmo - sem o -rigoi das exigênc.ias
dos concedidos pela PrevidênCia Social.
No mais, ê uma lei que cria obstáculos de tal sorte intransponíveis para os que dela pretendem se valer que,
não raras vezes, se anulam seus objetivos.
Tendo em vista que a lei se dirige às PeSsoas de idade
avançada, pobres, desamparadas de tudo e de todos, o
mais das vezes doentes e desnutridas, para não se falar
dos inválidOs, na acepção mais literal do termo, é descabldã-a exigência de que façam prOva de que em alguma
fase de sua longa vida, tenham exercido atividades -rem-uneradas ou se filiado, por algu~a forma, ao INPS ou ao
FUNRURAL.
Ora. todos sabem das dificuldades -que eXistem, mesmo para aqueles que têp-1 uma boa çondição social, para
se obter uma simples declaração de _uma empresa em que
Se trabalhou há 30 anos passados. No mais das vezes a
empresa já -se extinguiu, os arquivos foram perdidOs, os
sócios ou titulares já faleceram etC. Aos 70 anos de idade,
essa busca de documentos pode, perfeitamente, remontar a tempo airida maior.
Que dizer, então, quando ~_pretenso beneficiário, idoso ou inVálido, se encontra -eln outra loCalidade: em outro Estado, diverso daquele em que_ trabalhou ao_ tempo
em que era jovem, como se transportar, como se locomover, como achar pessoas amigas ou conhecidas naquela
cidade que nunca mais visitou, hoje tfansmudada pelo
progresso?
Tais exigências da lei são iníqUas e completamente distancíadas da realidade. O que ocorre, na verdade, é uma
tendência genei-alizada à burfa, em que pessoas -apiedadas do estado de penúria dessas criaturas, acabam, "atesúindo" oU fazendo fals-aS~ dCclãrações qt.ie~- a-fillal, venham a. servir de documento hãbil para a obtenção do
beriefício. Po~ Sua parte, sempre há serventuários do
INPS que, imbuídos do mesmo espírito de caridade, aca~
tam tais documentos sem maiores exames.
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Ora, o projeto que estamos examinando, Simplesmente elimina da lei aquelas exigências, mantendo, é claro, a
cOndição de que o beneficiário não aufira qualquer rendimento e que não tenha meios de prover ao seu susten-

tO.~ uma proposição oQjetiva,_ que enfrenta a realidade
dos fatos. Põe termo à burla e às declarações de favor.
AjUsta a lei à_sua finalidade essencial, que é a de amparar
os desvalídos.
Por esses motiVos, meu voto é pela aprovação do projeto. -Senador Franco Montoro,

PARECER N' 191, DE 1983
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jorge Kalume
De iniciativa do ilustre Deputado Augusto Freire, chega ao exame desta Comissão de Finanças o Projeto de
Lei dá Câmara que altera a redação da Lei n\1 6.179, de
11 de dezembro de 1974, que instituí aniparo previdencíãriO para maiores 'de setenta anos de idade e para inválidos e dá outras providências.
Visa a proposição retirar obstáculos à concessão do
a:mparo previdenciãrio, elirriínando exigências contidas
no texto legal.
Ouvido o Ministério da Previdência e AssistênCia Social, este se manifestou contrariamente ao projeto, dentre outros argumentos salientando que a "eliminação
dos requisitos legalmente estabelecidos ocasionaria um
aumento imprevisível de despesa para o regime, em facC
do maior número de concessões, onerando, ainda mais,
os recursos destinados ao custeio da renda mensal vitalicia".
A Comissão de Legislação Social opinou pela rejeição
da iniciativa, assim concluindo:

«E. preciso considerar, inicialmente, que a lei em
referência é extremamente magnânima em seus aspectos formais. A postulação dos requerentes, dispensada de todos os entraves burocráticos, é deferida à vista de simples declarações de pessoas idôneas
ou de autoridades públicas (Juiz, Delegado de Polícia, -etc.), que atestem a condição de penúria do interessado.
Difícil, senão impossível, que ao termo de 70 anos
de vida, alguém não tenha exercido qualquer atividade remunerada hoje abrangida pela Previdência
Social, seja na condição de empregado, seja na de
autónomo, seja na de avulso. Hoje em dia, a bem dizer, face à universalização da previdência, todas as
atividades humanas estão vinculadas ao sistema. Seria preciso que, do nascimento até aoS 70 anos, o requerente tivesse,_ ininterruptamente, vivido da mendicância ou, quem sabe, à margem da lei.
De resto, é preciso considerar que a lei em vigor
estabeleceu aquelas condições para se compatibilizar com o ordenamento jurídico da Prev_idência So- 6ial dO paíS. De fato, sendO a receita da Previdência
proveniente de contribuições e taxas, não seria
possíVel, técnica e juridicamente, desviá-la para fins
puramente caritativos ou de benemerência. Em outras palavras, a Previdência Social não pÓdC "dar",
gratuitamente, dinheiro recolhido dos contribuintes
e do público em geral. Estruturada em bases aluariais, ela opera, tal como nos seguros, sob uma forma comutativa, o-u seja; presta beneficias em troca
de· contribuições. Assim, a exigência da filiação em
qualquer época é o "pano de fundo" que-dã o respaldo legal a essa modalidade sui generis de amparo
social.
Vale lembrar, ainda, que suprimida fosse a mencionada vinculação, estaria o Estado legislando em
paralelo, pois, a assistência social, a doação de dinheiro, de alimentos, de roupas, enfim o s_ocorro aos
necessitados, sem qualquer contrapartida, ê tarefa
de que-se incum~e, segundo a legislação própria, a
Legião Brasileira de Assistência."
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So_b o aspecto financeiro ~ competência regimental

B- Prazos:·
I -de carência: 12 meses,
2 - dç:_~Qrti~ação: 240 meses;

desta ComiSsão - entendemos que a eliminação dos requisitos traria considerável aumento de despesa ao Siste~

ma Previdenciá.rio, por 3mpliar significativamente as

C --Encargos: l -juros de 6,5% a.a,
2-- correção monetâiia: -de acordo com a variação da UPC,
3 - diferencial de juros: 1%,
4- taxa de administração: 2%;

concessões do beneficio.
A imprevisibilidade da despesa e considerando que

para atender as camadas mais carentes da população
existe a Legião Brasileira de Assistência, são pontos de
grande realce no exame do projeto.
A Previdência Social brasileira tem seus recursos financeiros dimensionados e adequados às suas atividades
e a modiflcação proposta resultaria em razoável ónus ao
sistema previdenciário.

D- Garantia:
---Imposto sobre Circulação

Face as razões expostas, concluimos pela rejeição do

Mercadorias -

Execução i~tegrada de Obras de infra-estrutura e
comunitária, a saber: Sistema Viário, Saúde e Re-creação e Lã.zer.;'

3. Ao processo foram anexados os seguintes elementos fundamentais, indispensáveis para análise da espécie:
a) Parecer do órgão financiador, concluindo que a
operação sob exame é. viável econômica e financeiramen-

PARECERES N•s 192, 193 E 194, DE 1983
PARECER N• 192, DE 1983

te;

Lei Municipal n'<' 1.567, de 29 de maio de 1982;
c) bposição de Motivos (n'<' 239/82) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm"' Senhor Presidente
da República, comunicando que o Conselho Monetárío
Nacional ao examinar o presente pleito, concluiu pelo
deferimento do pedido na forma do ai-t. 29 da Res. n'<' 93,
de 1976, do Senado Federal;
d) parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil,
favorável ao pleito;
e) parecer da Secretaria de Planejamento da Presidênci_a da ReJ?~?~ica, favorável.

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'<'
244, de 1982 (n"' 473/82, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo .ao Senado Federal,
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Maringá
(PR) a elevar em Cr$ 734.671.283,31 (setecentos e
trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil,
duzentos e oitenta e três cruzeiros e trinta e um centa·
vos) o montante de sua dífida consolidada interna.

b)

Relator: Senador Afjonso Camargo
Nos termos do art. 42,.item VI, da Constituição, o Sr.
Presidente da República propõe ao Senado Federal, seja
autorizada a Prefeitura Municipaf de Maringã, Estado
do Paraná, a elevar em CrS 734.671.283,31 (setecentos e
trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e três cruzeiros e trintã e um centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna, mediante
contrato de operação de crêdito jUnto ao Banco do Estado do Paranâ S.A., este na qualidadde de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinada a financiar a execução integrada de Obias de infra-estrutura
e comunitária, naquele município, compreendendo o sistema viãrio, saúde, recreação- e ra:zer.

_4. Por força d~ disposições contidas no art. 2'<' da
R"esÕiução il\'.93, d~ i976, não se aplicam os limites fixados no art. 2'<' daRes. n9 62; de 75, ambas do Senado Federal, haja vista que· os recursos a serem repassados provém do Banco Nacional da Habitação.

As condições da operação sãO as seguintes:

A- Valor:
CrS 734.671.283,31 (correspondente a 371 .~20,08
UPC deCrS 1.976,41, em julhoj82);

_o

S. É a seguinte a posíção da dívida consolidada interna da pleiteante:
- Valor: em CrS milhões
(Posição em 30-06-82.)
32,8
A - lntralimite
B - Extralimite
2.419,8
734,7
C- Operção sob exame
D- To tal Geral
3.187,3
6. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e extralimite, para efeito de anâlise
sobre a capacidade de pagamento da postulante, teríamos a seguinte situação:

CrSmil

Item

II

IV

Montante Global
Crescimento real
anual
Dispêndio anual
Mâximo .........•.•• ~·.

9. Assim, atendidas as exigências constantes nas normas vigentes e no Regimento Interno, esta Comissão
opina favoravelmente ao pleito contido na presente
Mensagem, apresentando, para tanto, o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 18, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR)
a elevar em Cri 734.671.283,3/ (setecentos e trinta e
quatro milhões. seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oítenta e três cruzeiros e trinta e wn centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna.

E- Destinação de -recursos:

Projeto de Lei da Câmara n'i' 12, de 1981.
Sala das Comissões', 14- de- ãbril de 1983. -Itamar
Franco, Presidente - Jorge Kalume, Relator - João
Castelo - Virgüio Távora - José Fragelli - Louriva/
Baptista- Jorge Bornhausen- José_Lins -!_utahy Magalhães.

2.

~e

reM;
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Dívida intra
+ extralimite.
Posição em:
30-6,82 (A)

Operação
sob
Exame(B)

2.452,6

Situação
posterior à
contratação.
(C)~A+B

LimiteS. do
art. 2'<' da
Res. 62/75

}34,7

3.187,3

1.228,7

338,0

360,9

698,9

351,0

160,0

89,4

249,4

263,3

7. Dessa forma, após a riSiiiãção da operação extra2.235.000.000,00 (deduzidas as operações de. crédito) e
limite sob exame, a dívida consolidada interna (inirali_ sua_ -m~rgem de poupança real (Cri 852.3"00.000,00)
mite + extralimite) do Município de Maringâ (PR) extra-_____mostra-se bastante superior ao rr_~aior dispêndio, no valor
pelaria os limites que lhe foram fiXadoS, Para o exercício
de CrS 246.700.000,00, que a sua dívida consolidada interna apresentará em 1986, valendo ressaltar que, neste
de 1982, pelos itens I e 11 do artigo 2'<' da Resolução n'<'
62/75.
dispêndio global, já está incluída a parcela de operação
8. De outra parte, o orçamento da pleiteante para o
em exatllC". Há, pois, margem suficiente para a contracorrente ano prevê a realização da receita de Cr$
tação Ple.iteàda.

O Senado Federal resolve::
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Maringâ, Estado do Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar em Cr$ 734.671.2&3,31 (setecentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e três cruzeiros e trinta e um centavos), correspondente a 371.720,08 -UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de Cri 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e
seis cruzeiros e- quatenta e um centavos) vigente em julho
de 1982, o montante de sua divida_ consolidada interna, a
fim de que possa contratar uffia operação de crédito de
igual valor, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco NacioM
nal da Habitação, destinada a financiar a execução integrada das obras de infra-estrutura e comunitária, comM
preendendo o sistema viário, saúde, recreação e lazer.
naquele municipio, obedé"Cidas as condições admitidas
. pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'<' Esta resOlução entra em vi8:or na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 10 de março de 1983. - Severo
Gomes, Presidente em exercício - Alfonso Carizargo, ReM
lator- Jorge Ka/ume- Pedro Simon- Luiz Cavalcante - Benedito Canellas.
PARECERESN•sT93 E 194, D.E 1983
Sobre o Projeto de Resoluçio n'<' 18, de 1983, da
Comissão de Economi:ll, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Maringá (PR) a elevar em Cr$
734.671.283,31 (setecentos e trinta e quatro milhões,
seiscentos e setenta e um mil, duzento~ e oitenta e três
cruzeiros e trint:a e um centavos) o montante de sua
dívida consolidada intema ".

PARECER N• 193, DE 1983
Da Co~issào d_e Consti~~o e Justiça

Relator: Senador Martins Filho
Apresentado pela Comissão de ECon-omia, o projeto
de res'!lu9ã~ e~ ex~!fle au~C?ri~ a Prefeitura Municipal
·-de Maringã, Esiado do Paraná, nos termos do art. 29 da
Resolução n'<' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Fe_deral, a elevar em CrS 734.671.283,31 (setecentos e
trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e três cruzeiros e trinta e um centav9s) o
montante de sua d_ívW,a_~Q..ns_plidada in_terna, a fim de
~óritrãtar--u"m emprbstimo-~j~Ôto ao Banco do Estado do
Paraná s:A.,- eSte-na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a
execução integrad:t_ d,:: ol:uas de infra-estrutura e com uni~
tária, cOmpreendendo o sistema viário, saúde, recreação
e lazer.
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da
Resolução n"' 93, de 1976 (alterou a Resolução nl' 62, de
1975), pois, os recursos serão provenientes do Banco Na~
clonai da Habitação, e, dessa forma, considerada extrallM
mite.
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3. Anexo ao procesSado, encontra-se:
a) Lei Municipal nQ-),567, de 29 de" marÇÕ de I982,
autorizadora da operação;
---- - b) Exposição de Motivos do senhor Miriistf"o -d-e--Estado da Fazenda encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da República;
c) Parecer do Conselho Monetârio Nacional, favorável;
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil,
pelo ençaminhamento ao Conselho Monetário Nacional
e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Federal.
4. Hâ resaltar que o projeto obedeceu o disposto no
art. 42, item VI, da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n9s 62, de 1975 e 93, de 1976), e, ainda o
estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal
tramitação do projeto, vez que constitucional e jurídico.
Sala da ComisSãO, 6-CI.e abril de 1983 . ...,... Muri/o !Jadaró, Presidente- Martins Filho, Relator- Pedro Simon
~ Guilhenne Palmeira- José Fragelli- Hélio Gueiros
- Alfredo Campos - Helvidio NuneS.

PARECER No 194, DE 1983
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Enéas Faria

PARECERES Nos 195, 196 E 197, DE 1983
PARECER No 195, DE 1983
D~ Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
3()9, de 1981 (n~ 564/81- na origem), do Sr. PresiM
dente da República, submetendo à deliberação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda
para que seja autorizada a pfefeitura Municipal de
ltaueira _(PI), a contratar operação de crédito novalor de CrS 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros).

Relator: Senador Benedito Canellas
Através da Mensagem n'1369, de 1981, o Sr. Presidente
da República submete à deliberação do Senado Federal
proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Itaueira (PI), com base
no que estabelece o art, 29 da Resolução n~> 93, de 11-l 076, do Senado Federal, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seisCen~os e
dezenove mil cruzeiros), junto à Cai;ta Económica Fede~
ral, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
construção e equipamento de escolas rurais, naquele
Município.
2. São as seguintes, as características básicas da ope·
ração:

-pa:

- - - ..."A=--- Valor: CrS 3.619.000,00;
B- Prazos:
t - de carência: 12 meses;
2 ~ de amortização: 120 meses;
C - Encargos:
I -juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária equiValente a 20% do
índice das ORTN;
D- Garantia: vinculação de quótas dÓ Fundo de
Participação dos Municípios (FPM);
E - Destinação dos recursos: construção e equipamento de escolas rurais._"

Destina-se tal mUtuo a finani::hlr-a exeCUÇãO iritegrada
de obras de infra-estrutura e comunitáriaS, compreendendo o sistema viário, saúde, recreação- e lazer, naquele
______________
município.

3. Segundo o parecer apresenta~a pela Caixa Económica Federal, a operação sob exame é _viável técnica,
económica e financei':_amente.
·
4, Trata-se de empréstimo a que, por força das disposições contidas no artigo 2~ da Resolução n~ 93/76, do
Seniido Federal, não se aplicam os limites fixados pelo
artigo 29 da Resolução n9 62/75, parcialmente modificado pelo artigo 1~ da citada Resolução n9 93/76, haja vista
que os recursos a serem repassados, provêm do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, portanto,
uma operação extralimite.
5. OuVida a respeito, a Secretaria de Planejamento
da Presidência da República (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor quanto à realização da operação em
cau-sa; e, o Conselho Monetário Nacional, em sessão rea~
lixada no dia 20~10-81 manifestou-se: pelo acolhimento
do pleito daquela municipalidade,
6. Hã a assinalar que a operação se acha devidamente autorizada pela lei Municipal n9 185, de 20-5~81.
7. Cumpridas, portanto, as formalidades estabelecidas n~s normas vigentes_ (Res. 62[75 e 93f76)_e no Regi~
menta- Interno, somos pelo aColhimento da Mensagem
Presidencial na forma do seguinte:

A CõmiSs'âo de Economíá, como concluSão d-e seu
recer sobre a Mensagem n'1244, de 1982 (n9 473/82, na
origem), do Senhor Presidente da República, oferece ao
exame do Senado projeto de Resolução autorizando a
Prefeitura MuO.icfPal de Maringá a acrescer o montante
de sua dívida interna consolidada em mais 734 milhões,
671 mil e 283 cruzeiros e 31 centavos para que a edilidade
possa contratar, junto aO -Banco do EStado do Paraná,
este na qualidade de agente fmanceiro do Banco Nacional da Habitação, um empréstimo âaquele valor, cOrrespondente a 371.720,08 UPC de Cr$ 1.976,41 vigente em
julho de 1982.

Nos termos da Resolução n9 132, de 1979,-do Senado
FCderal, que criou e.Sia ComissãO, cabe-fhe o exame, estudo e parecer sobre as proposições que envolvam operações de crédito internas e externas, de qualquer nature-za, em que um ou mais municípios sejam parte. É o de
que se trata, in casu.
A propósito da juridicidade e constitucionalidade da
proposição, já disse a douta Comissão de Constituição e
Justiça, opfrlando pela nc.:mal trainitaÇão da matéria,
por constitucional e jurídica.
Sobre as condições do endividamento do Município
de Maringã, atuais e pós-contratação do empréstimo,
bem como a respeito de sua capacidade de poupança,
que respalde o cumprimento do avençado, já a Comissão
de Economia, louvada nos dados técnicos que informam
o processo, enquanto tramitou pelo Banco Central e pelo
Conselho MonetáriO }lficional, coilcluiu pela a-Presentação do projeto de resolução autorizativo ora sob exa~

me.
Do ponto de vista desta Comissão, nada há a opor,
vez que s-e trata da obtenção de recursos destinados à
realização de obras de infri-estruiura de importância
para o Município--de Maringá". -Ê a razão de nosso voto favorável, que esperamos acolhido por este órgão técnico do Senado.
Sala da Comissão, 14 de abril de' 1983.- Passos PÓ;~
to, Presidente- Enéas Faria, Relator- Jorge Bornhau~
sen --Alfredo Campos- Gaivão Modesto- Alnúr Pinto
-Jorge Kalume- João Lobo- Eunice Michilú- Lomanto Júnior.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 19, DE 1983

Autoriza a PrefeitUra Municipal de Itaueira (PI) a
elevar em Crl3.619.000,00(três milhões, seiscentos e
dezenove mil cruzeiros) o montante de sua dú·ida con~
solidada interna.
O Senado Federal r_esolve;
Âit. !9 h a Prefeitura Municipal de ltaueir~, Estado
do Piauí, nos termos do artigo 29 da Resolução n~> 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em CrS 3.619,000,00 (três m_ilhôes, seiscentos e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli-

Abril de 1983

dada interna, a fim de que possa contratar uma operação
de crêdito de igual valor,junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao DesenvolvímCnto Social- FAS, destinada à
construção e equipamento de escolas rurais, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco- Central_ do Brasil, no respectivo processo~
Art. 29 Esta ReSolução entra em vigor, na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de março de 1983. """" Severo
~ornes, Presidente em exercício Beneditó Canellas,
Relator- Pedro Simon- Jorge Kalwne- Alfonso Camargo - Luiz Cavalcante.
PARECERES No 196 E 197, DE 1983
Sobre o Projeto de Resolução n9 19, de 1983, da
Comissão de Economia que ''autoriza a Prefeitura
Municipal de Itaueira (PI) a elevar em Cr$
-3.619.000,00 {três milhões, seiscentos e dezenove mil
cruZeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
PARECER N• 196, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Helvídio Nunes
Através da Mensagem n~ 369, de 1981, o Sr. Presidente
da República submete à deliberação do Senado Federal
proposta do Sr. Ministro da Fazenda que concede autorização à Prefeitura Municipal de Itaueira (~1), com base
no cjue estabelece o art. 29 -da Resolução n~ 93, de 11-1 Q76, do Senado Federal, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos c
dezenove mil cruzeiros), junto à Caixa Econôrriica Fede~
ral, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio_a_o Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
construção e equipamento de escolas rurais naquele Município.2. As características básicas da operação são as seguintes:

''A - Valor: C<$ 3.619.000.00;
B - Prazos:
l -- de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 120 meSes;
C - Encargos:
2:. juros de 6% a.a;
2 -- correção monetãria equivalente a 20% do
índice ORTN;
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM);
E~ Destinação dos recursos: construção e equipamento de escolas rurais. "5
3. Segundo o parecer apresentado pela Caíxa Econãmiea Federal, a operação sob exame- é viável técnic8,
econãmica e financeiramente.

4. Trata-se de _empréstimo a que, por força das disposições contidas no artigo 29 da Resolução n9 93(76, do
Senado Federal, não se aplicam os limites fixados pelo
artig_o 2~> da Resolução n9 62}75, parcialmente modificado pelo artigo 1~ da citada Resolução n~ 93/76, vez que
os recursos a serem repassados provêm do Fundo de
:Apoio -ao Desenvolvimento Social - FAS, portanto,
uma operação extralimite.
5. Ouvida a respeito a Secretaria de Planejamento da
Presidép_çia da República (SEPLAN/SAREM) infcir~
mou nada ter a opor~ê[uanto à realização da operação em
causa; e, o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada no dia 20-10~81, manifestou~se pelo acolhimento
do pleito daquela municipalidade, que por sinal está devidamente autorizada pela Lei Municipal n9 185, de 205-81.

6. A Comissão de Economia do Senado Federal, de
outra parte, apreciou a matéria no âmbito de sua compe-

Abril de1983

DIÁRIO DO CONQRESSO. NACIONAL (Seção II)

tência regimental e deu~lhe int~gral apoio, consubstan~
ciado em projeto de Resolução~
1. Cumpridas, portanto, as formalidades estabeleci~
das nas normas vigentes (Res. 62/75 e 93/76) e no Regi~
menta !~terno, e Certo que não fere dispositivo constitu~
cional, o parecer é pelo acolhimento da Mensagem Presi~
dencial, na forma do Projeta de Resolução oferecido
pela douta Comissão de Economia.
Sala das Comissões, 23 de março de 1983. - Murilo
Badaró, Presidente - Helvfdio Nunes, Relator - Gui-

"A Valor: Cri 3.619.000,00;
B Prazos:
I de carência: 12 meses;
2 de amortiZação: 120 meses;
C EncarioS:- I jUros de·êl%- :i.a.;
2 Correo;;ã:o ·monetária equivalente a 20% do lndice

das ORTN; D Garantia: vinculação de quotas do Fundo de
Particípição dos Municípios (FPM);
E Destinação dos Recursos: cons:trução e equipamento de escolas rurais."

lherme Palmeira - Carlos Chiare/li- Martins Filho Alfredo Campos ~.José Frage!li- Hélio Gueiros- Carlos Alberto,
PARECER N• 197, DJ' 1983
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador João Lobo
Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto
de resolução em exame, autoríza a Prefeitu~a Municipal
de Itaueira, Estado do Piauí, nos termos_do art. 29 da R,esolução n9 93, de 1I de outubro de 1976, do Senado Federal a elevar em Cr$ 3_.619 .000,00 (trêS- In1Hiôis, seisCen~
tos e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada inte-rna, a fim de contratar uma operação de
crédito de igual valor, junto à Caixa Económica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, deStin"ada à construçãoe equipamento de escolas rurais, naquele Município-,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central·
do Brasil, no respectivo processo.

As ca.racterísticas da operação são as seguintes:

2.

3~~Anexo

ao processado, encontram-se:
Lei Municipal n9 185, de 20 de maio de 1981;
Exposição de Motivos n9 329, de 1981, do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, favorável;
c) parecer do Conselho Monetário Nacional, favorã~
vel;
· ··
a)
b)

d) parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil,
pelo encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional, e, posteriormente, à Presidência da Repóblic_a e ao
Senado Federal.

4. Com os elementos fornecidos pelo Departamento
de Operação com Títulos e Valoes Mobiliários, verificase que a Prefeitura Municipal de ltaueira (PI), em
31.08.81, não possufa divida consolidada interna contratada e, com a operação em exame, no valor de Cr$ 3.619,0
o seu endi~idamento nermaneceria contido nos tetas
que lhe foram fixad~s pelos itens 1,11 e III do art. 2Y da
Resolução nY 62, de 197:S,m conforme o quadro a seguir.

mn

(!perarão sob exame

Limites do art. 2'
daRes. n~'~2/75.
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dente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional-ao apreciar a proposta, manifestou~se
favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29
da Res. Ji9 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) _Parecer do Banco Central do Brasil- Departam~nlo -da Dívida Pública, favorável ao Pleito.
Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra+ extralimíte + operação sob exame), verifica-se
que seriam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados
pelos itens I, II e II do art. 29 da Res. n'~ 62, de 1975.
Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite à
qual, por força das disposições- contidas no art. 29 da
Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II e II) ftxados no art. 29 da Res. n9 62, de 1975,
ambas do Senado Federal, havia vista que os recursos a
serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Além da caracteristica da operação - extralimite- e
segundo conclusão do Departamento da Divida Pública,
a assunção do compromisso sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximos exercícios.
Atendidas as eXi8ências das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluimos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 20, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sao Paulo
(SP), a elevar em Cri 503.460.0I2,06 (quinhentos e
três milhões, quatrocentos e sessenta mil, doze cruzeiros e seis centavos) o montante de sua dfvida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

3.619.0
665,2
566,4

I - Montante Global
II -Crescimento real anual
III- Dispêndio anual máximo

5. Assim, o Município de Itaueira (PI) não tem dispêndios com a dívida interna consolidada (intra e extralimite), possuindo margem para o montante global, crescimento real anual e dispêndio anual mâx.imo, todos calculados em função da receita de 1981, corrigida até a época
do exame.
6. Por outro lado, o municf,Pio pleiteante é um do~
mais próspero do Estado do Piauí e fica situado no vale
do rio Itaueira sendo a sua principal atividade a agricultura, destacando-se, ainda, como o maior produtor de
milho daquele Estado~
7. Ante o exposto, opinamos no sentido da Õormal
tramitação do projeto apresentado pela Comissão de
Economia.
Sala da Comissão, 14 de abril de 1983. -Passos Pôrto, Presidente - João Lobo, Relator -Jorge Bornhausen - Eneas Faria- Alfredo Campos- Gaivão Modesto
- Almir Pinto - Jorge Kalume - Eunice Micliile$ Lomanto Junior.

proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal
d~ São Paulo (SP), autorizada a elevar em CrS
503A~0.012,06 (qufnhentos e três milhões, quatrocentos
e sessenta ~ii e doze cruzeiros e seis -centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar
empréstimo juntO -a-Çãixa Econômica Federal, esta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, valor correspondente a
299.119,51 ORTN considerado o valor nominal da
ORTN de CrS 1.683,14 em abril/82.
Caraçte:rísticas da operaÇao:
A Valor: CrS 503.460.012,06 (correspondente a
299.119,51 ORTN de~CrS 1.683,14 em abril/82.
B Prazos:
I de carência: 24 meses
2 de amortização: 144 meses
C Encargos:
.
I juroS de 6% a.a.
2 correção monetária:: 80% do índice de variação
trimestral da ORTN.
D Garantia; vinculação de cotas-partes do Imposto so:bre a Circl!-_lação de Mercadorias (ICM)
E DestinaÇâo dos recursos: reforma de escolas muniC:ipais--de 19 grau- e di: educação infantil.

PARECERES N•s 198, 199 E ZOO, DE 1983
PARECER N• 198, DE 1983
Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
178, de 1982 (n9 354/82, na origem) do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federai seja
autorizadtl a Prefeitura Municipal de São Paulo
(SP), a elevar em Cr$ 503.460.012,06 (quinhentos e
três milhões, quatrocentos e sessenta mil e doze cruzeiros e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
D~

Relator: Senador Bernardino Viana
O Senhor Presidente da República encaminha a exame
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição),

11.665,4
3333,0
2.49:,7.

Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação de crédito sob exame é viável económica
e financeiramente.
O processo é acompanhado dos seguin~es elementos
principais:
a)

Lei n9 9.201, de 18:::12-80 i:tutorizadora da ope-

ração;
b) Exposição de Motivos (EM 180/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presi-

Art. 19 1:: a Prefeitura Municipal de São Paulo, Esta~
do de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução nf
"; =-y3; de J 1 de outubro de 1276, do Senado Federal, autori~
zada a elevar o montante de sua divi~a consolidada in~
teril.a em Cri 5CÜ.46o.Ol2,06 (quinhentos e três milhões,
quatrocentos e sessenta mil, doze cruzeiros e seis centa~
vos), correspondent-es a 299.119,51 ORTNs, considerado
o valor nominal da ORTN de CrS 1.683, 14, vigente em
abril de 1982, a fim de contiatar uma operação de crêdi~
to de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de agente fmanceiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à reforma de
escolas munícipais de 1Y grau e de educação infantil, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra ern vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982. - Luiz
Cavalcante, Presidente
exercício- Bernardino Viana,
Relator- José Fragelli- Lenoir Vargas- José Lins ~
Vicente Vuoio.
'

em

PARECERES N•s 199 E ZOO, DE 1983
Sobre o Projeto de Resolu~o n9 20, de 1983, da
Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura
Municipal de São Paulo (SP), a elevar em Cr$
503.460.012,06 (quinhentos e três milhões, quatro~
centos e sesse11ta mil. doze cruzeiros e seis centavos) o
montante de sua dívida co11solidada interna".

Da

PARECER N• 199, DE 1983.
de Constituição e Justiça.

Comiss~o

Relator: Senador Aderbal Juremo
Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer
sobre a Mensagem Jl9 178/82, do Senhor Presidente da
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República, autoriza a Prefeitura Municipal de São P8.ulo
(SP), a contratar operação de crédito no valor de CrS
503.460.012,06 (quinhentos e três milhões, quatrocentos
e sessenta mil, doze cruzeiros e seis centavos), des~inada
a financiar a reforma de escolas municipais d,; 111 grau e
de educação infantil.
· · -·
O pedido de autorização foi formulado nos terffiOs do
preceituado no parágrafo única· do artigO 211 da Resolução fl9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limites fixados P~to
artigo 29 da Resolução n'1 62, de 28-11)..75, também da
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, constitucional e de boa técnica
legislativa.
Sala das_ Comissões,-23 de maiÇo de 1983.- Murilo
Badaró, Presidente- Aderbal Juremo, Relator- Helví-

dio Nunes- Guilherme Palmeira-- Hélio Guelras- José Fragefli- Alfredo Campos- Martíns Filho- Ca"rlos
Alberto.
PARECER N• 200, DE 1983
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Enéas Faria
A matéria de que trata eSte processado já rol exaustívamente examinada pela Comissão de Economia que,
dentro de suas funções, píOpôs, conclusivamente, pela
apresentação do competente Projeto de Resolução, ora
sob exame.
Pretende ele que se autorize a Prefeitura Municipal de
São Paulo a elevar os atuais limites de sua dívida Consolidada interna para mais 503 milhões, 460 mil, doze Cru-zeiros e seis centavos, equivalentes a 299.119, 51 ORTNs
de CrS 1.683,14, vigentes em abril de 1982.
A meta dessa extensão do_ referido limite, cujo cibimento legal e constitucional já foi examinado e admitido
pela douta ComisSão de Constituição e JuStiça, e cuja
adequação econômic_o-financelra já merriceu -o-b-ene-plácito- da Comissão de Economia, é a contratação, por
aquela municipaJidã.de, de:- empréstimo junto à Caixa
Económica Federal, mediante repasse de recursos dO
FAS- Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, naquele valor.
Com esse aporte, a Prefeitura paulista promoverá areforma de escolas municípais de 19 grau e de educação infantil, objetivo meritório, por todos os títuloS.
No âmbito desta_comissão, tendo em vista o que cons~
ta do processado, nada a opor à pretensão, razão por
que lhe damos nosso voto plenamente favorável.
Sala da Comissão, 14 de ã.bril de 1983.- Passos Pôr~
to, Presídente- Eh-éas Faria, Relator:..... lorgi: Bomhau-

sen- Alfredo Campos..,..... Gaivão Modesto- Almir Pinto
-Jorge Kalume- João Lobo...,... Eunice Michiles- Lomanto Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de leí que vão ser lidos pelo Sr.
-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 50, DE 1983
"'Revoga dispositivos da Lel n'~ 7.016. de 23 de
agosto de 1982? que dispõe sóbre a reversão para car-'
gos integrantes do Plano de aassificaçio instltufdo'
pela Lei n9 5.645, de 1970".
O Congresso N acloilal decreta:
Art. 19 São revOgados os §§ I'~ e 2'~ do art. I"' da Lei
n9 7.016, de 23 de agosto de 1982.

Art. 34.
§ 4'~ As sentenças a que: se refere o capul não estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição na forma do
~rtigo 475 cl.o Código de Processo Civil."

Art. 2'1 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
0

Justificação

Cuida a Lei n9 7.016, 4e 198_2, conforme está. exPlicitado em sua ementa, de disciplinar a r~yersão para cargos
do Plan<? de Classificação da Lei_ 1!!5.~5/70, dQs funcionárioSãposentados por invalidez que venham, posteriormente a ser julgados aptos em inspeçãó de saúde.
Todavia, os§§ 19 e 29 do art. I'~ da referida lei, praticamenté impedem tal reversão no casq em que o funcionário, incluindo o tempo de inatividade, conte tempo de
serviço suficiente para a aposentadoria voluniãria:.
Os dispositivos em questão reclamam cancelamento,
revog~ção, eis qÚe, embora aparentemente afinados com
o espírito geral da dita lei, pressupõem a compulsão da
inatividade para servidores apOsentados por_ invalidez
que entretanto, vêm a ser julgados_ aptos em inspeção de
Saúde, mesmo antes de que esses completem 70 anos de
idade, _o limite para a aPlicaÇão da aposentadoria compulsória. Ora, se somente aos setenta anos o servidor deve, forçosamente, deixar o serviço público, não se compreende a validade ou a justeza de uma lei que a tanto
obrigue pessoas de idade inferior, comprovadamente aptas para o trabalho.
Tal é~ motivo da presente proposição, que contamos
ver apro~a_da com o apoio de nossos ilustres Pares, em
favor do~ serVidores públicos alcançados pela· nonna injusta.
Sala d~s Sessõ~. 15 de abril 'de 1983. -_Nelson Car-

neiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9 7.016, DE 3 DE AGOSTO DE 19S2
Dispõe sobre a reversão para cargos integrantes do
Plano de Cargos instituído pela Lei n'~ S.64S, de 10 de
deZembro de 1970.
O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sancionO- a seguinte lei: · -ArL 1'~ O funcionário aposentado por invalidez,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, quando julgado apto em inspeção de saúde, reverterá à atividade para cargo integrante do Plano de Classificação de
Cargos instituído pela Lei n'~-5.645; de 10-dedezembro de
1970.
§ 1'1-· Não poderá reverter o aposentado que contar
tempo de serviçO suficiente para aposeóladoria voluntária, incluído o tempo de inatividade.
§ 29 Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o
fundonâiio continuará na~-inatividade, permanecendo
inalterado e fundamento iegal- ·de sua aposentadoria,
com a conseqUente proporcionalidade de prOventos.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegís/ação Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 51, DE 1983

1'~-Secretârio.

São lidos os seguintes

Abril del983

Dá nova_ redaçào aos artigos que_ ~e!)dona da Lei
6.380, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a
cobrança judicial da Dívida Ativa da fazenda Pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os artigos 26 e 34 da Lei n'~ 6.380, d"e 22 dC
setembro de 1980, passam a vigorar acrescidos dos se·
guintes parágrafos:

"Art. 26.
Parágrafo único. A sentença que -aecretar a
tinção do processo fará coisa julgada entre--as pãrtes.

ex--

Art. 29
cação.
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiSão revogadas as disposições em contrãrio.

JusiÍftcação
À grande- Quantidade de executivos fiscais tramitando

nas Varãs de Faze-nda Pública do País recomendou a
adoção de normas processuais específicas de sorte a agi~
Jizar o respectivo procedimento. Assim é que, no curso
do ano de 1980, foi votado projeto, qu-e ã.Cabou se transformando na Lei n9 6.380j80, destinado especificamente
tanto a simplificar o processamento dos feitos de interesse do Erário como a desafogar o Judidário das inúmeras
causas que ali tramitam.
A imprecisão de certos preceitos contidos na nova legislação acabou por frustrar o objetivo inicial.
Facultou-se à Fazenda, «antes· da decisão de primeira
instâ~cia", cancelar a inscrição da dívida ati v a e por conseguinte ver extinta a execução "sem qualquer ânus".
. (art. 26). A norma obviamente destina-se a evitar que o
Tesouro seja penalizado pelas falhas dos seus servidores
ou deficiência da própria estrUtu-ra administratiVa. necéssário, · en"tretã"ilTO, explicít ar que- a seritença que- decretar a extinção do processo faz coisa julgada entre as partes e por co!lseguinte invi~bilíza a re.novação-- da
cobrança contra a meSma pessoa.
Em outro dispositivO limitou-se a possibilidade de recurs_o à segunda instância às causas cujo valor seja superior a 50 (cínqUenta) Obrigações Reajustáveis do Tesou-ro Nacional (art. 34). O dispositivo ê salutar na medida:
em que limita o acesso à superior instância àqueles processos onde o valor patrimonial em causa ê elevado.
Torna-se, entretanto, inóqwi. a medida se iaís executivos
fiscais permanecerem sujeitos ao- duplo graU de jurisdição, na conformidade do estatuído no artigo 475 do
Có~igo de Processo Civil, segundo interpretação de
vários Tribunais.
A proposição ora submetida à apreciação do Congresso Nacional tc-:m por esc-opo contribuir para o aperfeiçoamento da ordem jurídica na medida em que procura aprimorar a legislação processual.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1983.- Itamar ~ran-

e

co.
LEGISLAÇÃO CITADA
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980

LEI N• 6.380,

Art. 26. Se, ãntes da decisão de primeira instância~ a
inscrição-de Dívida Ativa for, a qualquer-títúfo, cancelada, a execução fiscal Será extinta, sem qualquer ónuS
para as partes.
Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50"- (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro NaciOnal
- ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de
declaração.
§ y• Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á o
valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido
de multa e juros de mora e demais encargos legais, na
data da distribuição.
§ 19 OS embargos- infringentes, instruídos, ou não,
com documentos novos, serão deduzidos, no prazo de 10
(dei} dias, perante o mesmo Juizo, em petição fundamentada.
§ 3'~ Ouvido o embargado, no praZo de lO (dez) dias,
serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.

(1

Comissão de Constituição e Justiça.)

Sâbado 16 1.093

Abril de 1983

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 52, DE 1983
Submete os órgãos da administração lndireta ao

poder inl'estigatório das Comissões Parlamentares de
lnquêrito.
O CQngresso NacionaJ decreta:

Art. I~> O artigo 29, da Lei n"' 1.579, de l8 de março
de 1952, passa a vigorar com a seguinte redao;ão:

..Art. 29 No exercício de suas atribuições, poderão as Comissões Par1arrientares de Inquérito determinar as diligências- que reputarem necessárias e
requerer a convocação de Ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, da administação direta ou indireta, ouvir indiciados~ -inquirir testemu-

nhas sob cornpromisso, requisitar de repartições
públicas, autárquicas ou da adminístraçãO-índireta,
informações e documentos, e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença."
Art. 29
cação.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 39 São revogadas

as -disposições em contrârio.

Justificação
A lei que disciplina a atividade das COmissões Parl.ã.mentares de Inquérito data de época anteriór ao advento
ria "administração pública indireta" tal como conceituada no Decreto-lei fi9 200 de 1967.
Freqüentemente este importante instrumento de
atuac;ão parlamentar tem a sua atividade obstada por
questiúnculas jurfdicas suscitadas em torno da amplitude
dos poderes conferidos pela Lei n9l.579f52 no tocante à
possibilidade de serem requisítã:dos documentos de órgãos integni.iü(:s da administração indireta.
Cumpre atualizar de vez a norma à realidade contemporânea de sorte a evitar que no curso das investigações
sejam levantadas dúvidas que dificultem a plena realização do objetivo final.
A proposição em pauta tem por objetivo submeter
toda _a administração indiretã ao crivo e p_oder investigatório das Comissõés Parlamentares de Inquérito.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1983. - Itamar
Fra'nco.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N•L579
-DE l& DE MARÇO DE \952
DISPÕE SOBRE AS COMISSÕES
PARLAMENTARES DE INQUlô.RITO.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 53, DE 1983
Dispõe sobre 11 realização de palestras, nos cursos
de ]9 e
graus dos estabelecimentos de ensino do
País, sóbre pei:Sonatidades qUe Se destacarani no plano nacional.ou estadual e dá outras providências.

z.,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os estabelecimentos de ensino do País farão
ministrar, nos_CJJI:_sps de l9e 29 graus, palestras sobre persOnalidades que se destacaram no plano nacional ou estadual, providenciando a distribuição gratuita de apostilas dessas aulas.
Art, 29 As. palestras a que se refere este artigo serão
orientadas. em cada Estado, pela respectiva Secretaria de
Educação e Cultura, obedecido o critério de intercalação
na escolha das personalidades Qacionais e estadU_ais.
Art. 39 O Po_der Executi..._,o, nºprazo de 90 (noventa)
dias, contadOs de_ sua publicação, regulamentará esta lei.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Nos cursos de J9 e 29 graus da rede de ensino do País,
hã uma evidente lacuna, ou seja, a falta de abordagem
sobre personalidades que se destacaram no plano nacional ou estadual. De fato, seja na literatura, na ciêilcial,
nas artes, na política, na carreira militar, etc., o nosso
País está referto de figuras ilustres, merecedoras da admiração de todos os brasileiros.
O conhecimento dos exemplos que essas personalida·des representam servirâ, substancialmente, para formar
uma mentalidade mais vigorosa em nossa juventude.
orientando-a positivamente em direção aos legítimos interesses da nacionalidade.
O presente projeto, pois, cria a oportunidade para que
possamoS aproveitar os valiõsos legados que a cultura, a
ínteligêncía e o patriotismo de muitos brasileiros podem
oferecer aos nossos jovens.
Nestas últimas décadas, sente-se que o entusiasmo do
..porque me ufano do meu país" está decaído. Esse indíferentism·o acerca da nossa história, desgraçadamente,
vem aum-entando e, llessa marcha, dentro de _mais alguns
anos o amor à Pátria serâ apenas utópico. E. hora de reagir a essa incúria, que at!ngirá õs alicerces da naciollalidade, ú:U.Crido conseqUências funestas para as gerações
fuluras.
O jornalista João Emílio Falcão foi taxativo em seu
ãftigo no Co_r~io Braziliense de;> dia J4 de ~arço deste
ano, do qual vale a transcrição de alguns trechos, at~
eomo alerta. Diz o articulista: ·
_ ..Os nossos ídolos nacionais, os heróis_dé nossa
juventude, são os integrantes de uma seleção que se
preocupou tanto com os prêmios que se esqueceu de
vencer os jogos. Ou, talvez, os jovens cantores de
músiCas dominadas pelos ritmos alienfgenas. Ultrapassado o modismo francês, das boutiques, e das
corbeilles, teme;>~> boje o portinglês._."
Sala das Sessões, em 18 de março de 1983.- Senador
Jorge Kalume

(Às Comissões de Constituição e JusÍiça e de Educaçao e Cultura.)
Art. 2'1' No exercício de suas atribuições. poderão as
Comissões. Parlamentares de Inquérito determinar as diligências que reputarem necessárias e requerer a convocação de ministros de Estado, tomar o depoimento de
quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais,
ouvir os indiciados, inquirir testcmun.has sob -compromisso, requisitar de i'epartiçõéS públicas e autárquicas
informações e documentos, e transportar-se aos lugares
onde se fizer mister a sua presença.

(À Comlssão de Constituiç8a e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Os projetos
lídos serão Publicados e remetidos às comissões compe-

e vinte e dois mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros e
cínqüenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada interna", feita a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1983. -Severo Gomes.
REQUERIMENTO No 564, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 no Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PRS n9 254/81,
que. ''autoriza a Prefeiturà Municipal de Palestina (SP) a
elevar em Cr$ 1.409.138,40 (sete milhões, quatrocentos e
nove mil, cento e trinta e oito cruzeiJ,,s e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna''. feit~ a reconstituiÇão do processo, se necessâria.
Saladas Sessões, 15 de abril de 1983. -Severo Gomes.
REQUERIMENTO N• 565, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o ~es<irquivamento do PR~ n"' 81}82, que
"aUtoriza a Prefeituia Municipal de Santo Andrê (SP) a
elevar em Cr$ 1.79[.500,00 (um bilhão, setecentos e noVenta e um mHhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1983. -Severo Gomes.
REQUERIMENTO N• 566, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dearquivamento do PRS n9 153(82 1
que '"autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria
(SP) a elevar em CrJ 36.175.728,00 (triilta e seis milhões,
cento e setenta e cinco mil e setecentos e vinte e oito cruzeiros) o montante de sua.dívida consolidada interna",
feíta a reconstituição do procl::sso, se necessária.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1983. -Severo Gomes.

REQUERIMENTO N• 567, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desa'rquivamento do Projeto de Resolução n9 114, de 1982, que àutoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de einprêstimo externo
no valor de US$ 50.000.000,00 (cinqíienta milhões de
dólares) destinada aos Programas de Desenvolvimento
Rural Integrado, Mineração e Infra-estrutura Económica, naquele Estado, feita a recostituiçào do processo, se
necessária
Sala das Sessões, 15 de abril de 1983.- Raimundo Parente.

REQUERIMENTO N' 568; DE 1983
Nos termos dispostos no art. 367 do Regimento ln ter~
no, requeiro o desarquivamento do Prejeto de Resolução
n9 85, de 1982, que au~oriza o GoVerno no Estado de
Goiás a elevar em CrS 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões_e.seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida_consolidada, feita a iecostituiÇão do processo, se necessária.
Sala de.Sessões, 15 de abril de 1983.- Henrique Santil/o

~terttes.

Sobre a meSa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19 Secretário.
São lidos os seguinte~
REQUERIMENTO N• 563, DE 1983
-NOs ternios do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, req~,;eiro ..9 d~rquiv.amento do PRS fi9 118/81,
que...autorizã a Prefeitura Municipal de Olímpia (SP) a
elevar em CrS 37.122;399,51 (triri.ta e sete ~hões, cento

REQUERIMENTO N• 569, DE 1983
Nos termos do dispOsto no art. 367 do Regimento ln~
terno, requeiro o desaiquivamento do Piojeto de Resolução n9 21, de 1982, que autoriza o Governo doEstado
de Goiás elev~ em C!:S I .586.700.000,00 (um bilhão,
quinhentos e oitenta e seis milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a te·
costituição do proc-esso, se necessária.

a-

Sala· di Sessõ~.

de abril de 1983.
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REQUERIMENTO N• 570, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regirri.ento I ri~
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9' 204, de 1981, que autoriza o Governo do Estado
de Goiás a contratar ex.préstimos eXternos, no valor de
US$ 55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de dólares
norte-americanos) destinados ao Programa Rodovias
Alimentadoras, naquele Estado. Feita a recostituição do
processo, se necessâria.
Sala das Sessões 15 de abril de 1983. - Raimundo Parente.
REQUERIMENTO N• 571, DE 1983
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada, do Projeto de Lei do Senado nq 33/83~ de
minha autoria, que dispõe sobre O. "seguro desemprego",
para alt~?rações necessárias.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1983.- Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE-(Milton Ca·b;aÍ)- Os rêquerimentos lidos serão publicados e posteriormente incluídos em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Seilador ~enn.qUe
Santillo.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE
15/4/83 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Conforme noticia a imprensa hoje, o Diretório Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
reuniu-se ontem, em Brasília, e tomou impOrtantes dCci:
sões de caráter polítiCo, que estão consubstanciadas em
uma nota cujo texto vou ler na íntegra, para que conste
dos Anais do Senado Federal.
Ei-la, Sr. Presiderite, Srs. Senadores:
A presença do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no cenário político· nadonal, PrâtíCãmente coincide com o período autoritário. Já enl
1966, por seu antecessor- o Movimento Democrático Brasileiro_- MDB, disputou o pleito de 15 de
novembio, ocasião em que, no próprio curso da
campanha.e em pleno processo eleitoral, teve que
vencer sucessivos atos de força, traduzidos, para
não falar na rotina cruel e constante da repressão,
na cassação de mandatos eletivos de integrantes de
seus quadros e no recesso, manu mi/itari, do Congresso Nacional.
Editado _o Ato Institucional n~ 5 e outorgada,
pela Junta Militar que veio a arrebatar o poder, a
Carta Constitucional ainda hoje vigente, o MDB,
com seus quadros abalados ou quase exterminados,
pela cassação, o exílio e, até, a morte, prosseguiu na
sua luta e na formação de seu ideário, sem intermitências ou vacilações. Na fase mais virulenta e impiedosa da repressão, quando toda a imprensa esteve sob constante censura, o MDB, a Igreja, a OAB,
a ABI, poucos e perseguidos setores da sociedade,
foram as únicas VOzeS a Se-õporellúi bi-Utalidade de
uma iníqua e sistemática opressão.
- -No pleito de IS de novembro de 1974, a legenda
consagrou-se pelo voto da ampla maioria dos brasileiros~ elegendo senadores da República em 16 Estados da Federação. A partir de então, revelando o
sistema sinais de exaustão e pondo-se na defensiva,
o MDB, depois PMDB, tem revelado engenhosa
criatividade e notável capacidade de superação dos
obstáculos casuísticos ímpostos pelo arbítrio, na sua
luta.desesperada pela preservação do poder.
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O MDB, assim, terminou por se transformar em
legítimo, autêntíco e poderoso movimento dC COIDbate ao regime autoritário. E aS suas conquistas, a
começar pela própria institucionalização da oposição, já são valiosas. Estão af a· anistia, a revogação
do Al-5, as eleições diretaS para os governos estaduais e a descompressão da censura amordaçadora
dos meíos de comunicação.
Com seu passado de luta e com um ideário nele
consolidado, que se sintetiza no co~pr_9misso de
- impfa:ritãr a democracía no PaíS, o PMDB estâ ciente de que a Nação transpõe momento grave e decisivo. Sabe e denuncia que nunca foi tão gránde a angústia e o sofrimento do povo, oprimido pela espoliação salarial, pelo desemprego, pelo desmantelo e
carência do sistema previdenciârio, pela vexatória
rendição ao FMI e ao capital estrangeiro, pelos juros reais mais altos do mundo, arruinando principalmente_ a média e pequena empresa, aumentando
o já insuportável número de desempregados.
Pesquisas atestam ser de 10% a taxa de desemprego no Brasil, acarretando no meio urbano três milhões de desempregados, que somados a três milhões de subempregados na cidade, e cinco milhões
no campo, totalizam dez milhões de trabalhadores
sem salários ou carentes de recursos para viver. Eis
o retrato desumano do selvagem modelo económico
do arbítrio. E há cerca de vinte anos, o arbítrio é o
mesmo, o désgoverno é o mesmo, com os mesmos
homens, o modelo econômico é o mesmo, testemunhando insensibilidade e impatriotismo que tocam
- às raias da insânia.
Intenções, paliativos e arranjos não satisfazem à
Nação. Ela exige prementes reformas estruturais
que remodelem a sociedade violenta e injusta que aí
está, para qu'e sofridas e humilhadas massas tenham
acesso ao desenvolvimento, para que possam comer, morar, curar-se, educar-se, viver enfim. Isso,
necessariarriente, passa pela via política e institucional, com o desalojamento do arbítrio que continua
desgraçando o País. A síntese é o universo da Assembléia Nacional Constituinte, tendo a eleição
pelo voto direto do Presidente da República como
aríete, para a tomada pela sociedade da Bastilha do
poder usurpado pela oligarquia tecnocrata.
Somente a consulta popular e o conseqüente
fórum polémico e nacional para detectar problemas
e compromisso de solução, levarão a Presidência da
República um mandatário legitimamente vinculado
com os genuínos anseios populares. Em recente pesquisa, feita pelo Instituto Gallup e publicada nos
principais jornais do País, 74% dos brasileiros reivindicaram o direito fundamental de votar para Presidente da República. A eleição direta ê exigência
histórica de nossa formação polí~ica.
Não há alternativa política fora da consulta popular. As urnas são o camjnho, o ónico, para o Palácio do Planalto. A não ser pela força, o excrescente Colêgío Eleitoral, continuará substíiUlrid.õ e se superpondo a sessenta milhões de eleitores.
Insistir no expediente casuística e antidemocráticO é a·cumular e transferir a críse,
fazendo-a explodir, dentro de pouco tempo, com irremediáveis e trágicas coitseqüências para o piOcesso político brasileiro.
Com a legitimação do poder pela eleição direta
do Pr_esidente da República e dos Prefeitos das Capitais e áreas de segurança, urge a ...consolidação
das instituições", conforme reconüeceu o próprio
Presidente da República, em pronunciamento de 14
de março findo. E o processo social e histórico pa:i-a
_ "consolidar as instituições" será escrever, com a
vontade política da sociedade, atravês de constituintes especificamente eleitos, uma Constituição formal e materialmente apta para dar respostas às demandas amplas e_profundas da nacionalidade. Entre outras, categorizar o traba~ho como interlocutor, com poder de pressão, frente ao Capital; a questão fundiária não ser enfrentada com perseguiÇão e
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prisão de padres e posseiros, mas com precisa e corajosa reforma da estrutura agrária; o reccmheci- mento da União Nacional dos Estudantes e demais
entidades de classe como órgãos legais e representativos; reformulação da lei de Segurança Nacional,
incompatível com a liberdade de imprensa e sindical
e com os direitos e garantias individuais; o desenvolvimento para toda a população e não para minoria
privilegiada.
Hã providências de emergência a serem adotadas
como administrações geradoras de empregos e de
obras voltadas para a coletividade, a aprovação
imediata do projeto instituindo o segurodesemprego, existente na maioria dos países industrializados.
Nisse quadro desesperador, é injúria à classe
operária a inacreditável tentativa de alteração da
política salarial, perpetrada pelo Decreto-Lei n~'
2.012, d~ 25-1-83, que o Congresso Nacional deverá
sumariamente rejeitar, sob pena de descrédito.
A retomada do desenvolvimento, incompatível
com a incompetente e irresponsâvel orientação imposta à economia, só será possível com o tratamento absolutamente diferente do imposto pelo Fundo
Monetário Internacional, devendo o Partido examinar proposta do Senador Teotónio Vilela.
A história adverte que a corrupção é uma das filhas malditas do arbítrio.
A taxa de arbítrio, portanto de irresponsabilidade, __é proporcional à taxa de corrupção.
Escandâlos impunes são as manchetes quase que
diárias dos ]ornais. E a impunidade é o crime continuado e estimulado.
Só goVernos legitimamente eleitos têm autoridade e são submetidos à pressão da opinião pública
para combater e punir a pilhagem do dinheiro do
povo.
Fundamentado no PTograma do Partido, no
diagnóstico da crise que traumatiza o País e conseqüente oferta de alternativa, consubstanciadas no
documento."Esperança e Mundança", nas ponderações e denúncias contidas no presente pronuncimanto, o PMDB fixa as seguintes prioridades:
I) A eleição do Presidente da República, em IS
de janeiro do 1985, pelo voto direto, devendo a Direção Nacional do PMDB constituir uma Comissão
de Senadores e Deputados, coordenada com os Diretórios Regionais, Municipais, demais Partidos de
-oposição e setores representativos da sociedade,
para empreender ampla e contínua campanha em
todo País.
2) Consolidação das instituições, atravês d.e
uma Assembléia Nacional Constituinte.
3) A imposição do Fundo Monetário Internacional de reequilibrar as contas externas pela via da
recessão, para pagar a dívida, é suicida e inaceitável.
O Partido examinarã brevemente a proposta do Senador Teotónio Vilela que oferecerá alternativa de
política económica condizente com o interesse popular.
4) Relações privilegiadas com os Países do Terceiro Mundo, especialmente os da América Latina.
5) Retomada do desenvolvimento, com investimentos em setores estratégicos da economia, prioritariam~nte na atividade rural, que estimulem o mercado interno.
6) Adoção do seguro-desemprego e rejeição do
--DeCreto-lei n9 ·2.012, que avilta a política salarial.
7) Restauração da austeridade e da moralidade
no trato da coisa pública, punindo-se os responsáveis pelos escândalos e desvios que desmoralizam a
administração.
Eis os postulados da Nação e os compromissos
do PMDB que fundamentam a dinamização de uma
campanha nacional pelo voto clireto na eleição de
.Presidente da República, ensejando diálogo popular
sobre os grandes problemas políticos, económicos e
sociais que augustiam o povo brasileiro.

DIÃ~JO
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, com este documento,
praticaniente o PMDB deflagra, a nível D.acional, a camR
panha pelo voto direto_em todos os_njveis, inclusive para
a Pcesidência da República. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) _:__ Concedo a
palavra ao nobre Senador José Lins, como Uder
O SR. JOSt. LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder.

O SR. NELSON CARNEIRO (Como Líder, pronuncia o seguírite discurso. sem·-reVísão -dO--o-1-:ã.dor.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores~ a idade tem suas virtudes e
tem seus vícios. Quando o Senidor José Lins se referia à
destinação de uma púte do FfNSOCIAL paia aquelas
pessoas que recebem menos de um salário míninio, evoquei, cotn saudade, o depoimento de OCtãvio Manguabeira. Mas, a tradicional e genero-sa malíciil do meu fraternal amigo, Senador Itamar Ffãnco, viu, nessa reminescência de um velho, a tentavia ou o primeiro passo
para a conciliação, que nesta Casa ê desnecessâfia, porque aqui o Partido do GoVerno conta com 2/3 das bancadas, e não será um voto exclusivo do PTB q~:~e irá mo- dificar o resultado de qualqUer-votação.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é Um
assunto que diz respeito a todo o País e que foi divulgado
pelo O Estado de S. Paulo, no dia 9 de abril corrente. E
diz respeito à terra do meu nascimento, aonde eu tenho
plantados, até hoje, os meus mais caros ·e niais duradouros sentimentos, a velha Bahia. Dizia o seguinte, Sr. Presidente:
''A única Junta de Conciliação e Julgamento da
Justiça do Trabalho em Camaçari, município daregião metropolitana de Salvador e que reúne a maior
concentração de operários da Bahia - em razão
principalmente do Pólo Petroqufmico - jâ vem
marcando para o próximo ano e até para 1985 a segunda audiência das recla.n:1ações trabalhistas qUe
na primeira não resultaram em conciliação entre
empregadores e empregado. A informação foi prestada ontem em Camaçari pelo juiz titular da Junta,
Manoel Araújo Magalhães, queixaridó--se de que a
Justiça do Trabalho est~ "complet'amente estrangulada."

E, acentuou o magistrado: .
..0 interessante é que Cama-çari ainda não tem
um elevado índice de desemprego e a grande rotatividade de mão-de-obra vem ocorrendo justamente
não no Pólo Petroquímica, mas na construção civil,
setor responsável por 90% das reclamações que recebemos."
O mesmo jornal divulga em seguida o que ocorre na
Inglaterra. S o contraste quem~ tr~z a esta. tribuna. Diz
o enviado especial, ltaborai Martins, numa correspondência para o grande matutino paUlista..
JUSTIÇA DO TRABALHO
RÁPIDA, NA INGLATERRA
Itaboraí Martins
Enviado Especial
-- "'Blrmirlghan:l - O Paraíso Perdido, assim os juízes do Trabalho brasileiros diriilm, não se refeiírido
ao célebre poema de Milton, mas à Justiça do TraR
balho illglesa; e eles certamente seriam apo1ildos peR
los advogados, reclamantes, reclamados e funcionários do Judiciárlõ-Trabalhista do Brasil. Por raR
zão mUitO simples. coinparado com o que. se vê no
Brasil, principalmente em São.Palllo,-0 trabalhÕ ~()S
Industrial Tribunals é um doce de coco. para não dizer um Yorkshire puágiilg.n
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E, a certa altura, explica:
"Na Inglaterra, não: o juiz (advogado com pelo
menos seis anos de prática) e os dois vogais (o dos
empresários e o dos empregados), todos eles distintos cavalheiros escolhidos pelo Ministro do Emprego (que seria nosso Ministro do Trabalho) têm em
média iipenas _duas audiências por dia. Em média,
. bâ apenas 40 mi_l reclamações trabalhistas por ano,
na Inglaterra inteira. Em média, ocorrem 100 mil
conflítos individuais no trabalho, em tOda-a InglaR
terra, por ano, e 60% deles são conciliados _extraM
judicialmente, pelo Serviço de Aconselhamento,
Conciliação e Arbitragem."
- E adianta, Sr. Presidente:
"Assistimos a uma audiência, em- Phoenix HouM
se, 1, Newhall Street, Birmingham: salas amplas,
pouquíssiino -movimento, duas audiências por dia e
por Junta, que funcionam de manhã e à tarde. As
partes prestam depoimento pessoal jurando sobre a
Bíblia; o juiz não dita para o datilógrafo, que só se
vê na Secretaria do Industrial Tribunal e assim mesmo_escreve muito pouco._ Cada parte pode produzir
a prov:l documental que julgar necessária."
_Lnteressante o que diz e_sse comentário, adiante:
_- - '_'Apelo só é ad~i_ssível e~ matéria de DireitcJ; 42
<di~ __de pr~o, após a publicação da sentença. No
-----ano passado houve apenas 5% dç apelos; estes foram os de_sti~os dos recursos: 12,3% foram julgados
favoravelmente; 19,8% baixaram à_ primeira instânCia (o EmpÍoyment Appea/ Tribunal funciona como o
nosso TRT) para nova instrução; 42,6% foram denegados; 34,3% foram retirados, pelo recorrente.
Em virtude disso, desde 1980 instituiu-se uma
prê-audiência, para o juiz decidir, junto às partes, se
se trata, em tese, de caso que deva ir para a frente ou
se, ao contrário, mefhoi seria o -arquivamento de
plano. E se a parte inSistir no feitO, Será Condenada
às custas, qué são pesadas, no caso de improcedência,"
Sr. Presidente, o contraste entre o que ocorre na velha
e tradicional Inglaterra, numa· cidade industrializada,
como· é Birmingham, que é a de mais elevado índice de
desemprego, de rotatividade_ de_ mão~de-obra naquele
Pais, e o que_ ocorre na minha cidade de Camaçari, na
Bahia, onde o juiz marca uma audiência para daqui a
dois anos, para decidir um litígio e_ntre o empregado e o
emprepdor. Isso é tão grave que eu me senti-no dever de
trazer ao conhecimento do Senado, Para que o Senado
medite sobre quais medidas que deve tomar, qual a reformulação que deve proceder na legislação trabalhista,
para que não se continue esse longo calvário de empregados e empregadores batendo às portas da Ju~tiça, enchendo as juntas d~e conciliação, de-manhã à nOite, com
pleitos que poderiam ser muitos deles af~tados, se aqui
nós .ÍlZéssernos, _como na !nglaterra, aquele serviço de
aconselhamento, de conciliação e arbitragem.
São estas, Sr. Presidente, as considerações que queria
fazer, agradecendo a deliciosa malícia com que me brindou o meu querido amigo Itamar Franco.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
p~Javra _nQs

_termos_ _do_art•. 16.lnciso.VI, ao-nob-re-Sena-

dor Itamar Franco para uma breve comunicação.
O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma breve comunicação. Sem revisãÕ,-do orador.)- Si-. Presidente e Srs.
Senadores:_
Com cerca de 30 mil habitantes, o Município de Itabi_r~to, ao p~ da _Serra e do Pico Itabirito, enfre:nta a pior
crise ecC?nômicll de sua história, s~~undq os seus mora·
dOres mafs alltigos, face ao fechanlento da Usina Esperallça, do-:Giupo· QÜeiróz Jciitiôf:
· .
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A crise começou em 1981, Sr. Presidente e se prolonga
atê hoje, com uma dívida, ao que parece, de mais de dois
bilhões de cruzeiros.
O Prefeito, o nosso companheiro Gastão Melillo, tem
dito que para barriga vazia não há lei. E tenta, Sr. Presiden~e, retirar recursos da Prefeitura para dar mantimentos à população para evitar saques na cidade.
Recebo do nosso companheiro, Prefeito Gastão MeIillo, o seguinte telex, Sr. Presidente, para o qual solicito
a atenção do nobre Senador José: Lins, não só para ser
nosso- intermediário junto ao Governo da República,
mas, quem sabe- jâ que S. Exf-lembrou o FINSOClAL
- se não poderiam ser empregados esses recursos também na cidade de Itabirito, em Minas Gerais, uma cidade que fica a 50 km de Belo Horizonte.
O telex é o seguinte, Sr. Presidente:
Telegrama
Senador Itamar Franco
Senado Federal
70!60 Brasflia/DF
Prefeito Municipal Itabirito chocado fechamento
Usina Queiróz Júnior, desemprego total operários,
pede solução grave crise, sensibilizando Ministro
Previdência Social, conceder certidão negativa débito INPS, retornando usina pioneira suas atividades
beneficiando oitocentos operãrios.
Gastão Melillo.
Recebo, na mesma linha, Sr. Presidente, um telegrama
do Conselho Particular da Conferência de SãO Vicente
de Paulo e do próprio ltabirense Esporte Clube: ~
Telegrama
Senador Itamar Franco
Brasília/DF
Sociedade SãoR Vicente Paulo Itabirito sentindo
drama esta cidade virtude desemprego 800 operários Usin-a Queiroz Juníor que acaba de paralisar
suas atividades, faz veemente apelo vossência sentido conseguir Senhor Ministro Previdência Social
autorização para que INPS possa liberar Certidão
Negativa débito, possibilitando aquela empresa realizar novas operações crédito e reativar imediatamente seus altos fornos reiniciando vendas seus proM
dutoS ciljo -mercado está felizmente reagindo; Saudações atenciosas Norival Cândido Vasconcelos
Conselho Particular Confs. São Vicente Paulo.
Telegrama
Senador Itamar Franco Câmara dos Deputados
Bras!!jafDf
ltabírense Esporte Clu_be de ltabirito, seti.tido dispensa 800 operários USina Queíroz JuÍliof, solicita
i":terver:tçàci_ vossência sensibilizar Ministro Previdência Soci~l! liberãr -.Certidão .N~gativa dê~ito
INPS, faVo! usina, retOrno atividadeS normais.
Atenciosas Saudações, Ilumberto Mendanha Presidente.
Senador José Lins, sabe V. Ex'- a crise seriíssima por
que passam as usinas de ferro-gusa no Brasil e em particular em MinaS Gerais. A cidade de Itabirito vivi momentos de aflição. Destino então este apelo não só ao
Ministro da Previdência Social, roas ao próprio Mínistro
do Trabalho. Eu farei chegar às mãos de V. Ex~ este telex, na expectativa de que V. Ex•, que conhece Minas
Gerais e o problema dô ferro.gusa-,-ftzesse-chegareste
apelo dramático do Prefeito de ltabirito e dos elementos
locais às autoridades competente, na tentativa de solu~
cionár esse prOblema.
Era;-sr~ Presideitte, a comunicação que eu queria fazer, agradecendo a V. Ex~ a gentileza~

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
.Attevir I,.eal- Má_do Maia- Eunice Michiles- Fábio Lucena- Odacjr_&qarf!S ~Aloysio Chaves --AleXandre Cost11- J?ão Castelo - Carlos Alberto- Di-
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narte Mariz - Aderbal Jurema - Luiz Cavalcante Albano Franco --Lourival Baptista - Jutahy Maga-

lhães- Lomanto Júnior- LuiZ Viana- José Ignácio
- Amaral Peixoto -_Alfredo Campos- Amaral Furlan - Severo Gomes - Affonso Camargo - Álvaro
Dias - Eneas Faria - Jorge Bornhausen - Carlos
Chiarelli - Pedia Símon.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está firtc:la a
Hora do Ex:pedie~te.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação em turno único, do Requerimento n9
449, de 19.83, do Senador RobertoSatu_rnino, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n<? 241, de 1981, de sua autoria, que modifica dispositivo cÍo vigente Código Florestal (Lei n' 4.771, de
15 de setembro de 1965), para o fim de dar destinação específica à parte da receita obtida com a
cobrança de ingressos aos visitantes de parques nacionais.
Em votação o requerimento,

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservarse como estão. (pau~a)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento -que
acaba de ser aprovado serã desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 2:

Votação, cm turno único, -do requerimento n"'
450, de 1983, do Senador Roberto Saturnino, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'>' 266, de 1981, de sua autoria que autoriza o abatimento, da renda bruta, das despesas com o pagamento de aluguéis de imóvel residencial.
Em votação o requerimento.
Os Sr. 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. PRESID!lNTE (Moacyr Dalla) - Item :!:Votação, em turno único, do Requerimento n\'451, de
1983, do Senador Roberto Saturnino, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 295, de 1981, de
sua autoria, que declara de utilidade pública a Associação Fluminense de Engenheiros e Arquitetos de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
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 (Moacyr Dalla) -

Item 4:

Votação, em turno único, do Requerimento n9 452, de
1983, de autoria do Seriador Carlos Chiarelli, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 60, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária (RS)
a elevar em CrS 56.965.900,00 (cinqUenta e -seiS milhões,
novecentos e sessenta e cinco mil e novecentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.

Os Srs._ Senadores que o aprovam permaneçam senta-- _dos. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimenl~-aP;ova
do voltarã a tramitar normalmente.
O SR. PRESID!lNTE (Moacyr Dalla) - Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
453, de 1983, de autoria do senadOr Carlos Chiarelli,- solicitando, nos termOs -do art. 367 d.o. Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n"' 99, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Candelária- (RS) a elevar em CrS
11.646.800,00 (onze milhões, seiscentos e quarenta e
seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua
dívída consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
no mal.
O SR._ PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 6:

Yotaç~o. em turno único, do Requerimento n'
454, de 1983, de autoria do Senador José Lins, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução ri.9
119, de 1982, qui autoriza a Prefeitura Municipal de
Paulínia (SP) 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.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
---O projetO de resoluçã_o constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
456, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interõo, o desarquivamento -do Projeto de Lei do Senado
n"' 90;de 1980, de sua autoria, que altera a redação
do ~rt. 29 da Lei n9 5.889, de 8 de julho de 1973.
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 serã desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento nt
457, de t983, do Senador Humberto Lucena, solicitando,_ nos termos do art. 3_67 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n' 143, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre a
remuneração mínima dos professores e dã outras
providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei que se refere o requerimento aprovado
voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESID!"NTE (Moacyr Dalla) - !tem 9:
Votação, em turno único, do Requerimento n'
de 1983, do Senador Humberto Lucena, soliciiarido, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto, de Lei do Sena-
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do n"' 150, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre
a aplicação das garantias do art. 543 da Consolidação das Leis do TrabaJho aos delegados sindicais.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senãdores que o aprovam queiram conservarse cOmo estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de_ lei a que se refe~e o requerimento queacaba de ser aprovado será 'desaxquivado.

O SR._ PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
459, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n' 193, de 1980, de sUa autoria, que introduz alteração na Lei da Anistia, objetivando tornar expresso o direito aos adicionais por tempo de serviço dos
servidores civis e_ militares que reto:naram ou reverteram ao serviço ativo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A _matéria ·constante ao requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item II:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 150, de 1983) do Projeto de Resolução n"' 32, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Olho
D'água dos Borges, Estado do Rio Grande do Notte, a contratar operação de crédito no valor de CrS
4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e
sete mil e duzentos cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno único-; (Pausa.)
Não havendo oradores, declara-o encerrada, sendo a
redação final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redaç8o finai aprovada

PROJETO D_E RESOLUÇÃO N• 32, DJ!; 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição e, e"----~
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• - - • DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Olho D'água
dos Borges, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 4.397.200,00
(quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil e duzentos (:luzidios).

O Senado Federal resolve:
Art. I"' É a Prefeitura Municipal de Olho D'ãgua
dos Borges, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos
do art. 2"' da Resolução n'~' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
cr~dito no valor de Cr$ 4.397.200,00 (quatro milhões,
tteieiffõs e noventa e sete mil e duz_entos cruzeiros), junto à Caixa Econôinica F~eral, mediante a autorização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de equipamentos para
limpeza pública, daquele Município, obedecidas as con·
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia) -Item 12:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer
n'l 164, de 1983) do Projeto-de Resolução n9 34, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa~
na do Matos, Estado do Rio Grande do N arte, a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
10.071.000,00- (dez milhões e setenta e sete mil cruzeiros).
Em discussão a redação fmal, em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como
defiriitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à prrrmulgação.
E a seguinte a redaçáo final aprovado

PROJETO D.E RESOLUÇÃO N• 34, DE 1982
Faço saber que o Senado Fed1 ral aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstitUição e, eu, _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃON•--.-•DEI9~

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santana do
Matos, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar
operaçao de crédito no valor de Cri 10.077.000,00
(dez milhões, setenta e sete mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I 9 ê a Prefeitura Municipal de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art.
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Se-nado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS 10.077.000,00 (dei: milhões, setenta e
sete mil cruzeiros), junto à Caixa Ecõnômica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio _ao
Desenvolvimento Social- F AS, destinada à conStrução
de um centro de abastecimento, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 2~> Bota Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia) -Item 13:
Discussão, em turno único da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n~' 163, de 1983) do Projeto de Resolução n~' 41, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ex.tre-moz. Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em
Cr$ 8.153.200,00 (oito riiilhões, cento e cinqUenta e
trCs mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Em discussão a redação fmal, em turno único. (Pausa.)

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. _359 do Regimento Interno. A mat~ria vai à promulgação.

.t a seguinte a

redaçao final aprovada

PROJETO D.E RESOLUÇÃO N• 41, DE 1982

RESOLUÇÃO N•

,DE

I 09?

nl' 148, de 1983) do Projeto de Resolução nQ 54, de1982, que autoriza ·a Prefeitura Municipal de Bataiporã, Estado de _Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 5_.221.500,00
(cinco milhões-, duzentos e vinte e um mil e quinhen·
tos cruzeiros).

19~

Autoriza a Prefetura Municipal de Extremoz, EJtado do Rio Grande do Norte, a_ elevar em Cri
8.153.2()()_,00 (oito_ milhões, cento e cinqúentã .e.tr.ês
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

Em discussão a redacão final, em turno único. (Pau·
sQ.)

O Senado Federal resolve:

__ArL ]I' b a Preifeitura Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 21' da
Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 8.153.200,00 (oito
milhões, cento e cinqUenta e três mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de de
que possa C_QQ_tfatar um emprêstimo de igual valor junto
à Caixa -EConOmica Federal, mediante a utilização de re--cUrsOs do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinado à construção de uma escola de li' grau
na zona urbana daquele 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.

Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encerrada.
Encerrada a _discussão, a redação final é dada como
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

e a seguinte a redação final aprovada
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 54, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso V [, da Constituição e, eu~_, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Alf~Or{~!l

O SR. PRESIDEN'fli: @oacyr Palia) -:- Item 14:.
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
nl' 162, de f983) do Projeto de Resolução nY 44, de
1982, que autoriza a PrefeitUra Municipal dê Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$
13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Enf discussão _a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

€. a s_eguinte a redação final aprovada
P~OJETO DE R!lSOL(JÇÃO N• 44, DE 1982

FaÇo saber que o senado Federã.I aprovou, DóS termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição e, eu~_, Presiden_tC:o pro_r:nulgo ~ seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em CrS
13.600.(}()(),00 (treze milhões, e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolver:
Art. I~> É a Prefeitura Municipal de Terenos,-EitadÓ
de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 21' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede-ral, autorizada a elevar em Cr$ 13.600.000~00 (treze rriilhões, e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívi~
da consolidada. a fim de que possa-cOntratar empréstimo
no valor global acima mencionado, junto à Caixa Eco·_
nômica Federal, mediante a utilizaçãO de recursos do
J'\mdo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS,
destinados à construção de 2 (duas) unidades escolares
de l'~ grau em Colônia Nova e no Bairro Vila Jacy, bem
Colncilmplantação de galerias pluviais, guias e sarjetas,
naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo .
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- Item 15:
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição e, e ' " - - - - Presidente, promulgo a seguinte

Sábado !6

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

a Pr_efeitura Mwzlcipal de Baitaporã, Es_iadp de 4falo GTosso dQ Sul, a contratar operação de
crédito no valor de Cri 5.221.500,00 (cinco milhões,
duzentos e vinte e um mil e quinhentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' "! a Prefeituià Municipal de Baitaporã, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2<t da Re~
solução nl' 93, de- II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no va~
fõi' dC? Cri 5.221.500,00 (cinco milhões, duzentos c vinte e
um mil e quinhentos cruzeiros) junto à Caixa Económica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
construção de 9 (nove) escolas de ]9 grau na zona rural
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:.._

O SR •.PRESIDENTE (Moacyr Da11a) -

Item 16:

Discussã~, em tum o único, da Redação Fínal (O·
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n~> 147, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 93, de
1982, que- autoriza a Prefeitufa Municipal de Gurupi, EStado de Goiãs, á contratar operação de crédito
no valor de CrS 14.422.000,00 (Quatorze milhões,
quatrocentos e vinté'e dois mil cruzeiros).
Em discussão a redação final, .em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redaçao final aprovada

PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 93, DE 1982
FaçO ~aber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição e, eu, - - • Presideilte, prOri-tulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado
de Goiás, a contr""atar operação de crédito no valor de
CrS 14.422.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e
vinte e dois mil cruzeiroS.)
O Senado Federal resolve:
Art. 11' É a Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado
de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II
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de outubro de 1976 do _Senado Federal, autoriZada a
contratar op~racão de crêdito no valor de CrS
14.422.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e
dois mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Fedeial, -

ao-

mediante a utilização de recursOs do Fundo d-e-Apoio
Desenvolvimento Social-- F AS, destinada à construção
de creche, 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.

delha, o eminente Senador José Fragelli e V. Ex• vieram
a esta Mesa e- disserãm: ..Moacyr, tenha paciência por~
que ê o primeiro discurso que ele faz, nesta C(!.Sa."
Hoje, V. Ex• pode com exCelsa vênfa de V. EX.f, recorrer às notas taquigráficas, e ver quantas vezes CSta-MeSa aciOnou esta campaínha, pedindo, rogando, às vezes, aos
Srs. Senadores Henrique Santillo e J os~ Lins que se ativessem aos termos regimentais. Não tenho, ainda não está colocado no Regimento qualquer dispositívõ qUe faça
com que eu determine, categoricamente, que o Sr. Senador encerre.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 17:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 146, de 1983), do Projeto de Resolução n~> 94, de
1982, que autoriza a- Prefeitura Municipal de Pedro
Avelino, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar
em Cr$11.620.000,00 (onze milhões, seiscentos e
vinte mil cruzeiros) o montante de-sua dívida conso- ,
lidada.

Em discussão

a redação final, em turno único. (Pau-

sa.)

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação final dada como aprovada, de conforniídade
com o art. 359 do RegiirieiltO- Interno.
A matéria v"ai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 94, DE 1983

O Sr._ Almir Pinto -

O sr. Almir_ Pinto Presidente.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino,
Estado de Rio Grande do Norte, a elevar em Cri
11.620.000,00 (onze milhões, seiscentos e vinte mil
cruzeiros) o montante de sua dívida coJISolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino,
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29
da Resolução n" 93, de.ll de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Crlll.620.000,00_(onze
milhões, seiscentos -e vinte mil cruzeiros) o montante de
sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor junto à Caixa Económica Fe~
dera!, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Sociiil - F AS, destinado_ à
construção.de unidade escolar, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução_ entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Estâ esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há ainda hâ oradores iilSciítOS:- (Pausa.)
Concedo a palavra ·ao nobre SCnador Afmif Pinto.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campaínha.) A Mesa prestará um esclarecimento ao
nobre Senador Almir Pinto~- Efetivamente, quer
congratular-se com V. Ex• pelo voto de aplauso ao emi~
nente Senador Nelson CarneirO. Não há, eminente Senador Almir Pinto, qualquer negligência por parte desta
Presidência.
Quero esclarecer a V. Ex• que, ontem, por ocasiãO do.
discurso proferido pelo nobre Senador Marcondes Ga-

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÂO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) palavra ao nobre Senador Alberto Silva.

Concedo a

O SR. ALBERTO SILVA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero apenas fazer um pequeno registro aqui. Antes
disso, eu ia pedir um aparte ao nobre Senador pelo Ceará, pelo seu discurso, hoje, a respeito das taxas de juros.
Aproveito para começar o meu discurso, solidarizandome com S. Ex• pelo pleito que faz, neste instante, para
que sejam observados os juros de 3_5% para t95fa a·ecoiwmia agrícola do Nordeste, Que jã nãO aguenta nerõ. Com
esse juro, quanto mais com 50% acima.
Quero aproveitar para soliiladzar-me co'm o Senador
Almir Pinto sobre essa questão que interessa a toQ.o o
Nofdeite.- - --Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu acredito que a si~
tuação eCoriómica do País, o fantasma do desemprego,
as altas taxas de juros e a inflação. são- temas que deveria
absorver to.do o trabalho dos companheiros desta Casa.
Não posso _concordar _qt,~e_~ educação possa ser relegada a segundo plarlo, quando se trata de um Estado como
o Piauí. Não vou menci_onar o desc~so dos Govern(lS que
me .!>Pcederam_ por não construírem as esColas neces~
sârias às neCessidades do povo piauiense. -Basta dizer que não havendo vaga nas escolas ofici:iis
sendo alto OCusto das escolas paiticulai-eS; ciaSsei de
menor poder aquisitivo do nleu Estado vivem um drama.
Não podendo educar seus filhos por absoluta falta de recursos, ficam -apelando para bolsas que o Governo Fedefãl dá, em pequena- qUantidãde, a c"ada Parlan).entar e
que absolutamente não atende, no minimo, à necessidade_ daquela gente.
_Q objeto deste breve pronunciamento ê ãssistir à U áiversidade Fedúal do Piauí, que eu-tive a honra de 1mplantar, quando Governador, e críar seu campus Universitário, que vive, há quase um ano, sem reitOr permanente. Tudo porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o exGovernador do Piauí entendeu de nomear reitor da universidade um seu amigo dileto. Como o Sr. MinistrO da
_ Educação não aiendeu à sua indicação, os universitários

e-

do Piauí vivem, hã quase um ano, com um reitor substitutó, que por Isso mesffio não tem as condiçõeS de comando necessárias às necessidades de uma universidade
como a do Piãui.
Tomiunos cci:rihecimento, ontem, que afinal o assunto
já havia sldo resolvido, e que a Universidade do Piauíjá
tinha um novo reitor. Hoje, entretanto, o assunto volta à
estaca zero, pois ao que se sabe o ex-Governador não
abre mão do seu candidato, e alguns políticos também
não.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, será possível que a sorte dos universitários do Piauf fique na dependência da
preferência política da oligarquia do Piauí? Afinal de
contas, estamos sem reitor há mais de um ano, e por isso
mesmo ali não hã comando, com grave prejufzo para o
ensino superior do meu Estado.
Faço assim um apelo à Srt Ministra Esther de Figueiredo, que tanto tem feito pela educação no País, que
tome uma decisão, afastando preferências políticas, que
não têm sentido para o caso do Piauí e coloque, OOmo
reitor naquela universidiide, um homem capaz de conduzir os destinos dos universitários piauienses, acima de
_-quaisquer interesses de grupos ou facções. Assim procedi
eu, quando tive a honra de governar o meu Estado, colocando a educação acima de quaisquer outros interesses
que não fossC:m os legítimos interesses do povo piauien-

se.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

(M~ilo

bem!)

Peço a palavra pela ordem, Sr.

O SR. PRESID~TE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre -senador Alrilir Pinto.

Faço saber que·o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42; inciso VI, da Constituição, e eu, .......... , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃON•- ,-DE 1983

Cortat:_ o som.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Não existe,
também, dispositivo para cortar o som, Ex•, também
não existe. V. Ex• foi Presidente aqui e sabe disso. E vou
esclarecer mais: ontem falava, naquela tribuna, o grande
Senador da República, Luiz Viana, e eu tive que, pesarosamente, depois de uma aula maravilhosa da História
que S. Ex• dava, acionar por duas vezes a campaínha e S.
Ex•, com a sua gentileza, com a sua compreensão de
cumprir com a sua obrigação, deixava aquela tribuna.
Contudo, recebo a advertência de V. Ex•, para transmitila ao Plenário e fazer uma solicitação aos Srs. Senadores,
para que os bons serviç-os desta Casa sejam em função
exclusivamente, do engran·decimento do Senado e da boa
norma legislativa.
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O SR •. PRESID~NTE (Jorge Kalume) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NElSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
I:iefefido pelo Ministério do Trabalho o segundo pedido de enquadramento sindical, formulado pela Associação dos Sociólogos do Brasil, permite-se, agora, no
Ministério do Trabalho, não só o registro das quatro associações profissionais existentes, como a formação de
um Sindicato.
Falando sobre o assunto, a Sr• Maria Sílvia Portela,
presidente da ASB, disse tratar-se de atendimeto a velha
aspiraÇão da classe, obtendo um canal mais eficiente
Para a solução de problemas relativos tanto ao mercado
çle trabalho cQmo às reivindicações salariais da categoria.
Em janeiro, havia sido rejeitado o primeiro pedido de
enquadramento _sindical, mas o segundo_ obteve_ parecer
favorável da Confederação dos Profissionais Liberais,
asSim_ reconhecido o sociólogo como profissional liberal,
..revestido, pcirianto, de uma função com características
próprias, COndíçõei essencial para garantir o direito e
formação do sindicato".
Os sociólogos estão, agõi-a, rançandO uma cainpanha
naçional pelo registro profissional de cerca de dezoito
mil profissionais no País, junto às Delegacias Regionais
c;i_o Trabalbo.___ a_t_ravé~ das _associações regionais da categoria. Tal campanha decorre da mais recente decisão do
Conselho das Associações de Sociólogos do Brasil, cons~
tituído por doze entidades.
Ãté a_gora não foLregulamentada a Lei n9 6:"888, de
1980, que reconhe(:e a profissão de sociólogo, ficando indefinidas as condições para o exercício da ªtividade, oque,- segundo Maria Silvia, responde pelo registro dos
sociólogos sob as mais diversas funções, enfrentando- a
conseqUente disparidade salarial.
FOrmado o_ sindicato, a presidente da ASB acredita na
solução desse problema, com a fixação de um piso sala~
ria! e de uma jornada específica de trabalho.
Regulamentada aquela lei de 1980, cujo texto prevê o
prazo de noventa dias para a decretação das normas adjetivas pertinentes, será facilitado o exercício profissional, mas, já agora os sociólogos têm assegurado, junto às
DRTs, o direito _de requerimento do seu registro profissional, através de suas associações regionais.
Dos 18 mil existentes no Brasil, dez mil encontram-se
em São Paulo, mas há associações profissionais no Rio
de Janeiro, Brasflia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (seção II)

Abril de 1983

Paraná, Rio Grande do Norte, Goiâ.s, Pará, Ceará, Pernambuco e Bahia.
Fazemos um apelo ao Executivo para que regulamente
a Lei nl' 6.888, de 1980, que vem sendo procrastinada hâ

três anos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR.

P'Rl!:SID~NTE (Jorge

Kalume)- Con,cedo a

palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoreS~, ''a Administração Universitária em Tempos dC Crise- Perspectivas
para o Ano 2000", foi o tema fundamental examinado
pelo 111 Congresso da Organização Universitária lfl:teramericana, durante cinco dias, de 4 a -8 de abril passãdo,

em Salvador.
Trezentos Reitores de Universidades de vários países
-inclusive alguns de importante Universidades europeias- participaram do magnO COnclave realizado sob os
auspícios da Universidade Federal da Bahia (UFBa),
cujo eminente Reitor Luiz Fernando Macedo Costa esclareceu que, todas as Nações, a solução dos problemas
universitários se defrontava com sérios obstáculos gerados pela escassez e precariedade dos recursos disponíveis.
Asseverou, ainda, o Magnífico Reitor da UFBa que
"um dos objetivos colimados pelo evento era examinar a
compatibilização dos recursos existentes com a realidade
universitária, Sem contudo prejudicar o nível da educação".
Uma das sugestões mais importantes que a Organização Universitária Interamericana (QUI) teve aportunidade_de examinar, na multiplicidade de seus aspectos,
foi formulada pelo Presidente da Universidade Politécnica da Califórnia (EUA), Hugh Labounty, no sentido de
ser criado o "Banco Mundial da Educação" para congregar recursos destinados a suprir as entidades_ educacionais, principalmente em tempos de crise~-·-· Justificando sua proposta, o Reitor Hugh Labounty
esclareceu que "durante muito tempo, nós, educadores,
nos limitamos a manter diálogo com nossos colegas,
nunca com empresários".
E, depois de acentuar, na sua palestra, a defasagem entre a evolução tecnológica do ••mundo_exterior" e aquela
registrada dentro das Universidades, concluiu o Reitor
Hugh Labounty que "0 Banco Mundial da Educação
poderia ser financiado por doações de empresas multinacionais e governado por um Conselho de Reitores,
Assegurando-se um crescente apoio à educação, sobretudo nos períodos de recessão econômica".
Como representante do MEC no Congresso de Salvador, o Professor Edson Machado afirmou que ..... a educação brasileira está altamente dependente do Governo
e, assim, fica mais fácil ter a quem-atribuir a culpa pela
falta de recursos, retirando-se muito da responsabilidade
conjunta da sociedade".
Depois de tecer considerações sobre o crescimento
cada vez maior, do alunado brasileiro - isto é, o crescimento dos efetivos escolares, - o Professor Edson Machado destacou, nas suas conclusões, como postura a ser
adotada pelas nossas Universidades, .. a busca da eficácia
com escassez de recursos, postura esta que permite à sociedade, como um todo, conviver com, ou superar a crise".
Seria iinpossível condensai~ nós-limites preestabelecidos desta breve comunicação, as notãveis contribuições
dos reitores que se pronunciaram sobre os múltiplos
problemas que, em seu conjunto, constituem o que se
convencionou de dominar como a ..Crise Universitária
Muitdial".
A posição dos cinco Reitores alemães presentes ao
Congresso coincide com a dos demais, evidenciando que
os problemas universitários se assemelham e são, praticamente, iguais, em todos os_ países.
As declarações do reitor Theodor Berchem, da Uni~
versidade d~ Wurzburg, recentemente eleito Presidente

da Coriferência dos Reitores da Alemanha Ocidental, resumem, com realismo e simplicidade, o elenco dos desafios a serem enfrentados: ~~ ... os problemas são os mesmos, com maior ou menor intensidade. Em primeiro lugar, vem a falta de dinheiro, a falta de recursos para que
-os-cursosp-õ-sSaffi acompanhar o desenvolvimento do ensino; depois, o grande número de estudantes que terminaram os cursos e recebem seus diplomas ... "
Podemos afirmar, sem receio de co~testação, que o II
Congresso--da Organização Universitária lnteramericana
(OUI) foi coroado de ê]Úto integral.
Ficou amplamente demonstrado que os Reitores querem equacionar a Universidade do futuro e, principalmente, torná-la mais acessível a todos os segmentos da
sociedade. Eles estão dispostos a, unidos em torno de
uma Plataforma de enunciados básicos -e realistas, enfrentar a crise universitária mundial.
Esse foi, na verdade, um Congresso excepcionalmente
:berri organizado, cujos resultados far-se-ão sentir durante muito tempo.
Finalizando, congratula-me com a QUI, e com a Universidade Federal da Bahia (UFBa), cujo Reitor, o professor Luiz Fernando de Macedo Costa foi agraciado,
durante a sessão de encerramento, com o primeiro título
de "membro permanente da Organização Universitária
Interamericana".
Acredito, Senhor Presidente, que era do meu dever
chamar a atenç~o dos Senhon;s Senadores para o profundo s_ignificaçlo e decisiva importância dos problemas
qu~ _!e\'aram 300 reitores, de Universidades interamericanas e ~urop_~ias, a sC r~irem em Salvador, para um encontro de c~dias profícuos debates, voltados para
uma avaliação realista da Crise Universitária Mundial e
-a-busca das soluções que se impõem. (Muito bem! Palmas.~

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GÁSTÃO MÜLLER (Pronunci8. o seguinte dis-_
curso:) Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 3 de abril
-passadO faleceu,_ e_zyt Cuiabá, Capital-de Mato Grosso, o
Sr. Rubens de Mendonça, figura das mais destacadas da
vi?a so_cial cuiaban~ e mato-grossense, filh~ q~ ilustr~ e
IfadicionallamDia da terra cuiabana.
Mas, Sr. Pr6sidente, Srs. Senadores, o que me faz vir a
Tribuna desta Casa, ê para assinalar que Rubens de
Mendonça representava e vai representar sempre o que
há de melhor, em termos de intelectualidade_do nosso
Mato Grosso._ Poeta historiª'dor, historiógrafo, pesquisador, jQrnalísta e cronista renomado - Rubens de
Mendonça era, indiscutivelmente, a mais eficiente personalidade da área do labor da inteligência matogrossense.
Autor de quatro dezenas de livros, Rubens de Mendonça, -ao desaparecer, prematuramente, deixou ainda
vários 'trabalhos (:j"Uedeveria vir a publicar. Tendo a hon~
r3. de ter iiidô- seU amigo, colega de serviço na antiga
SPVEA (hoje SUDAM) hâ poucos meses recebi alguns
exemplares dos seus últimas livros, com gentis dedicatórias.
LevO -Sr. ~residente, Srs. Senadores, a sua viúva, D.
Ivone, a sua filha Adélia, neta e genro, bem coma-demais
familiares os sentimentos de profundo pesar pelo passamenta do prezado amigo Rubens de Mendonça.
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que
-conste dos Anais desta Casa, alguns artigos e outras manifestações de pesar publicadas na imprensa cuiabana,
quando do falecimento do- insigne morto.

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR GASTÃO MULLER, EM SEU DISCURSO.)
Sindicato dos Jom4listas

Profissionais no Estado
de Mato Grosso
NOTA OFICIAL
0-SinÇiicatp Qos Jornalistãs Profissionais no Estado de
Mato Grosso vem lamentar de pó.blico o falecimento,
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hoje, na primeira hora da manhã, de seu Diretor e por
certo seu mais ilustre e prestigioso filiado, Rubens de
Mendonça, decano dos jornalistas mato-grossenses e paradigma do profissional honesto, abnegado e congçjente,
que soube legar às gerações que o sucederam exemplo salutar de lutas e sacrificios em favor da afirmação da imprensa neste Estado.
Profissional de fato e de direito, que jornalista nasceu
e assim viveU, Ru.bens de Mendonça, ao lado de outros
idealistas do passado mais recente, animou-se a fazer imprensa em uma época em que o jornal era uma aventura
do espírito, falto de aparato empresarial e tecnológico
dos dias passantes, e a profissão carecia de regulamentação legal, condenando o jornalista à insegurança do
trabalho subremunerado, quando não amadorfstico e-ou
diletante, fatores estes que mais valorizam e enobrecem o
perfil obstinado e incoercível desse que foi, nestas terras
de Pascoal Moreira Cabral Leme, um dos mais insignes
sacerdotes do fazer jornalístico.
·
Poeta primoroso e consagrado, guardião maior da memória mato-grossense como historiógrafO de truz, percociente e incansável, Rubens de Mendonça deixa no quadro da intelectualidade mato-grossense uma lacuna impreenchível, que só pode ser ocupada- como aliásjã o é
- pela vastidão e profundidade _de sua obra nos domínios da ciência, da líteratu-ra e do jornalismo.
Consternados, órfãos do velho e proficiente mestre de
memoráveis pugnas do espirita e em defesa da classe, os
jornalistas mato-grossenses enviam à família enlutada
sentidas condolências, lembrando, porém, que para nós
Rubens de Mendonça continua vivo através de sua obra
e dos exemplos nobilitantes que nos soube transmitir.
Cuiabã, 3 de abril de 1983
Sindicato dos Jornalistas Profissionais nó Estado de
Mato Grosso - José Eduardo dO Espírito Santo, Presidente - Ronaldo de Arruda Castro, S~cretâri(lo.
RUBENS E ESTEVÃO DE MENDONÇA
Escreveu; Lenine C. PóVoas
(Da AML e do IHGMT)

Os meios culturais de Mato Grosso sentem, nestes
dias, um vácuo com o desaparecimento do escritor Rubens de Mendonça.
Essa ausência será cada vez mais sentida, de agora
para a frente.
Quem o conheceu, quem com ele conviveu, sabia bem
de sua capacidade de operário da pena, de seu devotamento à pesquisa e de seu amor a Mato Grosso.
Rubens foi o consolidador e continuador da obra im*
perecível de seu pai, o inolvidável Estevão de Mendonça.
Mas Estevão e Rubens foram personalidades distintas,
com identidades próprias no panorama da cultura matogrossense.
Estevão foi um desbravador, um construtor de alicer~
ces, um catalogador de fatos históricos, Foi, podemos dizer, o cronista do século XX, registrando acontecimentos que sem o seu trabalho estariam irremissivelmente
perdidos na névoa do tempo e sem os quais dificilmente
recomporíamos uma grande fase de nossa História.
Rubens foi além. Esmíuçou esses fatos, na sua vocação de pesquisador infatigáVel. Com uma invejável
biblioteca à sua disposição, que herdou de seu pai mas à
qual acrescentou muita cousa (pois nenhum outro intelectual em nossa terra correspondeu-se tanto com tantos
outros intelectuais e com tantas Instituições de Cultura,
. numa eXtraordinária permuta de informações históricas
e literáriaS), teve à inão o material necessário para elaborar uma obra que permanecerá.
Rubens penetrou áreas que seu pai não havia antes
palmilhado.
Em "Ruas de Cuiabá''. .. Roteiro Histórico e Sentimental da Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá", "História
da Literatut:a_ Mato-grossense'', ••Poetas Matogrossenses", ..História do Poder Legislativo de Mato
Gfóssó", ..Evolução do Ensino em Mato Grosso", para
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só citarmos alguns exemploS, Rubens é ele próprio, na
afirmação de sua personalidade.
O Rubens que escreve "O humorismo na políticà de
Mato Grosso" ou a "Sâtira na política-de Mato Grosso", é o mesmo autor das chistosas quadrínhas que,
como dizia jocosamente, "botaram no meu bolso", ou as
divulgava nas rodas boêmias do antigo Bar Internacio~
na!.
Rubens e Estevão de Mendonça foram duas parelalas
que se projetaram no panoraffia da cultura matogrossense, guardando sempre, entre si, a distância necessãria que lhes dava identidade e autenticidade próprias.
Infelizme·1te os homens de letras sentem hoje, em nosso meio, um clima de gelo no que diz respeito ao movimento cultural. Sentem-no na indiferença às conferências, aos saraus, aos lançamentos de livros e à própria
leitura dos mesmos, em tudo, enfim, que represente um
evento cultural.
Os funerais de Rubens mostraram que ele teve calor
suficiente para derreter esse gelo tão característico do
nosso meio e para fazer com que o povo proclamasse, no
silêncio de sua presença, o-respeito que, apesar de tudo,
ainda tem por um grande escritor.
Falece

Rube~s

de Mendonça

Membro da Comunidade_Universitári3. como--pesquisador ligado ao Núcleo de Documentação e Informação
Histórica Rcigion3.1, Rubens de Mendo-riÇa deixa um lugar vazio na Universidade-Federal de Mato Grosso, ao
falecer na madrugada do dia 3 do iniciante mês de abril.
Dotado de inteligência fulgUrante, prosseguiu a grande
obra do seu pai Estevão de Mendonça, falecido_em Cuiabá em 2 de dezembro de 1949, atingindo o ápice do es.critor que mais obras produziu no Centro Oeste br3sileiro.
Editou mais de quarenta obras e deixou por editar outras
tantas, De uma memória privilegiada 1 era capaz de, a
qualquer indagação, responder com dados precisos, datas, nomes e acontecimentos da história mato-grossense
e brasileira. O lugar vazio também tem início para o
País, pois que Rubens -de Mendonça foi a maior ·autoridade da História nO Brasil-centrO, que detinha precioslssimas filigranas OU ·nuancesJamais conhecidas. São Tomás de Aquino dizia: .. recéio ·a homem de um só livÍ'o"
-Rubens de Mendonça foi eclético na sua pena, na prosa ou no verso- extraiu sempre o regional do universal.
Possuía amor pelos livros - eles reunidos formavam o
seu santuârio. Na vida privada ou na vida pública, um só
homem: humilde e bom, sábio e abnegado. Partiu na
Páscoa (passagein) para a outra vida; no Dia da Ressurreição do Senhor! A Universidade rende fiomenagem ao
historiador, po~ta e jornalista RubenS de Mendonça,
grande cuiabano que enriqueceu as letras e a memória
nacional.

Academia Acreana de Letras (correspondente), f'undou
e dirigiu com Gervâsio Leite e João Batista Martins de
Melo a revista Pindorama, colaborou nas revistas: Cidade Verde, de Cuiabá, O Eco, de Campo Grande, Revista
Genealógica Brasileira. de São Paulo, Revista da Academia Mato-grossense de Letras. Revista do Instituto Histórico de Mato Grosso, A Caçula, de Três Lagoas,
Anuário do Oeste Brasileiro. Fundou e dirigiu Os seguintes jornais: O Trabalhista, Brasil Oeste, o Social Democrata, foi Secretário do jornal A Batalha e redator de O
Corrreio da Semana. redator chefe do jornal O Estado de
Mato Grosso, ainda colaborou no Jornal do Comércio, de
Campo Grande, Atualidades de Corumbá, NOvo-Mundo.
de Guiratinga, FolhO Literária de Cuiabá, Saci, Arau.sto
de juvem1ia, Sara, Ganga, Mato Grosso Ilustrado. Mato
-Grosso em Revista, Diário de Cuiabá e Correlo da Imprensa. Fundou com Gervásio Leite e Euricles Mota O Movimento Graça Aranha. Representou Mato Grosso no primeiro Congresso Nacional de Jornalistas, realizado em
São Paulo, em 1949, e no IV Congresso, realizado na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, em
1957. Publicou: "Aspecto da Literatura Matogrossense", em 1938; .. Garirripo do Meu Sonho" (verso),
1939; "Álvares de Azevedo, o Romântico Sertanista",
1941; ''Poetas Bororós''. (Antologia de Poetas Matogrossenses), 1942; "Cascalhps da Lusão", (versÕs).1944;
--<•os Mendcinças de Mato Grosso", (estudos genealógi:cos), 1945; "DiscursO de POsse- na ÃCademia Matogrossense _de Letras", 1945: "No Escarrando da Vida",
(versos) 1946; ..Gabriel Getúlio Monteiro de Mendonça", 1949; "História do Jornalísmo em Mato Grosso"; "Roteiro Histórico & Sentimental da Vila Real do
-Bom Jesus de Cuiabá", 1952; "Álbum Comemorativo do
{I' Congresso Eucarístico de Cuiabá", 1952; ''Dicionário
Biogrâfico Mato-grossense'~. 1953; .. Dom Por do Sol",
1954; "Roteiro Histórico & Sentimental da Vila Real do
Boín Jesus de Cuiabá" (2• edição), 1954; "Poetas Matogrossenses", 1958; "A Presença de Estevão de Men-donça", 1959; "História do Jornalismo em Mato GrOS. so", (2~> ediç.ãO}, 1963; "Bilac- O Poeta-da Pátria",
1965; "A Espada que Unificou a Pãtria",l966; "O Tigre
de Cuiabá' .. 1966; "Histórias de Mato Grosso", 1967;
"Estórias que o P~:wo Conta", 1967; ''Ruas de Cuiabá",
1969; "Sagas & Crendices da Minha Terra·Natal", 1969;
"História do Poder Legislativo de" Mato Grosso'' (2 volumes), 1969; "História de Mato Grosso", (2• edição),
1970; .. História da Literatura Mato-grossense", 1970.
Ocupou na Casa Barão de Melgaço a Cadeira rl<~ 9 da
qual é patrono Dom José Antonio dos Reis, 1~> Bispo de
Cuiabá, Era Secretãdo- do Instituto Histórico e Geográfico-de Mato GrosSo. Obs: Anotações até 1970, do Uvro
.. Dicionârio Biogrâfico Mato-grossense" - Edição

1.971.
Transcrito do Boletim InformatiVo da OFMT

Síntese Bioiráfica
Rubens de Mendonça. Nasceu em Cuiabâ, em 27 de
julho de 1915. Exerceu os cargos de Escriturário da Delegacia Fiscal' do Tesouro.Naciona( e Delegacia Regional
do Imposto de Renda, foi Avaliado! JUdicial da Comarca da Capital, jornalista profissional. Redator da 2f. DivisãO da Superintendêni::la do Plano de Valorização EcOnômica da Amazônia, Chefe por duas vezes da mesma
Divisão, Com a extinção da SPVEA foi nomeaCI.O Chefe
do Escritório Regional da- SUDAM, em Mato Grosso,
professor da disciplirii Língua Portu&Uesil, reSistrãdo na
Divisão do Ensino Industrial, sob n'~ 3773, do Ministério
da Educação. Poeta e historiador. I;»ertenceu à Asso·
· ciação de Imprensa Mato-grossense.
Pertenceu as seguintes sociedades culturais: Academia
Mato-grossense de Letras, Instituto Histórico e Geogrâfico de Mato Grosso; Sociedade de GeO&rafia de LiSboa,
Instituto ..Antonio Cabreira"~ de Lisboa, Instituto de
Cultura American~ de La Prata. Argentina, Centro Intelectual "Augustin Aspiazu" de La Paz, Bolívia, Secretário Geral da Comissão Mato-grossense dC F ofdore, da

MATO GROSSO PERDE
RUBENS DE MENDONÇA
Faleceu na madrugada de sábado, aos 67 anos de iqa~
de,- o escritor Rubens de Mendonça e seu sepultamento
ocorreu no mesmci dia no «mitério da Piedãde. PreSentes à despedída do escritor vârias autoridades_. O governador do Estado, deputados federais e estaduais, vereadores, amigos e admiradores do escritor.
Na cerimônia de despedida falaram em nome do Instituto Histórico e Geográfico d,e Mato Grosso, o coronel
Deta e Jorge da Silva, em nome da Academia Matogrossense de Letras, o acadêmico Adauto Alencar.
Usaram também da palavra representantes da Maçonaria e da OAB/MT.
Escritor, p()eta,jornalista, seCi:-i!târíO perpétuo da Academia Mato-grossense de LeÚas e do Instituto Histórico
e Geográfico de Mato Grosso,_ Rubens de Mendonça
deixou, ao morrer, cerca de 46 livros publicados.
Nascido em Cuiabá a 27 de junho de 1915, filho do
historiador Estevão de Mendonça e dona Etelvina Cal-
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d_a~ d_~ M_endonça, Rubens de Mendonça, revelou desde
cedo seus dons poéticos e, a 17 de março de 1945, quan~
do tomou posse da Cadeira n9 9 da Academia Matogrossense de Letras, cujo patrono era Dom José Antonio
dos Reis, primeiro bispo de Cuiabá, já havia publicado
cinco livros: .. Aspecto da Literatura Mato-grossense",
1938; "Garimpo do Meu Sonho", 1939; "Álvares de
Azevedo, o Romântico-Satanista, ... 1941; .. Poetas Bororós" (antologia de poetas mato-grossenses), 1942; e
"Cascalhos da Ilusão", 1944. Apoiaram sua candidatura
para a AML, figuras Proeminentes da literatura na época; Dom Aquino Corrêa.José de Mesquita e Palmira Pimeriia. Rubens só não foi eleito por unanimidade porque
seu pai (que não gostava de poesia) votou em branco.
Naquela ocasião, discursou José de Mesquista:
"Honra-me pensar que tive grande parte. na formação de·
seu estro e que, começante ainda, o incentivei nessa gloriosa vocação e, por muitas vezes, recebi as suas produções para rever e corrigir. Uma das glórias que, seguramente me enobr~cem, hâ de ser esta, de haver encaminhado muita carreira literâria. Rubens, contrariando conhecia idiosincrasia paterna, nasceu poeta. Seu versos jã
lhe dão, sem favor, um lugar distinto-no Parnaso da BorOiâridia". ·
Para Gervâsio Leite, Rubens de Mendonça foi ''o escritor completo, mestre _em todas as modalidades Iiterârias, ensaísta, cronista historiador e poeta marcante de
uma geração". Quando da publicação de 311' livro, Anatale Ramos classificou os escritos de Rubens como ..plenOs de amor à terra, cheios de Mato Grosso, eis toda a
obra édita de polígrafo de grande fôlego que é Rubens de
Mendonça". Já para o "Príncipe dos Poetas" mato~
grossenses, Dom Aquino, Rubens herdou do pai "o gos~
to pelas pesquisas históricas; mas o pai fcii advogado, e
nada poeta, ao passo que o filho é todo poeta ... "
Outros tantos intelectuais mato-grossenses escreveram
a respeito de Rubens de Mendonça. Uns exaltavam suas
qualidades de poeta; outros, a sua herança de historiador. E outros, -ainda, não hesitavam em qualificá-lo
c_omo '""o mais admirável fenômeno da literatura mato·
groSsense".
Durante sua vida, Rubens de Mendonça exerceu
vários cargos públicos. Foi esCriturário da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacionall e da Delegacia· Regional do
Imposto de Renda, professor de Português, chefe doEs- Crit6río Regional da SUDAM e ocupou muitos outros
cargos. Foi membro de diversas sociedades culturais: secretário perpêtuo da Academia Mato-grossense de Letras e do Instituto Históríco e Geográfico de Mato Grosso, correspondente da Sociedade de Geografia de Lisboa
(Portugal) do Instituto Antônio Cabreira- (também de
Lisboa), do Instituto de Cultura AmericaÍla, de La Plata
(Argentina), do Centro Iiltelectual "A~gustin Aspiazu",
de La Paz (Bolívia), secretário-geral da ComisSão Matogrossense de Defesa do Folclore, da Academia Acreana
de Letras, da Academia d~ História e Letras de Campo
· Grande (MS); da Academia Brasileira de História,
membro da Sociedade dos amigos do Marechal Rondon,
da AsSociação de Imprensa Mato-grossense e tamb~m
correspondente do Instituto Geogrâficõ-e HistÓrico do
Amazonas e outros·. Rubens de Mendonça foi colabora~
dor do "Diário" pOi'- ri13is de dez a"nos, onde publicava
dominicalmente a coluna "Sermão aos Peixes".

RÉQUIEM PARA UM AMIGO MORTO
Corsfndio Monteiro da Silva
·:Que pena, eu ainda tinha tanto que fazer!"- Pas-

"""

Ca~a ~~z q_ue ~es_aparece um contemporâneo e amigo
nosso, uma parte de nós mesmos como que mor're também.
--

A vida é um pe"rmanente aprendizado para a morte,
mas nem sempre aprendemos o bastante, nem a estar
. preparados para ela, nem para com ela nos conformamos.

Abril de I 983

Com o perpassar dos anos, vai-nos a morte fechando o
clJ:culo em torno de nós, e, de tempos em tempos, lã nos
morrt: um amigo, e outro, e mais outro, e vamos ficando,

assim, cada vez
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Daí decorre que o término da jornada do homem pela
Terra não é só a morte niãs ·a solidão. A fria e inexorãvel
solidão que fez Charles Char)lin exclamar, ao receber um

convite para ir a Nova York: "Que irei fazer lá? Todos
os meus amigos jâ morreram!"
Vou ruminando coisas deste teor ao ter notícia da
morte do Rubens de Mendonça, meu velho contemporâneo, colega, confrade e amigo.
Lã se foi o Rubinho, como na intimidade era chamado, e isso se traduz em mais um acontecimento na mundança da paisagem de nossa Terra Natal!
Que "flabelos reais de mil palmeiraS" ainda existem, a
não ser nos versos do poeta que, a seu tempo, também se
foi, e no encantamento sonâmbulo de alguns nostálgicos
que se obstinam em ver, com olhos enceguecidos, uma
imagem que de há muito se esfumou!
Lá se foi o nosso Rubens, mal cantava a cotovia!
No enevoado do tempo, acodem.me à lembrança con·
tornos da figura de um colega do chamado "Exame de
Admissão", nos idos da década de 30. yaga figura. F1:1·
· gaz. Obnublada. Os .olhos do enteÕ.dimento se transmu·
dam com o defluir dos anos. As primeiras impressões
são, no entanto,_ mais duradouras, e, se chamadas, de
logo nos acodem.
Rememoro o Rubens ainda um rapazola, de seus de-zessete anos, jã meio boêinio, sofisticado,_ jeito de ma·
chão implume, gazeteador, aprendiz de galã de_ cinema
mudo, enigmático, ledor, ao que dizia, de Álvares de
Azevedo, Edgar Alan Poe, Byron, Augusto dos Anjos,
Castro Alves e Guerra Junqueira. Voz soturna, empasta·
da, olhar oblíquo de intelectual, cheio de mistérios su·
bentendidos ...
Estudar que era bom, quem há de!
E foi vlvendo, e foi crescendo! Sempre diferente e
cheio de novidades, mas, em essênCia, sempre o mesmo,
inclusive no seu riso aberto e rouco, que ele sempre ter·
minava com um ..mas .. .'', como_ a retomar um assunto
que se extraviara.
Jamais deixou de prestar tributo ao dem6nio que man·
tinha de velha data dentro-de si, e, com ele, profligava o
quotidiano da vida provinciana, através de acres e cruéis
versinhos que criava a cada evento, a cada dia, para ali·
mentar a maledicência urbana. Mas ele, o Rubens,
punha·se de banda, atribuindo a autoria das quadrilhas
a "essa gente danada que tem prazer de falar mal da vida
alheia". E nos vinha cochichar ao pé do ouvido a última·
quadrilha que ele "ouviu" ali, na esquina ...
Filho de tradicional família, enfant gáté, podia ter-se
perdido pelas vias escusas do mundo! No entanto, pouco
a pouco, foi ele revelando que isso não acontecia, como
não aconteceu.
Sem abrir mão de seu espírito libertário, satírico gozador, instalou-se na burocracia local e no pape{ de chefe
de família beilt comportado, após um longo e quase de-sanimador noivado.
Desde cCdo, alimentara a esperança de projetar seu ·
nome através da criação literária, valendo·se, tãosomente, do seu talento. Parecia ler muito, pelo menos livros em profusão ele adquiria.
Certa feita, ao entrar o Rubens em cãsá, sobraçando
livros, ouvi seu pai, que estava com os cotovelos apoiados no batente da janela que dava para a rua, onde ficava tempos a fio pita! seu cigarrinho de palha, ouvi o bom
do velho gungunar, a esmo, estas palavras, olhar enevoa·
do, perdido: "Time o hominem unizu libri".
- "O que ê isso, papai? ..~- indagóu Rubinho, _a sor~ __
rir, mas já pressupondo uma censura.
Ao que o velho respondeu com voz rouquenha, sem
perder a tranquilidade: - ••S de Santo Tomás de Aqui·
no. Dizia ele que tenúa o homem ·de um livro só".
Mais não disse, nem lhe foi pergunb.do! Nem é de crer
que o Rubens se importasse muito com o que pensava
Santo Tomás de Aquino. Aquino para ele só se fosse

Dom Aquino Corrêa, o poeta e grande orador, que,'
eventualmente, era Arcebispo de Cuiabá.
O...sonho do Rubens, verdadeiramente, era ver·se em
-letra de forma! E começou com dois livrinhos incipientes
que, pelos títulos altissonantes, mal disfarçavam um anseio de fazer coisa melhor: Aspectos da Literatura mato·
grossense e Álvares de Azevedo, o Romântico Santista.
Logo, Deus louvado, se redimiu desses pecadilhos da
ju_v_ent_L!de,_co~__p_lJl:tlicação de dois pequenos livros de
poesia: Garimpo do meu Sonho e Cascalho da Ilusão.
Aqui é que, verdadeiramente, teve início a bibliografia
do Rubens _de Mendonça.
Se bem me lembra, dessa época, estuante de romantis·
mo e de aventuras amorosas, são aql.leles versos que me
ficaram rêtidos ria memória:
""'Não digas a ninguém que te amei,
E que minhas unhas roçaram
Nos róseos bicos dos teus seios ... "
Publicou, a seguir, pequena Antolofia di! Poetas Mato·
grossenses a _que deu o título de Poetas Bororos, título
este que lhe pareceu um achado,_ tanto que mais tarde re~
petiu a- dose com a Amologia de Escritores Matogrossenses: Antol9gia f!ororo. Visíyel infl'dê.nc!a de Lobi·
Viar Matos que havia publicado um livro de "poemas
bororos" intitulado Areôtorare.
Fica menos difícil assim, ~ ~ta altura, entender por·
que é que s~ pa;;ou a chamar a' Universidade Federal de
Mato Qrosso. de l)niversidade da Selva.
Daí a entrar, o nosso Rubens, para a Academia Mato·
grossense de Letras foi" um passo, bafejado que foi pefos Acadêmicos Dom Aquino Corrêa, Otávio Cunha, Pai·
miJ:"O Pitpen~~ e""José de Mesqui1g.

Era_ ~ consagração no mundo _das letras estaduais.
Diga·se de passagem que o Rubens sem~re se orgulhou de dizer que só não foi eleito por unanimidade porque seu pai, que era membro fundador da Academia, votou contra, ou antes, votou em branco.
_ Estevão de Mendonça, pai do Rubens, era um homem
-seco, cabisbaixo, de olhar vigilante para o que se passava
em seu derredor. mas sempre metido consigo mesmo, a
parecei quebrado pelo- desânimo de uma "austera, apagada e vil tristeza", a gozar de grande prestígio, não só
como rábula que era, mas como historiador. autor de
uma obra famosa prefaciada por Dom Francisco de
Aquino Cori'êá -..:_-Datas Mato.grossenses, nos mesmos
moldes das não menos famosas Efemérides Braslleiras,
do Barão do Rio Branco.
Foi sob essa sombra austera que o Rub~ns, de seu na·
tural tfêfego, gracejador. livre de cuidados, cresceu,
de,senv~lveu·se t; frutificou. Naquele tempo, ensinava-se
pelo exemplo e ?-dn:to_estava-se por ]lm simples olhar. O
Rubens pa~~ haver sentido a necessidade de se afirmar
diante do pai, e de compensar, de algum modo, a falta de
estudo sistemátiCo -e-iegtilar, o que aborrecia, certam.en·
te, o velho, por quem nutria respeito e grande admiração. Passou, desse modo, a se interessar pelas pesqui·
sas históricas e de folclore, sem prejuízo do cultivo da
veia poética.
Começou a produzir algumas monografias de real interesse para a Cultura Mato-grossense, e acabou definin~
do o seu espaço próprio, o seu lugar ao sol nos meios cuiturals.
Assim é que foi eleito para o Instituto Histórico e
Geográfico de Mato Gross_o e, logo a seguir, ..admitido
como Sócio Cofr-esporÍdent-e da Sociedade de Geografia
de Lisboa. Lisboa ainda o agraciou, tornando·o Sócio
Correspondente do Instituto Ant6nio Cabreira e do Nú·
cleo de Propaganda Educativa. A Bolívia o fez Membro
Correspondente do Centro Intelectual "Augustin Aspia·
zu", de: La Paz. A Argentina, de igual modo, o integrou
no Quadro de Membros Correspondentes do Instituto
.de Cultura Americana, de La Plata.

Como Membro Correspondente, fez parte, ainda, da
Academia Acreana de Letras; da Academia de História r:
Letras de Campo Grande (MS); da Acàdemia Brasileira
de História; do Instituto Geográfico e Histórico do
Amazonas etc ... E, coma_ diria Camões, se mais mundo
houvera, lá chegara.
Rubens de Mendonça foi salvo, destarte, a despeito
dele mesmo, pelo seu talento e pela vontade irresistivel
de projetar o seu nome no mundo da Cultura, levando de
vencida a sua irresistivel vocação, mais aparente do que
real, para ser um novo.. Tertuliano, o frívolo peralta.
E conseguiu deixar um invejável acervo a bem da Cul·
tura do Estado de Mato Grosso, em grande parte, é de
suQ_q_r, inspirado no exemplo do pai, que viveu para o es·
tudo, para o trabalho e para a família, é por cuja me-mória o Rubens passou a zelar com exemplar fervor.
Parecia-lhe que não apanhar a bandeira deixada cair
pelo pai, soerguê-la e levá-la em frente, custasse o que
custasse, não seria digno de um bom filho que todos os
domingos, manhazinha, por longos anos, semana após
sema-na, lá ia em visita, ao Cemitério da Piedade, deixar,
piedosamente, uma prece ou um olhar de saudade no túmulo paterno.
Aquele respeito quase mfstico pela memória do pai
deve ier·lhe servidO de all:nio- p-ara ir cumulando o seu
acervo de monografia!! e monografias, que ficaram como
flores--a alcatifarem os caminhos de sua existência.
Era como se ele dissesse, em surdina, aos manes de Estevão de _Mendonça: "Eu tenho feito o que posso para
llle demonstrar, meu pai, que não tenho passado em vão
pela vida",
E é certo que o Rubens sempre guardou em sua retentiva aquilo de Castilho, que seu pai colocara como dfstiC01f0pôrtico de seu livro Datas Mato·grossenses: "Outros fariam ou farão melhor: eu fiz o que pude!"
S_endo ele um autodidata, até mesmo por rebeldia, lo·
grau deixar atrás de si, na esteira dos caminhos de sua vi·
da, uma obra de inegável mérito para a História da Cultura Mato.grossense, o que não aconteceu, pesa· me assim concluir, com muitos contemporâneos seus, que fo.
ram bons, senão mesmo ótimos alunos, excepcionais até,
vâ lá, e que só conseguira-m, quando muito, situar·se
burguesmente bem na vida, panchos de si mesmos, sem
deixarem nada de proveitoso para o seu Estado Natal,
para a sua gente!
Nada deram de si, nada deixaram, nada deixarão! Passaram pela vida em brancas nuvens! Simplesmente passaram, e continuam a passar! Nem rastros têm deixado
· no pó das estradas...
Bem ou mal, com deficiências ou limitações, o nosso
Rubens de Mendonça deixou uma obra. E obra imperecível, pioneira em muitos aspectos, e da qual todos nós
nos devemos orgulhar, e jã nos orgulhamos.
Seu lugar está garantido na História da Cultura Mato·
grossense, por direito de conquista.
Dizia o Padre Vieira que ao mesmo demônio se deve
fazer Justiça, quando ele a tiver.
Na mais recente edição_de um livro seu, publicado cm
1982, prometia, o nosso conterrâneo ilustre, divulgar

ainda algumas monografias, tais como: Vultos Matogrossenses, Dicionário das Minas de Mato Grosso, Mato
Grosso Dividido, nos Bastidores da Hist6ria, A História
que a Hist6ria não contou, Dom José Antônio dos Reis,
Folclore Mato·grossense...
Se assim é, podemos supor que, ao sentir·se morrer,
teria, o nosso querido e saudoso Rubinho, murmurando
como Louis Pasteur: "Que _pena, eu ainda tinha tanto
que fazer!"
Brasília, em -3 de abril de 1983.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka!ume)- Não hã mais
oradores inscritos.
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando, para a sessão ordinária de segundafeiTa, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
l02, de 1981 (apresentado pda-Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 678, de 1981), que autoriza a Prefeitura MuniCipãrde Joinvífle (SC) a elevar
em CrS 526.716.000,00 ((tillnhentOS i Vinte e seis milhões,
setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob n9S 679 e 68CJ,-de 1981,-daS ComiSsões:
-de ConStituiçDo e Justiça, Pela: constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
2
Votação, em turno único, do Requerimento n9 460, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o ~esarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n~> 205-, -de 1980, de sua autoria., que revoga dispositivo da Corisolidação dasLeis do Trabalho.

3

Votação, em turno único, do RequerimentO n'i'461, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 214, de 1980, de
sua autoria, que introduz alterações na Lei n"' 5.107, de
13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 466, de
1983, do Senador Humberto Lu_cena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o--desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 297, de 1980, de
sua autoria, revogando o Decreto-lei n"' 779, de 21 de
agosto de 1969, que dis'púe sobre aplicaÇão de normas
processuaiS_ trabalhistas à união federal, aos Estados,
Municípios, Distrito Federal e autarquias ou Fundações
de Direito Público que não explorem ativida?e económica.
9

Votação, em turno único, do Requerimento n9 467, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
teD:nos do .art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
menta do Projeto de Lei do Senado n" 302, de 1980, de
sua autoria, que acrescenta dispositivos à CoriSolidâção ·
das Leis do Trabalho.
10
Votação,. em turno único, do Requerimento n"' 468, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 27, de 1981, de sua
autoria, que altera a redação do art. 62 da vigorante
Consolidação das Leis do Trabalho.

Votação, em turno úníco, do Requerimento n"' ~63; d-e
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 278, de 1980, dC
sua autoria, que altera dispositivo da Lei n9 5.107, de 13
de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Gar~~a
do Tempo de Serviço.
6

Votação, em turno único, do Requerimento o"' 464, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, -nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 286, de l98o~·de
sua autoria, que dispõe sobre a organização e funcionamento das organizações sindicaís-.
7
Votação, em turno único, do Requerímento n~' 465, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 294, de 1980, de
sua autoria, que modifica díspositivos da Lei n9 6.019, de
3 de janeiro de 1974, trarisformando de contiavenção em
crime o exercíciO ilegal da engenharia, arquitetura e
agronomia.

16
DisCussãO, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 145, de
1983), do- Projeto de Resolução n~> 157, de 1982, que au. toríza a Prefeitura Municipal de São MigUel do Araguaia, Estado de Goiâs, a elevar em Cr$ 33.150.000,00
(trinta e três milhões, cento e cinqilenta mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
17

Discussã-o, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 120, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 775, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves
(RS) a elevar em Cr$ 17.390.000,00 (dezessete milhões,
trezentos e noventa mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 776 e 777, de 1981, das Cernissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
18

Votação, em turno único, do -Re"qUeritrii:mto n~> 469, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivarnento do Projeto de Lei do Senado n~' 35_6, de 1981, de
sua autoria, modificando dispositivo da Lei n'1 5.107, de
13 de setembro de 1966, que institui o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
12

5

Estado de Goiãs, a contratar OperaÇão de crédito no valor de Cr$ 32.953-.558,47 (trinta e dois milhões, novecentos e cinqilenta e três mil, quinhentos e cinqilenia e Oito
cruzeiros e quarenta e sete centavos).

11

4

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 462, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
tennos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 274, de 1980, de
sua autoria, que modifica dispOsitivos da vigente Consolidação das Leis do Trabalho.

Abril de 1983

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 161, de
1983), do Projeto -de Resolução n"' 96, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiâs,
a contratar _operação de crêdito no valor de CrS
38.265.()()(1;00 {trint-a -e- oito milhões, duzeütos e sessentã
e cinco mil cruzeiros).

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n\0 14, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de s_eu Parecer n~' 111, de 1983) que au~
toriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$
63.614.169,00 (ses-serita e três milhões, seiscentos e trinta
e quatro mil, cento e sessenta e nove cruzeiros) o mon#
tante de sua dívida çonsolidada, tendo
PARECER, __s_ob n~> 112, de 1983, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jUddicidade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estã encer·
rada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)
(')ATO N' 20, DE 1982
~ DA COMISSÃO DIRETORA

13

Discussão, em. turno único; d8. Redação Final (ofereCida pela Comiss~o de Red.ação em seu Par~! n9 160, de
1983), do Projeto de Resolução n_"' 1~5, de 1982, que au~
toriza a Prefeitura Municipal i:le Cumari, EStado de
GOiás, a contratar· oPeração de crédÚÕ -no valor de Cr$
3.857.9Q<?,OO (três milhões, oito.centos e cinqüe_rt~a e sete
mil e no~ecentos cruzeiros).
14
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pcda Co-missão cte RC::dação em seu Parecer n9 143, de
1983), do Projeto de Res_olução n"' 151, de 1.982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista deGoiâs, Estado de Goiâs, a elevar em CrS 43.095.116,56 (quarenta e
três milhões, noventa e cinco mil, ce-nto e dezesseis cruzeiros e cinqUenta e seis centavos) o montante de sua
dívida consolídada.
15

DIScUssãO, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 144, de
1983), do Projeto de Resolução n9 152, de 19_?2, que au. toriZa a Prefeitura Municipal de Leopoldo de Bulbões,

Retificação

Onde se Iê;
· i"') Determinar a realização, dentro de trinta
- \30)" diaS, de provas de seleção interna, de ascensão
funcional, nos termos da Resolução n~>146, de 1980,
para o servidor Milton Blanco de Abrunhosa Trindade Filho.
2"') Determinar que, aprovado o candidato, seja
ele incluído na Categoria Funcional de Médico,
Classe "A", Referência NS-11, mediaO.te re"distribuição do claro de lotação e transferência do respectivo cargo, da Categoría Funcionãl de AsSisteDte
Legislativo, Classe "C", Referência NM-33, para a
·
de Médico, Classe "A", Referência NS-11.

l"') Determinar a realização, dentro de trinta
(30) dias, de provas de seleção interna, de ascensão

(*) Republica-se por haver saído com incorreções no DCN de 6

de dezembro de 1982 e tendo em vista o que consta do Anexo
I do Ato n~ 12, de 1982, da Comissão Diretora.

DJÃIUO DO ÇONGRE~SO JS"ACI9l'!AL(~eção II)
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funcional, nos termos da Resolução n9J46, de 1980,
para o servidor MHton Blanco de Abrunhosa Trindade Filho.
2~') Determinar que, apróvado o candidato, seja
ele incluído na Categoria FunCional de Médico,
Classe "A", Referência NS-14, mediante redistri-

buição do claro de lotaÇão e trimSferência do respec-tivo cargo, da Categoria FUOdOnal de Assistente
Legislativo, Classe "C", Referência NM-33, para a
de Médico, Classe "A", Referência NS-14.

ATO DO PRESIDENTE N• 54, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 3.8, e 97,ln-

ciso 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 no
caput do artigo 29 da Resolução n~ 130, de 1980, resolve
autorizar a lotação e exerclcio no Gabinete do Senador
Enéas Faria, a partir de 15 de março de 1983, de JOSS:
ARISTIDES DE MORAIS FILHO, contratado para o
emprego de Assessor Técnico., sob o regime jurfdico da
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tem pó de Serviçá, Com salário mensal equivalente ao vencimento dO cargo DAS-3.
Senado Federal, 15 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal
ATO DO PRESIDENTE N• 55, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os ~rtigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à Vistã do disposto na
Resolução n9 130, -de f9SO, resOivC autorizar a Contratação, sob o regime jurídico da Consofid-aCão daS Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por-Tempo de-Serviço, de PEDRO GOMES SALVADOR paiã.- o emprego
de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente
ao vencimento do Girgo DAS-3, a partir de 22 de março
de 1983, com lotação e exercício no Gabinete do Senador
Altevir Leal.
Senado Federal, 15 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.
~

ATO DO PRESIDENTE N• 56, DE 1983
O Presidente do Senado Federai, no uso das atri-

- buições que fhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciSo fV do- RegimentO Interno e de acordo com a delegação de comp-etência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Coq~.issão Diretora ntJ 2, de 1973. e à vista do diSposto-ria
Resolução n9 130, de 1980, resolve ~:~:utoriz;u. a contrataçã.o.sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de CARLOS FERNANDO RA YE DE AGUIAR
para o emprego de Assessor Técnico, com o salãrio mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir
de 23 de março de 1983, com lotação e exercício no Ga-~bin"etC do Senador José Sarney.
Senad-Õ Federal, 15 de abril de 1983. - Nilo Coelho,
.A'J:ll. DO PRESIDENTE N• 57, DE 1983
-o-presidente dõ-Senado Federal, ~~-~so de suas atribuições regimentais e com base na delegªçãç de competência contida nO Ato nY 12, de 1983, da Comissão Diretora,
Considerando o requerimento Q.o Presidente do II
-congresso ln~ernaciona~ de U fol9-gia e a i~enção de_ ponto deferida Peló -chefe d-a-caSaCivil a ~dos os fuPc_ionários_póbiiCos fedefa.iS,-da .3.dministração direta e das
autarquias; Resolve:
-Conceder dispensa do ponto, nos termos previstos
no Decreto n9 83.840, de 1979, aos servidores do Senado
Federal que comparecerem ao II Congresso Internacional de Ufologia, a realizar-se em Brasília, DF, de 17 a 21
de abril de J983.
Senado Federal, 15 de abril de 1983. --Nilo Coelho,
Presidente.
COMISSÃO DIRETORA
(*) Ata da 4f- Reunião Ordinária,
Realizada a 3 de dezembro de 1982
RETIFICAÇÃO
Onâe se lê:
A seguir, o senhor Presidente submete à apreciação da
Comissão Dfretora expediente em que Milton Blanco de
C') Republica-se por haver saído com incorreções nos DCN_,
Seçào ll, de 6-12-82 e 7-4-83 e tendo em vista o que ci:lnsta do
Anexo I do Ato n~ 12, de 1982,_da Comissão Diretora.

Sábado 16 1103,

Abrunhosa Trindade Filho requer seu aproveitamento
como Médico. O expediente explica: I) que o servidor,
Assistente -Legislativo, desde antes de sua formatura
como Médico vem servindo na SAMS; 2) que, devido à
sua situação de estatutário, não pode realizar provas de
deleção interna, de ascensão, para Médico, à vista da
ineXistência_ de vagã; 3) que colegas seus, admitidos muito depois dei requerente, para o Quadro de Pessoal CLT,
tiveram seus empregos transformados em cargos do
Quadro Permanente, passando à sua frente. Debatida
exaustivamente a matéria, a Comissão Diretora decide
determinar que o reque~ente seja sub,!l;letido às provas de
- Seh~ção intúaa, perante a SAMS, de ascensão ao cargo
de Médico_, Aprovado, determinar que seja o seu nome
inclufdo no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior,
na Categoria Funcional de Médico, Classe "D", Referência Ns-. 20, mediante redistribuição do claro de lo~ação e transferência do seu cargo, da Categoria Funcional de Assistente Legislativo para a de Médico. O Ato,
_assinado, vai à publicação.
Leia-se:
A se~ir, o Sen_hor Presidente submete à apreciação da
ComisSão Diretora e"xpediente em que Milton Blanco de
Abrunhosa Trindade Filho requer seu aproveitamento
como Médico. O expediente explica; I) que o servidor,
Assistente Legislativo,- desde antes de sua formatura
como Médico vem servindo na SAMS; 2) que, devido à
sua situação de estatutário, não pode realizar provas de
seleção interna, de ascensão, para Médico, à vista da inexistência de vaga; 3) -que cOlegas seus, admitid~s mUito
depois do requerente, para o Quadro de Pessoal CLT, tiveram seus empregos transformados em cargos do Quadro Permanente, passando à sua frente. Debatida exaustivamente a matéria, a Comissão Diretora decide determinar que o requerente seja submetido às provas de seIeção interna, perante _a SAMS, de ascensão ao cargo de
Médico. Aprovado, determinar que seja o seu nome in~
cluído no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior,
nã Categoria Funcional de Médico, Classe ..A", Referência NS-14, mediante redistribuição do claro de lotação e transferência do seu cargo, da Categoria Funcional de Assistente Legislativo para a de Médico. O Ato,
assin~do, vai ·à publicação.

ATAS DE COMISSÕES

COMISSÃO PARLAMENTAR MfSTA
DE INQU~RITO
(Requerimento n9 78/80-CN)
16' Reunião, realizada em

19 de outubro de 1981.
Às dez horas e vinte e cinco minutos no dia primeiro
de outubro de mil novecentos e oitenta e um, na Sala da
Comissão de Economia, À12 Seilador Nilo CÕelho, Anexo II do Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento nY
78(80-CN, destinada a examinar a escalada da ação ter-rorista que se desenvolve no País, com a presença dos Senhores Senador Mendes Canale (Presidente), Deputados
ltato Conti (Relator), Erasmo Dias, Raimundo Diniz,
Péricles Gonçalves, Ney Ferreira e Modesto da Silveira.
Deixam de comparecer, por motivo justHicàdo, os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Franco Montoro. Ju.tahy Magalhães, Jorge

Kalume, Lázaro Barboza e Deputados Euclides Scaico e
Oswaldo Melo.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que,
logo após, é dada como aprovada.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente comunica que foram expedidos: telex ao Juiz-Auditor da 2'
Auditoria da l' CJM, comunicando que a Comissão remeterá oportunamente as notas taquigrâficas relativas
ao- depoimento do Senhor Ronald Watteres; oficio ao
Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Jan~.i~o, J?!:.~~_!lg,~i~ ~~ri!)~-P~Ílt_9.!.Q...~gJi.çit.ait_d_Q_çópia do
-prOceS"sO a que respondeu o Senhor Ronald Waterres; e
ao Senhor Ministro de Estado da Agricultura, Dr.
Am-aury Stâbile, solicitan(}o _cópia~ dos Inquéritos Ad.JninistratiVOs a que respondeu o Senhor Ronald Watteres,
A seguir, o Senhor Presidente anuncia a presença do
: SeTihÕf PreSidente da Comissão de Ju~tiça e Paz, Dr. Jo-Sé Cailos- DiaS, depoente do dia que, ap_ós o_ juramento
- de _praxe~ pre-Sta~ o---Seu depoimento.
Na fase interpelatóría, usam da palavra os Senhores
Deputados ftalo Conti (Relator), Erasmo Dias, Modesto

da Silveira, Ney Ferreira, Péricles Gonçalves e Raimundo Diniz.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e.
para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, juntamente com o apanhamento taquigrãfico da
presente reunião.
Anexo à Ata da 16' Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento
nP 78/80-CN, destin~da a examinar a escalada da
ação terrorista que se desem·olve no Pafs. Integra do
apanhamento taquigráfico com publicação devidamente au~orizada pelo Presidente da Comissão, Senador Metiiles Cana/e.
_$R. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Hã número
legal, declaro aberta a 16' Reunião da Comissão Parlamentar Mista de lnquéríto, criada. pelo Requerimento nv
78/80, destinada a examinar a escalada de ação terrorista no País.

ll04 Sábado 16.

A Presidência comunica aos Srs. Membros da Comis:
são que expediu ao Sr. Juiz Auditor da 2• Auditoria da I•
CJM, o seguinte telex:
Senhor Juiz-Auditor:
Tendo deposto perante esta CPI o Sr. Ronald James
Watteres, em reunião do dia 1O deste mês, e, diante do
requerimento endereçado a esta Presidência pelo ilustre
Deputado Modesto da Silveira, membro desta Comissão~ solicitando que fossem ..extraídas dos autos desta
CPI e remetidas à 2• Auditoria da I' CJM (Rio deJaneiro) em cópias autenticadas, todas as peças relacionadas
com o Sr. Ronald James Watteres e que possam ser do
interesse daquele ..Juízo", a par da comunicação que fazemos, informamos que esta presidência aguarda a remessa das notas taquigráficas, pelo seto_r competente, do
solicitado, a fim de, em atendendo o requerido, fazer
chegar às mãos desse juízo a documentação mencionada.
Apresentamos a V, Ex• os protestos de nossa admiração
e respeito, Atenciosamente Senador Antônio _Mendes
Canale- Presidente da Comi'Ssão Mista Parlamentar de
Inquérito.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

Presidente da Comissão de Justiça e Paz para depor perante esta CPI, e que temos a satisfação de ter entre nós.
A Presidência, antes de passar a palavra, solicita ao
ilustre Dr. José CarlÕs Dias que proceda o compromisso
oral.
O SR. JOSE CARLOS DIAS
Juramento
"Faço, sob palavra de honra, a promessa de dizer a
verdade do que souber e que me for perguntado."

0 SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) _Concedo a
palavra a v. S•

O SR. JOSÉ CARLOS DIAS- Sr. Presidente, emi- ·
nentes parlamentares que integram essa Comissão Mista
de Inquérito:
_
InterPieto esta honrosa convocação de minha pessoa
como a convocação de um cidadão que não exercita a
política partidária, nem tem a honra de cumprir mandatO -popular e CJ.ue, há quase 20 anos, exerce exclusivamente sua prOfissão de advogado -criminal e que se viu, por
contingências históricas, chamado a cumprir também
sua vocação a defender mais de 500 perseguidos políticos
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Foram ex- __ e, como advogado e como cristão, integrante da Comis~
pedidos, ainda, os seguintes ofiCiOi ao Di. AiltOniOMã~-são de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo.
riz Peixoto, Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de
Parece-me que é somente neste sentido, não digo como
Janeiro e ao Dr. Amaury Stãbile, Ministro da Agricuitu~
jurista, porque não 0 sou, mas como artesão do Direito,
ra.
como advogado do cotidiano e advogado que só limita
na-área criminal e por integrar um colegiado que se proOF. nl' 073/81-CPM:iAT Em 19 de outubro de_l9_81.
põti: a Promover a justiça e- a paz na defesa doS 'direitos
Excelentíss-imo Senhor
humanos, é só asSim que entende o niotivo desta honrosa
Dr. Antônio Mariz PeiXotO
convocação_. Cumpro este dever sem poder deixar de
DD. Presidente do Tribunal de Justiça da Justiça do Rio
agradecer, porque há deveres que, realmente, provocam
de janeiro
o sentimento da gratidão e eu me sinto feliz em poder
'Avenida Erasmo Braga n'l" 115 - lO~> andar - Centro
prestar este meu depoimento.
Rio de Janeiro - RJ
Entendo, Sr. Presidente, que quando se fala de terrorismo é necessário e indispensável que se afirme que o
Senhor Presidente:
terrorismo exiSte em razão da inexistência de uma estruNa qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar
tura de legalidade e de uma certeza na distribuição da
Mista de Inquérito, criada pelo Requerirriento n9 78/80justiça, e ele tende a crescér na medida em que existe uma
CN, destinada a examinar a escalada da ação terrorista
estrutura de impunidade, beneficiando indiscutivelmente
que se desenvolve no País, e, tendo em vista o requeripessoas, grupos detentores de determinado posicionamento do eminente Deputado Modesto da Silveira,
- menta político-ideológico. Se analisarmos, desde os anmembro desta CPI, cópia em anexo, solicitamos a VOsSa
gustiantes anos de 1968, veremos a implacável ação das
Excelência providências no sentido de que nos seja forautoridades policiais no combate dos chamados crimes
necido cópia do processo a que respondeu o Senhor Ropolíticos e dos atas de violência atribuídos a movimentos
nald James Watters, perante a 8• Vara Criminal da Jusde esquerda. E, muito embora tenham existido atos de
tiça l:lesse Estado, sob a acusação de haver colocado uma
igual ou maior violência, muitas vezes, por parte de grubomba na Exposição Soviética, em 1962, na cidade do
pos paramilitares, clandestinos ou ligados a órgãos de reRio de Janeiro.
pressão, em momento algum, desde o tempo ·do CCC,
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Comando de. Caça aos Comunistas, até, hoje, jamais
Excelência os meus protestos de estima e consideração.
houve um caso de indiciamento de inquérito -já não
- Mendes Canale, Presidente.
digo de processo criminal ou de julgamento de alguém
acusado
de um ato de terrorismo de direita.
OF. n~' 074/81- CPMlATEm 1'~" de outubro de 1981.
Parece-me que não precísamos aqui, e nem é esta araExcelentissimo Senhor
zão de ser deste honroso chamamento, fa:;;er digressões
Doutor Amaury Stãbile
dOutriilárias do que seria terrorismo e me parece, tamDD. Ministro de Estado_ da Agricultura
bém, que num ponto temos que concordar, terrorismo
Brasnia- DF
está abaixo das ideologias, fora das ideologias, não hã
uma vinculação entre o crime de idéias e o crime de terSenhor Ministro:
rorismo-; por que -este sacrifica os inocentes. b tão condeNa qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar
nável
o terrorismo, seja ele da extrema-direita, ae
Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento nl' 78/80extrema-Csquerda, ou seja ele, ato de- ierrorismo, feito
CN, destinada a examinar a escalada da ação terrorista
em norile de um Estado, de instituições ou em nome de
no País, e, atendendo o requerimento do eminente Depuorganizações.
tado Modesto da Silveira, membro desta CPI, cópia em
anexo, solicitamos a Vossa Excelência providências que
Parece-que nisso tem que haver uma conciliação najulgar necessãrias, no seiliidO de que nos seja remetido
cional, uma união nacional para combater o terrorismo,
cópia dos Iilquéritos Administrativos, eni nútriero de
venha de onde vier, sob qualquer pretexto. Mas, para isseis, a que respondeu o Senhor Ronald James Watters,
so, Sr. Presidente, eminentes parlamentares, entendo que
na qualidade de funcionário desse MinistériO.
" -e necessário haver uma estrutura de legalidade e de
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
crença, de absoluta convicção de que a justiça se faz, de
Excelência os protestos de estiiri.a e cOn.Si(féração.
que os órgãos policiais, realmente; funcionam e estão
Mendes Cana/e, Presidente.
empenhados na apuração de fatos. Enquanto existirem
órgãos como DOI- CODI, por exemplo, atuando e que
continuam a- atuar, e receiltemente, em São Paulo, tiveO SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- De acordo
mOs casos em que a s_ua atuação foi evidente eu consicom o roteiro estabelecido po esta Comissão, consta a
dero concretamente uma vítima do DOI- CODI, quan~nvocação, o convite ao Dr. José Carlos Dias, ex-
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do seqUestrado, preso e levâdo ao DOPS, em 19 de abril
de 1980, porque vi com os meus olhos a presença desses
agentes na Praça de São Bemado do Campo e é fâcil
identificá-los também no episódio da Freguesia do O.
Enquanto existir isso, Cnquanto não existir policia defi-nida, que sabemos que são policiais, que esses homens
exercem uma função institucional, enquanto não existir
essa certeza de que o policial é o policial, enquanto não
existir essa certeza de que não existe mais e não há lugar
para -o que iiôs chamarfámos de polícia marrom, uma
polícia QUe é pOlícia, mas que não é bem polícia, que nós
não sabemos o que tem por baixo. Isso, Sr. Presidente,
acho que é necessârio e fundamental até mesmo para a
depuração das instituições e para crença do povo na instituições.
Eu me preocupO muito porque Forças Armadas, ExérCito Nacional é uma instituição que não pertence àqueles
que vestem fardas, mas pertence a nós. ~ muito sério
quando vemos instituições encarregadas de garantir a soberania nacional, a integridade do território, a paz, a segurança e a ordem, estarem enxovalhadas, porque estão
incrustrados_. órgãos, organismos, as suas instituições
que realmente violentam a sua tradição democrática e o
seu testemunho dado campos de Itália em prol da democracia. b muito triste ver que, hoje, os jovens oficiais não
gostam de andar fardados pelas ruas, quando, tradicionalmente, tinham orgulho disto. Então, essa incompatibilização entre Forças Armadas e povo tem que terminar, e tem que terminar não se confundindo a função
constitucional das Forças Armadas com atividades para-policial ou paramilitar.
Entendo que, como cidadão, este é o pronunciamento
mais sério que devo fazer em prol da reconstituição de
um clima de justiça e de paz neste País. Entendv, também, Sr. Presidente, que não é possível o respeito às garantias individuais, com uma Lei de Segurança Nacional
que é o desrespeito à tradição cultural do nosso Direito
Penal, a violação sistemática do instituto da reserva legal
nos tipos propositadamente deixados em aberto, vago~,
que não definem condutas, carregados de um subjetivíSmo, para que nessa vala comum possam caber quaisquer
comportamentos, me parece que essa Lei de Segurança
Nacional não pode subsistir, ela tem que ser :>ubstitufda
por uma lei de defesa do Estado democrático, estado democrático esse a ser escolhido soberanamente por uma
Assembléia Nacional Constituinte.
Sr. Presidente, eu não poderia perder a oportunidade
de, estando depondo nesta Comissão Parlamentar de InquéritO,- deixar de referir-me a um fato que, embora não
tenha o sentido de terrorismo, na sua definição mais res;.
trita, não deixa de ser terrorismo no sentido mais amplo
e, a meu ver, é decorrência do autoritarismo, é -uma decorrência dessa estrutura de impunidade que campeiã em
nosso País. Acho que é fundamental referir-me ao que
está acontecendo, princiPalffiente em São Paulo, no que
se refere à violência pOlicial, especificamente da Polícia
Militar.
·
A natural sensação de medo, de pânico, que se nota
hoje nas áreas metropolitanas, vai dando certo reforço a
que cresça em viõlência a ação da Polícia Militar. Mas
me parece que o ponto fundamental que justifica uma
atuação parlamentar é que interpreto- e não sou só eu,
mas rriuifos vêm_ interpretando, pessoas ligadas ad' Direito - que o aumento da violência policial, vem alcançando níveis de morte incalculáveis, incomparáveis. Vejam
-v. Ex•s que na edição desta semana na Revista Isto E, hâ
uma grande matéria sobre a violência da ROTA e há
uma afirmação de que, no semestre passado, a ROTA
matou cento e vinte quatro sUspeitos, em São Paulo; o
dobro do primeiro semestre de 1980. Entendo _que um
dos motivos que fazem aumentar, ainda, essa violência é
a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que entendeu de derrubar ou de cancelar a Súmula
297, que dava interpretação a:o art. 144, § 11'> Alínea D, da
Constituição. A.Súmula 297 dizia:
"Oficiais e pl:'aças das milícias dos Estados, no
exercício da função policial civil, não são considera-
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dos milítares para os efeitos pen-iis, sendo compe-tente aJustiça Comum para jllíiã-r os crimes c_Ometi~
dos por eles ou contra eles."

Então, era a orientação do Pretória excelso, que,
quando o policial militar, no exercício de sua função de
polícia civil, polícia judiciária, ou como cidadão, viesse a
praticar um crime, deveria ele responder como qualquer
do povo, perante a Justiça Comum.
No entanto, como houve, em razão da Emenda Constitucional n'i' 7, de 1977, a alteração de alínea D, essa jurisprudência mudou. E hoje é Picífica a jurisprudência
no sentido de que qualquer crime praticado por m~litar
está sujeito a julgamento pela Justiça Militar Estadual. E
no caso de São Paulo e de alguns outros Estados, por
força da disposição ti'ansitória do- art. 192, da Coilstituição, é até mesmo em 2• instância, porque São Paulo é
um dos poucos Estados deste país, me parece que um entre três, que têm Tribunal de Justiça Militar Estadual.
Nos casos de homicídios, me parece que essa interpretação, com a devida vên"ia do ·s-upremo Tribunal Federal,
é: uma violação ao princípiO constitucional de que o crime doloso contra a vida é sempre submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O fato de que o homictdio está,
tambêm, presente no Código Penal Militar, a atuação
policial não pode ser confundida como uma ação militar
prevista no Código Penal Militar.
E se nós analisarmos, Sr. Presidente e Srs. Parfamentares, Senadores e Deputados,_() que dizia o -~exto anteric,:tr
da Constituição, na alínea D, verificarelnoS- que não se
justifica a mudança da orientação jurisptudenciai. O que
dizia a Alínea D, do§ 1"' do art. 144, dizia:
..Justiça Militar e Estadual da l' instância constituída pelos conselhC?s de Justiça que terão como órgãos de 2~ instância o próprio Tribunal de Justiça."
Salvos aqueles casos do art. J92, qUe são daqueles Estados que têm Tribunal de Justiça Militar.
A redação atual, com a Emenda Constitucional n"' 7:
"Justiça Militar e Estadual, constituída, em 1'
instância pelos Conselliós de Justiça e, 2• pelo pró·
prio Tribunal de Justiça, com competência para
processar e julgar, nos crimes militares definidos em
lei os integrantes das Polícias Militares.
Parece que não foi esta a inteD.ção, a intenção de transferir para a Justiça Militar todas as figuras previstas no
Código PeDal Militar, mesmo quando não no exercício
da função militar.
Então, se me permitem, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares integrantes desta Comissão, me parece que como
proposta efetiva que formulo a esta egrégia Comissão, é
·que resulte um projeto de emenda constitUCional, resi~u
rando o texto original do item 41' da alínea B do § I"' do
art. 144 da ConstítUiÇão Federal, para que aqueles que
exercem função policial, sendo militares ou não, sejam
submetidos a julgamento pela Justiça comum, para que
não tenham uma Justiça corporativa ou mesmo- para defesa da honorabilidade desta Justiça que sobre a qual
existe a suspeita de parcialidade, ou pelo menos por parte dos militares existe esta convicÇãO de parcialidade.
Basta examinarmos a jurisprudência, que veremos casos berrantes. Parece-me que o caso pioneiro da mudança jurisprudencial, se refere ao famoso caso da
ROTA 66, quandO jovens, ·de bõã fimi"ília, no sentido de
classe social, de família alta, abastada, vieram a ser alvejados por integrantes da ROTA, estavam para ser submetidos a júri, quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que era competente a Justiça Militar. E outros casos como este, inclusive, nesta edição desta revista, são
alinhados vários casos jrii'isprudenciais em que se fixou a
competência da Justiça Militar.
Parece-me, então, Sr. Presidente,-inuito embora não se
trate especificamente da discussão do terrorismo, no sentido que originou a instauração desta Comissão Parlamentar de Inquérito", me parece que não poderia campa-
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recer aqui silenciando sobre este fato, que vem beneficiar
toda a população e vem evitar o assassínio, a niorte de
muita gente apenas considerada suspeita, ou que não
pode comprovar a sua condição de trabalhador.
Coloco-me a disposição para ser inquirido e re.sponder
a todas as perguntas.
O SR.· PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao ilustre Relator, Deputado Italo Conti.
O SR. ITALO CONTI-- Dr. José Carlos Dias, inicialmen-te, V. S• fez uma afirmativa aí que, de certa forma, não condiz com a verdade, porque entendi que V. S'afirmou que Os militares, hoje, não andam fardados porque, pelo menos no meu entendimento das suas palavras,
- -têm-Vergonfui de andar com a farda.
Quero esclarecer ~ V. S• gue é ·uma interpretação completamente errada. Eles não se envergonham da farda,
absolutamente. O que existe, é o que existe no mundo inteiro. Se se for a Nova lorque,_ou à Inglaterra, não se vê
tnTiitãres fardados andando na rua. Em primeiro lugar,
por questão de comodidade, há uma certa liberalização,
hoje, inclusive, no traje, o que é natural. Se o pessoal puder andar com uma camisa esporte, não vai andar fardado desfilando na Avenida São João. Em segundo lug~r,
pelo próprio custo da farda, hoje, V. Ex• desconhece e é
nat_ural, faz coni que·os militares economizem a farda.
Então, eu quero não me conformar com esta sua opinião , porque não condiz, absolutamente, com a verdade. Os militares pelo que conheço, eles se orgulham da
- farda .e não têm vergonha de aparecer fardado em lugar
algum. Isso quero deixar bem esclarecido a V. S• aceite
V. S• ou não a minha observação.
Mas, quero fazer a primeira pergunta, e é somente
uma. Como V. S• justifica, já que diz que terrorismo
existe pela inexistência da legalidade na estrutura de liberdade na sociedade, como V. S• interpreta a inexistência de terrorismo~ porexemplo, no sentido que nós conhecemos, na União Soviética? Lá não há terrorismo,
pelo que sabemos. Veja os países socialistas. Em Cuba,
não tenho noticia de terrorismo. Então, qual seria a causa real da inexistência de terrorismo nestes países, na sua
interpretação?
O SR. JOSt CARLOS DIAS- Se me permite, Ex•,
gostaria, antes de mais -nada, deixar claro que quando fiz
referên~ia à questãO_ d()" ~~cial, do sÕl~ado vestindo ou
não ·a sUa 1arda, de forma nenhuma Pretendi, com isio,
diz_e-r que tinham vergonha, ou que tivessem algum moti·va para ter verÉ;onha. "Pe-lÔ.contrário, se V. Ex.~ se recorda, quando fiz esta afirmação, foí para fundamentar o
meu respeito às instituições militares, foi para fundamentar a minha afirmação de que alguns organismos
desprestigiam estas instituições e que, muitas vezes, a homens fardados,_de alma limpa, de carácter limpo; -é atribufdo um olhar de desconfiança, porque são confundidos com integrantes de organismos que, realmente, pejam a instituição. Queria retificaT;,Poi-qUe; de forffia nenhuma, eu entendo que haja qualquer motivo que para
"um soldado, um oficial, vista com orgulho a farda que
representa a instituição responsável pela nossa soberania, nossa defesa~ pela defesa da nossa integridade territorial. É a retificação que faço em homenagem a V. E~•.
O SR. ITALO CONTI- Muito obrigado, estou satisfeito. Mas V. S' concorda, também, que hã advogados
<i~e erlv'ergonhaffi~ã: CJa~se dóS advog'âd~s.
O SR. JOS.S CARLOS DIAS- Exatamente, por isto,
-- são puniáos pela" Conlissão de :Ética e Disciplina, e pelos
CõnsClliOs dei Úrdem dos Advogados do Brasil, o -que
gostaria de ver acontecer cory todos aqueles que enxovalham a instituição das Forçàs Armadas. Nesse sentido
exatamente.
O SR. ITALO CONTI- E aquela pergunta sobre terrorismo?
O .SR. Josf. CARLOS DIAS - Pois não. Entendo
que, às vezes, é possível conseguir a contenção absoluta

de atas terroristas, assim como muitas vezes eu entendo
que um regime consegue abafar de toda forma, qualquer
tipo de manifestação, através de repressão violenta, que
impede, mesmo, jã não digo atOs que possam ser praticados através de mão armada, mas mesmo através de veiculação de idéias. Tenho para mim, Ex•, como convicção
minha, que o regime totalitário, todo o regime totalitário
encerra, por si só, uma filosofia de terror. Portanto,
quando V. Ex• se refere ao exemplo de um regime como
o da União Soviética, eu entendo que este regime, por si
só, já significa o terror, porque impede a manifestação
plena da liberdade.
Então, não importa que esse regime totalitário teriha
uma orientação de direita ou de esquerda, se é impedida
a manifestação de liberdade, a manifestação de pensamento, não importa que se procure a democracia, só a
democracia econômica e so_cial, é também necessário o
exercício da democracia política, Razão por que eu, com
a devida vénia, não concordo com V. Ex' e entendo que:
há terrorismo na União Soviética.
O SR. ITALO CONTI- E para completar, como é
que V. Ex• justifica o terrorismo num pais liberal como a
Inglaterra, a Alcimanha e a Itália, inclusive, de estrutura
eConómica?
- · · O SR. JOS:É CARLOS DIAS- Excelência, eu justifico, como justifico a presença de qualquer crime em qualquer sociedade organizada.
Acho que jamais o Congresso Nacional poderia objetivar, através de uma Comissão Parlamentar de Inquérito da importância desta, a extinção total de qualquer ato
de natureza terrorista. Isto me parece que é impossível,
porque-esses males sempre irão existir. O que me parece
fundamental é propor urna reestruturação das nossas
instituições, de tal forma que estes atas sejam punidos,
como o são todas as violações ao Código Penal.
O que há necessidade é de terminarmos com a impunidade. O que aconteceu recentemente com o IPM do Riocentro, aqui não peço vênia, ê uma vergonha nacional
que carregamos todos na alma, perdeu-se o momento de,
realmente, se mostrar o início de um projeto democrático em pleno exercício, com a punição daqueles que denegriram as instituições militares. Denegriram tantos os
autores do atentado, quanto aqueles que não o quiseram
apurar.
Parece-me que a impunidade é o grande problema, se
penso responder a pergunta de V. Ex~ e conseguiremos
ex.terminar,__por completo, o terrorismo. Os atas de terrorismo existem nos Estados Unidos, ná Inglaterra, na
Alemanha, na França e na Itália. .E_ possível que até nos
países mais democráticos existam leis mais duras, porque
os homens estão acostu]llados a uma rigidez maior com
seus princípios e, portaiitO; não há o risco da paixão no
cumprimento das leis. Entendo que nos países de não
tanta .tradição democrática as leis não devam ser tão duras, isso parece ser um paradoxo, mas deve ser assim. O
que é preciso é que sejam realmente apurados os atas de
terrorismo, como acontece n_a ltália, na lnglaterra e na
Alemanha.
O SR. ITALO CONTI-A inteligência de V. Sa. me
leva a terminar com a seguinte pergunta por esclarecer: a
Inglaterra é um pafs liberal por excelência, V. S• concorda, não?
O SR. JOSE CAE.LOS DIAS -

Perfeito.

O SR. ITALO CONTI - Por que teve que recorrer a
leis especiais como a Alemanha, a Itália, Canadá e a
França, para combate ao terrorismo, se aquela estrutura
cjue elas possuem, a estruturajuridica, a aplicação do direito, a polícia da Inglaterra, realmente, é considerada a
melhor do mundo, por que tiveram que recorrer- repito - a leis especiais para combater o. terrorismo? E o
--Brasil não correria o risCo_ de, também, apelar para isto
se continuassem os atas de ierror? Como receberia V. s~
esta pergunta?
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O SR. JOS!> CARLOS DIAS- Acho que V. Ex• foi
muito feliz na definição. Realmente, são leis especiais,
nunca de exceção. E isto é que caracteriza os regimes democrâticos. No Brasil, quando a pretexto de se combater
o terrorismo de esquerda, foram adotados instrumentos
de exceção, o que não chamaria de leis, porque não têm a
força de representação popular.
Nestes países, por contingências históricas, entende-ram os legisladores, certo ou errado eu não poderia jamais analisar, entenderam os legisladores, tendo a lei
uma função profilâtica e, mais especificamente, uma- finalidade de proteção social, que deveriam conter aqueles
atas de violência. E_ por isso foram propostas medidas legislativas que vieram a se tornar em leis realmente especiãis de combate ao terrorismo, de tal forma o clamor social exigia iSto.
Então, democraticamente, o Estado assumiu o direito
de combater o terrorismo, u.sando leis democraticamente
votadas de carâter especial e não excepcional. Acho que
é possível, até, que o Congresso Nacional considerasse,
em determinado momento, necessária a adoção de uma
lei especial, de maior rigor, para combater o terrorismo,
para combater a tortura, que é uma forma de terrorismo.
E veja V. Ex• que a tortura em si não" é crime, ela o é se
encontrar tipificação nos arts. 129 ou 121, ou _na Lei
4.898 de dezembro de 1965.
Mas, se permite V. Ext, eu lembraria aqui um episódio
que aconteceu com uma cliente minha, presa política,
que estava presa legalmente e que foi torturada da seguinte forma: foi amarrada _nua sobr~ uma mesa, enquanto agentes policiais se masturbavam em sua presença. Creio que esta moça preferia ter apanhado, que
esta moça preferia tü: sido torturada,
Analisei o Código Penal e, sinceramente, Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, não encontrei tipificação penal.
Então, hâ necessidade, a meu ver, de uma lei que diga
"torturar infringindo em alguém sofrimento fiSico ou
moral, ou humilhação". E que o funcionáriO PúbliCo esteja sujeito a uma suSpenSão preventiva das suas funções,
decretada pelo juiz nO decorrer do processo, instituto
anâlogo à prisão preventiva, porque se trata realmente
de uma coisa muito séria.
Então,_da mesma forma como erÍtendo que deva haver
uma lei especial, pode e deve talvez haver uma previsão
legal, que seja garantido ao terrorista todo o dirCito de
defesa, o exercício pleno do direito de defesa, que o insfituto do habeas corpus lhe beneficie sim, coisa- que não
aconteceu para aqueles acusados de violar ou os que violaram a Lei de Segurança Nacional no período duro que
vivemoS há anos, que eles tenham, sejam de direita ou de
esquerda, os autores do terrorismo, direito a advogado,
exercício pleno do direito de defesa, que sejam protegidos pelo instituto do habeas corpus, mas que enfrentem
uma lei dura, porque esta é a vontade nacional.
O SR. !TALO CONTL ~ Muito obrigado. Estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (M_ENDES CANALE)- Concedo a palavra ao nobre Deputado Erasmo Dias.
O SR. ERASMO DIAS -_Sr. Presidente, Srs. Congressistas, nobre Depoente:
Antes de mais nada, Sr. Presidente, talvez fosse até um
probléma de uma questão de ordem. Seguidamente, tenho participado desta CPI, e tenho sido acusado, por
certos setores da imprensa que não sei o que vêm fazer
aqui nesta sala, e sempre procurando colocar até a minha posição de parlamentar na sarjeta, onde que talvez
eles devessem estar.
Faço esta referênCia porijue, hã pou:::os dias, num jornal tive o desprazer de ler num noticiáriO, com respeitO a
minha pessoa que, no depoimento do Sr. Gabeira, eU fUi
apenas um palhaço de circo a querer me projetar ou a
querer me tornar vedete de alguma coisa.
De modo que repudio esta repoftagem feita: põi quem
aqui esteja, e tenho a obrigação de participar pOis sou
membro do Parlamento, no uso dos meus direitos, das_

minhas prerrogativas e, particularmente, pela minha posição. Tenho certeza que nenhum dos Srs, jamais sofreu
o vexame que eu sofri neste Congresso de por uma canalhada da platéia, durante alguns minutos, ser vaiado de
assassino e terrorista. De modo que, quando se fala em
terror, ninguém talvez tenha mais direito de se debater
com aqueles que aqui vêm do que eu.
De modo que, é um direito Que tenho.
E repudio visceralmente esta reportagem estúpida,
idiota, neófita, que podia alguém levantar que ante o Sr.
Gabeira pudesse eu querer ser alguém a me valer dele
para ser um palhaço ou querer me projetar,. ou alguma
coisa neste sentido.
Feita essa ressalva, eu ·queria fazer algumas depreciações. É preciso também que se faça esse intróito râpido. O Dr. José Carlos Dias-é o meu velho conhecido de
São Paulo, eu sou -pãuiista, jâ funcionamos, até, ele
como advogado de uma d_a.s partes e eu era réu na outra
parte, de modo que o conheço de longa data. E algumas
referências, aqui, de certa forma, envolvem até a minha
posição antiga. Quando se fala em ROTA, meia a meia,
eu era Secretário de Segurança Pública à época. De
modo que me desculpe a platéia aqui presente; queira ou
não queira eu estou envolvido em gênero, número em
gtau. E eu participei seinpi'e do tal de terrorismo de estado, tão decantado, que é a minha primeira pergunta.
-----.--:Meu nobre Depoente, essa cantarola, aqui, que a gente vê, de certos setores que comungam como V. S• nessa
inteligência brilhante que hoje em dia quer ditar regras
para nós outros, vou fazer um primeiro posicionamento,
nem é pergunta porque é curta no fim, mas se impõe esse
detalhe. Fala-se em impunidade, que existe DOI~CODI,
assim tais-quais agindO, fala-Sé em Lei de Segurança Nacional, fala-se em ROTA, fala-se em Supremo Tribunal
FederaL
Vou fazer uma pergunta e vou responder: Por queserã
que tudo isso existe? Dou a minha resposta. Isso é uma
auto-defesa da sociedade, fruto daquilo que V. S• chama
de impunidade, hoje, que a impunidade de hã pouco
tempo, dos idos da década passada, representada inclusive por um cidadão que se gabou de ter seqUestrado o embaixador, se gabou de ter feito subversão, terrorismo e
assassinato neste País à larga, e foi a vedete aqui na
quinta-feira passada, desafiando inclusive até a postura
daquilo que é mais canhestro da socieda-de, como se fosse_ uma ·grande vedetinha intelectual, e que hoje deleita a
platéia esquerdista deste Brasil, comodista, em que Sr.
Gabeira ê uma grande expressão intelectual. Pelo Amor
de Deus! A autodefesa de nós outros talvez, com o DOI,
com a Lei de Segurança e com as ROTAs talvez seja uma
autodefesa de nós próprios; de nosso regime, porque o
que se assiste todo dia aqui, de certos tipos que vêm aqui
depor, é sempre colocar o regime como rêu, o Governo
como réu', a Polícia como ré. Então, que mensagem, que
diálogo poderá ter a Nação para o futuro, que nenhum
terrorista de direita, foi até hoje indiCiado, os ter_roristas
de esquerda de ontem, assassinos, ladrões, são hoje aqui
as grándés vedetes da Nação, É uma pergunta que lhe
faço, uma pergunta que tenho como O.ão respondida a
mim mesmo.
O terrorismo de esquerda de pouco tempo, de memória curta, é cantado em gênero, prosa e verso nesta
Nação.
Então, o que existe, jâ disse da tribuna desta Casa, é
que há o rec_eio daqueles responsáveiS p-or esta Nação,
inclusive pelas boas intenções desses que defendem e nos
acusam hoje em dia, em que o Doi é O Governo, a Lei de
Segurança Nacional é a lei em vigor. V. St agora hã pouco, Para-tcirnar mais claro, colocou até em dúvida a idoneidade, lisura, o probidade do próprio Supremo Tribunal Federal, porque ele acha que os crimes praticados
pela ROTA são crimes militares. Eu também concordo
com ·v. Sf-,_ tanto Quanto mal colocado esse posicionamento, mas eu tenho a resposta disso tudo, é uma auto
defesa da própria Polícia, que, hoje em d_ia, ê vilipendiada, diuturnamente conspurcada. Parece que a grande ré
da sociedade é a Polícia, Como se esta não tivesse_ direito
de defender a vida dos Outros, como se o bandido, o
marginal tivesse o direito de matar. v. s• falou há pouco,
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que foram mortos 128 suspeitos pela ROTA, eril São
Paulo, num semestre. Então, faça essa pergunta à Polfcia
de São Paulo, faça um levantamento de quantos cidadões honestos, na nossa São Paulo, foram assassinados,
roubados, estuprados, no mesmo período. Garanto-lhe
que os números aqui superam isso de uma forma estrondQ&a. Ninguém mata porque quer matar ou porque seja
sádico. Será que os nossos policiais são sádicos, são masoquistas, são anti~humanos? Será que s6 os inteligentes
esquerdistas é que são dedicados à paz social, à justiça,
como V. s~ há pouco enumerou e sei que foi? Nós outros
somos todos anti-humanos, somos umas bestas apocalípticas, que vivem por aí a se destruírem? Pelo amor
de Deus, nobre Advogado. Já ouvimos da boca de bispo
da boca de um tal intelectual e agora vem V. S•, mais ou
menos nos mesrn9s termos, sempre a colocar o regime, a
evolução, aquilo que nós representamos como se fossemos sádicos, masoquistas, anti-humanos desta Nação.
Esse diálogo há que ser colocado em outros termos.
Há que ser colocado, se a Nação quiser dar um passo
para frente, em outros termos . Não podemos aceitar que
sejamos terroristas, que a Policia é terrorista, que a so.:
ciedade é terrorista, que o governo é terrorista. Porque a
mensagem que V. S• nos dão, no sentido de superar tudo
isso, Sempre encontra uma dúvida. Até que ponto V. Sts
-são honestos nesse posicionamento ideológico de hoje
em dia? Não acredito na ideologia canhestra desse esquerdismo um tanto quanto embarafusado e alimentado
por teorias marxistas e Ieninistas. Não acredito. Enquanto nós estivermos sob a pendência dessas esquerdas dominadas por esses comunistóides, nós temos o direito de
nos defender, e temos até receio de que tenhamos instrumentos legais para enfrentar isto. Jâ disse e repito, a extrema direita existe no Brasil na medida em que a extrema esquerda existe. E ela que aqui, neste Congresso, inclusive, desafia diuturnamente o regime, querendo
derrubá-lo, querendo subvertê-lo, não tc:m o direito de
dar mensagem nenhuma a nós para que esta nação estabeleça o diálogo. Então, está aí uma das causas desse terrorismo de direita que existe por aí, é a desconfiança dos
bons propósitos dessa inteligência de hoje, que transformou o terrorismo de esquerda, vivido em gênero, número e grau, há pouco tempo, numa demonstração de sanha criminosa, e que hoje ê endeusada em prosa e verso,
a ponto de um depoente do tipo de um Gabeira vir aqui e
receber as palmas da platéia, e um Deputado, eleito pelo
povo, não ter o direito de com ele dialogar porque, na
pior das hipóteses, ê vedete.
Não temos perguntas nenhuma a fazer a V. St.
O SR.PRESIDENTE (Mendes Canale) -Concedo a
palavra ao nobre Deputado Modesto da Silveira.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sr. Presidente,
Srs. Congressistas e Sr. Depoente: permita-me dizer que
o seu depoimento foi dos mais enriquecedores desta comissão. Conhece V. Ex• de longa data, como advogado
e como jurista, tambêm, apesar da sua modéstia. Deu
uma extraordinãtia contribuição para que, afinal, a justiça e a paz se tor.Oassem uma possibilidade neste País.
Pediria a V. S• que ajudasse um pouco mais a Comis-são. esclarecendo alguns fatos concretos a partir daquele
que envolveu também a mim e a outras ilustres figuras
da Igreja, da Comissão de Paz, de SãO Paulo, e outros fatos que sejam do -conhecimento de V. S• para· enriqUecimento desta Comissão.
O SR. JOSb CARLOS DIAS- Sr. Presidente, apenas, respondendo com muita honra à indagação de V.
Ex•, ilustre Deputado Modesto da Silveira, se me permite gostaria de fazer uma ressalva. Em momento algum,
no depoimento que estou prestando, comparei, ou coloquei no mesmo nível, ou estabeleci qualquer paralelo entre o Supremo Tribunal Federal, a ROTA ou o D_OICODI. Se assim o fizesse estaria insultando a instituição
do Poder Judiciário. Instituição a qual quero e tenho que
render as minhas homenagens artesão da Justiça e filho
de juiz que sou. Portanto, jamais atribuiria ao Supremo
Tribunal Federal atributos. qualidades e defeitos que es-
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tão presentes em outros organismos que pejam a nacionalidade. O Supremo Tribunal Federal, a meu ver, e pedi
vénia para fazer essa afirmacâo, naquele momento, interpretou mal o preceito coristitucional.
O exercício aa democrãda, o exercfcio dõ direito e defesa, o exercido do direito de· petição e o direito dC -pensamento me conduzem a um dfreito, ao dever de criticai'
juizes e tribunais quando, a meu ver, se orientam dé forma errada. b urna orientação jurispriidencial que,
do, foi firmada com a melhor das intenções mas que não
estã servindo ao interesse social.
Para evitar isso, é que apresentei como proposta, parã
que V. Ex's. estudem a possibilidade de vir a ser aprovada, uma emenda constitucional restaurando o texto ante-.
rior da alínea ..d .. do§ 1'1 do art.l44.
Respondo especificamente a V. Ex~ que a Comissão
Justiça e Paz de-São Paulo, a Igreja de São Paulo de forma alguma participou de uma forma estimulativa do
movimento de greve acontecido no ABC. Apenas, ela
deu resposta ao apelo dos operários, quando foi solicitada, a Igreja, para que pudessem realizar as assemb~êias
gerais. A atuação da Igreja foi, apenas, no sentido de garantir que os operários pudessem eXercer aQuilo que entendiam direito. Aliâs, seria uma violação do próprio -pOsicionamento da Igreja assumir uma postura paternalista
com referência à classe operária,
E, neste sentido, a primeira vez que compareci, como
Presidente da Comissão Justiça e Paz, a Santo André, foi
no dia 18 de abril, um dia depois da intervenção, a pedido de D. Cláudio Hummes, Bispo de Santo André. E fui
para lá à noite, quando tomei conhecimento de _que havia um número muito grande de operários presos e, inClusive, alguns feridos. Um deles, que pegara urria bomba de efeito moral que tinha sido jogada, e que perdera
um dos dedos. Diante disSO, -jUnto com o Sr. Bispo_. fui
aos locais em que estavam os presos e tive oportunidade
de conversar com alguns ofiCíã:IS da:Polícia Militar <iue lá
estavam, e que nos garantiram qUC: estavam sendo be!n
tratados e- que, eventualmente, iriam ser autuados enl
flagrante. Não foi permitida--a -ViSita, -masaecidiffios
acreditar na palavra desseS policiais milliires.
· ~Em seguida, fui à casa do Líder Sindical Luiz Inácio
da Silva, quando, para constatar o que já havia me dito,
que a sua casa estava absolutnmente bloqueada por pe~
ruas veraneio, verifiquei eSsa sifUa~ãO -e,-e:ffiSé8uidà, rlií
a casa de D. Cláudio Hummes, na madrugada já do dia
19 de abril, e tive um diálogo com o Delegado Ro~eu
Tl.lmã, Diretor-do DOPS, a-qUem faço questão de render
as minhas homenagens por se tratar de um correto e
exemplar policial, leal, leal com o adversário com aquele
a quem ele pode prender, assim como leal ao Estado que
serve. Conversei com S. Sa:-e fiz uril aiielo parã que intercedesse no sentido de que aqueles operários não viessem
a ser presos.
Recordo-me de que nesta madrugada, era mais OU· menos uma e meia da manhã, eu dizia ao 01:. -Romeu Tunii
que razia um apelo porque -ãutuação em flagrante daqueles operários ·póderia dificriltir a possibilidade de
uma negociação, na qual ainda acreditávamos, porque
os op-erárlos iriam reivindicar eveD.ú.iãiiiiente-.SõliiÇO"iiS
que a lei não permitiria, qUe os inquérifOs viessem a seiarquivados, enfim, reivindicações assim que, intuitívamente poderiam surgir de uma assembléia. Então, formulei um apelo em prol da conciliação para que não
viessem a ser indiciados, oU nã-o viessem a -Ser autuados
em flagrante, aqueles operários. S~ Sa. pediu-me alguns
minutos a cerca de 15 mim.itoS~ depois o Delegado Romeu Tuma telefonou para a casa de D. Cláu-dio Hum~
mes, onde eu me encontrava, comunicando-me que iriam
ser postos em liberdade aqueles 28 operários.
Ãs 6 horas da manhã, fui acordado com um telefone~
ma comunicando-me que Luiz Inácio da Silva estava
sendo preso, naquele momento. Tentei um contato com
o Delegado Romeu Tuma e o-seu telefone estava sem comunicação. Minutos depois, ou meia horã depois, fui iri-...
formado que o Pi-ofessor Dalmo Abreu Dallari, Profes~
ser titular da Faculdade de Direito d-a Universidade de
São Paulo, e ex~ Presidente da Comissão Justiça e Paz, e
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que nenhuma participação tivera no desenvolvimento do
movimento de greve de São Bernardo, havia sido preso
em sua residência.
Neste .momentQ. ligo para o Sr. SecretáriO da Segurança Pú_blica, com quem tenho excelentes relações, !!com quem tenho um_ diálogo muito respeitoso, um respeitando a posição do outro, e fui informado que S. Ex•
ainda repousava. Verificando que S.-Ex• ainda repousava e qpe já ocorriam_ duas prisões desse nível, realmente
me preocupei, me preocupei que algo muito mais sérío
de natureza institucional estivesse ocorrendo neste País.
Masj o que pode fazer o advogado é exercitar os instrumentos que estão a sua disposiçãO. E foi Deste ·sentido
que decidi ir ao meu- escritório e preparar um pedido de
l_wbeas c_orpus em favor dacj_uelas pessoas que estavam
sendo presas. Ao sair, vi cj_ue a minha casa estava vigiada. um jargão policial estava ~campado a dois mil metros adiante, na Praça Psn-americana, no Bairro Alto de
PinheiroS, o- meu ca-i-ro estava cercado por três automóveis e creio que cinco-ou seis cidadãos, não posso garanti_r, portanto quase todos com revólver, creio que talvez
_ 9ois com metralhadora, mas um com certeza, me__faz descer-:-do aUtomóvel, jogar a chave ao chão, levantar as
mãos para cima e, em seguida, me dão ordem de prisão.
Indaguei o motívo da prisão e a resposta veio no sentido
iii que ..você sabe" e, no final, concordaram com que eu
fosse dirigindo o meu carro, tendo um policial ao lado,
depoiS de ter sido examinado e escoltado, vamos dizer
assim, pelos outros automóveis.~
Dia-nte da insistência da minha interpelação, o ·policial
que estava ao meu lado afirmou que eu não deyeria me
queixar pois tinha sido uma ''cana mole".
Excelência, eu fiz um apelo para que pudesse me comuniCa·r com a- mii:J.ha casa e esclarecer a ininba_mulher
qUe eu estava sendo preso. Ele me informou que tinha recebido ordens ·ae Oão me prender na minha casa para
que ninguém soubesse da minha prisão e que, por este
mesmO motivo, minha mulher não poderia saber.
Indaguei-lhe se minha mulher estivesse junto", o que
aconteceria, e a resposta foi no sentido de que seria presa
junto, muito embora nenhuma ordem de prisão houvesse, mas que qualquer pess_oa que estivesse junto comigo
deveria ser presa.
Indaguei, então, a esse policial a que delegacia perten~
cia~ ele, e ele me respondeu que era do Departamento de
Policia Federal. Contistei-essa afirmação, e disse que ti~
nha absoluta convicção, como tenho, de que ele não era
um agente da Polícia Federal, e lhe imputei, então, ser
integrante do DOI-CODI. A resposta foi um sorriso e ele
disse: uo Senhor é advogado tarimbado e não vou discutir com o Senhor.'' Quando fui apresentado ao DOPS,
perguntei para onde ia, se deveria conduzir o carro para
a Rua Tomás Carvalhal, onde fica o DOI-CODI, ou
para o Largo General Osório, e a respOsta foi que deve~
ria ir para o Largo GenÚal Osório.
----Fui, ao DOPS e, ao dar entrada, a sigla colocada foi
DPF. Havia uma lista muito grande, segundo o delegado
que estãVã lã, continha 8_0 nomes, que lá sendâlíCida-a
medida em que as pessoas iam sendo presas. Ao ~trar,
encontrei-me já, coro um grupo grande de pessoas, entre
. os quais o _Professor Da_Imo _Dallari. Perman~ci inc;oml!_,·ücâvel, numa sala- do delegado, junto com sindicalis.ta_ o
Luiz Inácio da Silva e, posteriormente, foi também chamado o Professor Dalmo de Abreu Dallari.
Recebi, juntamente com o Professor Dalmo de Abreu
b3.Uari~ a visita do Presidente da Ordem, cerca de 2 horas depois.
E tenho a impressão, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, que realmente não foi um clamor da sociedade civil,
da classe política, da Igreja, parece-me que outras prisões teriam ocorr~dó!- s_egund.o informação que me foi
Pfestada por policiais. E, realmente, o mimero ficou em
quase de 20 pessoas, algumas sendo soltas, permanecendo presos o Sr. Luiz Inácio e alguns outros sindicalistas.
E, posteriormente, outros vieram a ser presos com mandado.
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Mas posso afirmar que a minha prisão foi efetuada
sem mandado,_ não ro~ foi apresentada nenhuma credencial, que pudesse dizer que a autoridade que expede o
mandado me deteve e por isso não prectSaria portar·
mandado, que é a alegação que se faz. E posteriormente
a tentativa que se fez para apurar esta prisão foi em vão,
o fato ficou impune. Foi encaminhado para a corregedoria, para o Juiz Corregedor da Polícia Judiciária, uma re--presentação subscrita pelo Dr, Hélio Pereira Bicudo,
Advogado constituído por mim e pelo Professor Dalmo
de_Abreu Dallari, para que pudesse apurar, e o Juiz Corregedor se julgou incompetente por entender, em razão
das informações prestadas pelo DOPS, que nós estaríamos ligados a alguma atividade ligada à Segurança Nacional. E, por este motivo, foi encaminhado para a Justiça Militar e nunca mais se viu esse expediente.
Portarito, esse fato ficou impune. E, o que me preocupa, também em termos, fazendo aq':li uma crítica ideOlógica do Direito, não crítica esquerdista, porque sou contra esquerdismos, se eu tivesse sido vítima de um furto
por um menino de 18 anos, na Praça Psn-americana, naquele dia, naquela manhã, o menino estaria sujeito a
uma condenação de 1 a 5 anos de reclusão. Mas, se aqueles que atentaram contra a minha liberdade, que expuseram a minha imagem pública, que me infundiram temor,
porque tenho medo também, se eles viessem a ser julgados, receberiam uma pena de 1O dias a 6 meses e mais algumas sanções, cm razão da Lei 4.898. Portanto, isso me
parece muito sério, muito importante, como é privilegiado o patrimônio, neste P.ais, comparando-se o valor da
liberdade e da vida humana.
Se me permite, nobre Deputado ...

O SR. MODESTO DA

SIL~EIRA

-Com prazer.

O SR. JOS:t CARLOS DIAS- Acho que muitos casos vieram a ser narrados aqui, mas gostaria de recordar
que no atentado ao Professor Dalmo de Abreu Dallari,
qu-e tive oportunidade de acompanhar, quero afirmar
que, naquele período, naquele momento, tão logo ocorreu o atentado e tão logo comuniquei o fato a S. Ex', o
Sr. Secretário de Segurança Públíca. por telefone- não
vou relembrar o que houve ao Professor Dalmo Dallari,
qtte ã.Qlil prestó"ll depoimento, mas dar algumas informações que sei, na qualidade, inclusive, de seu advogado
- tambêm a mim foi dada uma proteção policiat, das
m<iis -efiCientes, por parte do DOPS, pois que, o Professor Dalmo de Abreu Dallari e eu iríamos ler os textos
bíblicos durante a celebração da missa de Sua Santidade
o Papa João Paulo II. Interpretou-se, naturalmente, o
convite formulado pelo Sr. Cardeal a Dalmo Dallari e a
mim como um desagravo da Igreja a duas pessoas que ti~
nham sido presas por serem homens de igreja, não esquerdistas.
Diante disso, houve uma proteção - quero dar este
testemUnho - e a proteção foi mantida, em termos de
residência, durante 20 dias, embora eu afirmasse a sua
desnecessidade. Apesar disso, durante esses 20 dias, fui
seguidamente acompanhado em meu cãrro, ostensivamente, por peruas Veraneio, e horas depois do atentado
ao Professor Dalmo Dallari, estivemos rtUma pequena
propriedade rural que tenho no interior de São Paulo,
dois homens em um automóvel Opala branco; procurandO pela minha pessoa, vestindo blusões de couro-preto.
O autOfuõYel, iilclusive, teve um defeitO mecânico e-um
morador de lã, meu vizinho viu quando um deles, se
debruçando parà exaffiinar o que tiilha no motor, apareceram presas· na sua sinta as algema-s. Isto ocorreu horas
depois que o retrato falado, feito pelas pessoas que viram
esses-dois cidad1ios- que andaram a minha procura, um
dos retratos falados, de uma das pessoas, apresenta ca~
racterísticas semelhantes ao retrato falado feito em razão
da descrição do Professor Dalmo Dallari de um dos que
atentaram contra a sua integridade física.
~.O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Perguntaria: e
essa camioneta, ou essa pick-up, era uma espécie de pickup, não houve uma identificação por meio de placa, cor e
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detalhes maiores de tal maneira que a autoridade policial
pudesse identificai melhor, através do DETRAN?
O SR. JOS~ CARLOS DIAS - 0- que foi visto so:
mente é que era um Opala branco, foi dito o ano aproximadamente pelas características de lanterna, mas, por
ser noite, e no campo, não foi visto o número da chapa.

-

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Agradeço mui-

to a resposta, mas vou em frente.
Chamou V. S• a atenção para um outro aspecto institucional, que reputo da maior imporfâp.cia para:-·esta·-mesma ComiSsão. Na verdade, S. S• apontou um dos
exemplos típicos que mostram a institucionalização da
injUstiça eni termos legais. Por exemplo, é geral que, ao
pegarmos a legislação penal brasileira, os capítulos que
tratam do patrimôniO imaterial, como a moral do cidadão, em geral, a liberdade e etc. e pegarmos os capítulos
que tratam do património material, isto é, dos bens materiais, da riqueza do cldadão, vamos verificar uma extraordinária desproporção entre o rigor daqueles que
violentam o património material e daqueles que violentam o património imaterial, isto é, o cidadão de bem,
neste País, que pode construir a vida inteira o seu património imaterial, moral, até na expectativa de que isso
possa constituir um património também material, na
medida em que a sua respeitabilidade pode lhe dar a credibilidade, do crédito em geral, patrimonial, esse cidadão pode ter toda a sua vida, ao seu fim, destruída por
uma irresponsabilidade de qualquer outro que tenha alguma habilidade. Enquanto que o património material,
isto é, o cidadão que furta qualquer coisa, tem um tratamento extremamente rigoroso. O que mostra que se
constitucionalízou, através da lei uma valorização dos
bens materiais infinitamente superior à valoração dos
bens imateriais da moral dO cidadão, da sua liberdade e
tudo mais. Ele deu um exemplo típico, que pode ser comparado a qualquer de nós, manuseando e ~tejando as
intituições de Direito Penal em nOsso País. Acho muito
importante, e V. S• sugere a esta Comissão, inclusive, o
exame dessa questão que é de extrema importância.
Mas, tem sido dito aqui, ainda hoje o foi, tem se demonstrado a nossa preocupação não só pela punibilidade, evidentemente. das causas do terror, mas as de suas
cau:;as. E, às vezes, a gente fica muito preocup"ãdo com
outras nações, por que determinadas nações liberais têm
terrorismo, outras não liberais têm ou não têm. Como
que, às vezes, essa preocupação muito justa pode nos
conduzir equivocadamente a uma justificativa de que se
há terror em outras na'ções liberais ou não, logo pode haver aqui também ou, quem sabe, se justificaria nós não
preocuparmos com a democratização do País, quando,
na verdade, as causas de cada pais são extremamente diversas.. Sendo que nos países democratas e liberais existe
aquilo que o Professor acabou de salientar diversas vezes, existe a preocupação não só de que as leis, por mais
duras que sejam, sejam leis legítimas, isto é, que passem
pelo seu Congresso Nacional, portanto, representativos
do povo, logo, partindo do pressuposto de que é realmente um consenso e o desejo da NaÇão. Por _o_utro lado,
essas leis, asSim, que podem ser especiais, mas que não
são leis de forma nenhuma excepcionais, digo diversamente das nossas em geral, há a preocupação efetiva da
punibilidade de tal ma~eira que o terrorismo não se institucionaliza - há uma reação contra ela. Assim é na Inglaterra, assim é em qualquer país sério do mundo.
· Mas, aí, poderíamos chamar a atenção para um outro
aspecto que, também, tem sido muito invocado aqui, de
que o terrorismo de direita seria uma espécie de autodefesa contra o terroiismo de esquerda. Sei que houve no
passado histórico, mas não tenho conhecimento de que
haja no presente, a não ser que esta Comissão deva ser
iÓformada.
Perguntaria a V. S•, Sr. Depoente, ilustre advogado, se
V. S' tem conhecimento concreto e objetivo d_e_que, para
justificar urria possível autodefesa - é claro que o ato
deve ser proporcional, eu não posso tirar uma bazuca e
atirar em quem me ameaça -dar um tapa no rosto. A pró-
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pria lei, e toda a doutrina do mundo civilizado considera
o equilíbrio da reação. Digamos, é evidente que se um
terrorista tenta jogar uma bomba na casa de um inocente, é natural que um policial, se não tem outro meio,
pode até liquidar esse terrorista para evitar a ação. Logo, ele usou dos meios ponderados e razoáveis para a defesa de um bem jurídico protegido de terceiros. Mas, se é
assim, vamos ver em cada caso, vamos tomar apenas alguns exemplos para verificar se o terrorismo que se institucionaliza, hoje, no Pafs, é um terrorismo realmente de
ail.fodefesa ou é um terrorismo que se institucionaliza
por conta própría, por objetivos diversos.
V. 8' tem, por acaso, notícia de que haveria algum ato
terrorista sendo praticado, ou pelo menos planejado
para o Riocentro, ou para a OAB, ou para a Câmara de
Vereadores .do Rio de Janeiro, ou para as inúmeras vezes
em que o PMDB ou os seus membros foram vítimas, inclusive de explosões, da SUNAB do Rio de Janeiro, da
Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, das personalidades da Justiça e Paz de São Paulo, ou qualquer outro,
como V. 8', que foi vítima de seqUestro, que ê uma forma não tão grave de terror, mas uma forma? Quem sabe
V. S"' ou qualquer daquelas pessoas que sofreram seqüestros, ou qualquer pessoa vinculada a estes fatos a que me
refiro, estavam praticando ou, pelo menos, planejando
algum ato de terrorismo que justificase a autodefesa daqueles que praticaram terrorismo nessas áreas? V. S•
tem?
O SR. JOS~ CARLOS DIAS - " óbvio que não,
nobre Deputado. Parece-me que ninguém poderia dizer
estar havendo neste País, no presente momento, nesta
preseitte fase histórica, qualquer ação de violência terrorista por grupos que contestam ou negam _a legitimidade
do regime e do sistema. Mesmo que existisse, não justificaria assim a atuação estatal para reprimir esses cririles
dentro dos limites da lei, mas não atas de terrorismo. Eu
temo sim, nobre Deputado, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, porque acho que o ódio gera o ódio e que a
violência gera violência, temo sim que esses atas de terrorismo venham a gerar a irracionalidade por parte de
grupos radicais de extrema esquerda, na medida em que
as instituições não se fazem capazes de reprimir a prática
desses crimes. Da mesma forma como se ar&umenta, hâ
muitos que ar&Umentam que o terrorismo institucionalizado nasceu para combater o terrorismo de esquerda.
Admitido-se isso, eticamente não, mas admitindo-se esse
fato histoficamente como verdadeiro, eticamente não se
poderia jamais ilceitãr, da mesma forma poderíamos temer que viesse, agora, haver o reverso, que viessem a surS:ir movimentos de extrema esquerda. E, -me Parece, Sr.
Presidente, que isso, talvez, interesses a ambos, interesses
aos radicais de ultra-esquerda e aos radicais de ultradireita; pOrque ã"inbos têm esse traço cOmum, esse Venen-o
comum, ambos querem o endurecimento do regime, ambos precisam da treva, ambOs cjuerem que ·a- democracia
n"ão se faça, nenhum deles quer a concórdia, nao -quer a
reconciliação ou a conciliação. Porque a reconcili3i;;ão
não significa acOrdo, aliança, mas reconciliação no senti:..
do da obediência às regras democráticas. Então,
parecem-me que talvez seja de caso pensado que se pratica um ato de terrorismo, seja tambépl para desencadear
violência do outro lado, para que'possa depois justificar
mais a· sua viOlência. Então, esta ê·outra questão que me
preocupa muito que amanhã estejamos, nós democratas,
entre dois fogos, entre duas bombas, como não raro estivemos. E me recordo que no Largo da Matriz-de Santo
André, em "São Bernardo do Campo, enquanto de Um
lado vinham as bombas de gás lacrimogêneo, que faziam
chorar parlamentares como V. Ex' e outros, políticos ou
não, que estavam lá para tentar mediar ou tentar dialogar com o Coronel Braga, e t~ntar evitar violência - e
muitas vezes conseguimos, graças ao diálogo - de um
lado recebíamos bombas de gás lacrimogêneo e, de outro, pedras daqueles que eram contra o diálogo, que estavam lá para açular o povo. Então, realmente, parece--me
que é uma predestinação, nós, democratas, vivermos entre dois fogos;
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O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Muito obrigado. Perguntaria ainda, aprofundando essa questão que
V. S' borda e impressionado com a sua aborgagem, digamo·s que seria uma espécie de uma terrível vocação sadomasoquista dos terroristas em geral e, em cima desta
questão. perguntaria a V. S•, que brilhantemente defendeu tanta gente perseguida, não importando o que pensassem, e teve experiências terríveis, como eu próprio
qUe tive inúmeros clientes, e os defendi aos milhares, que
serviram de bonecos de torturas, em que uns ensinavam
aos outros onde doía mais ou menos, onde era possível
matar mais rápido ou menos rápido. Pessoas que sobreviveram, muitas delas, e que contaram de maneira bastante autêntica tudo qUe sofreram e alguns mostram o
testemunho das próprias marcas dessa violência, muitas
vezes, nos idos de 64, de 65, muito antes até de 68, esses
fatos aconteciam até com bastante freqUência.
E institucionalmente mesmo, V. S' hã de se lembrar
que a primeira Lei de Segurança Nacional, vigente depois de 64, era a Lei n'~ 1.802, e que foi revogada pelo
Decreto-lei nv 314, de 1967, jã agora Decreto, março de
1967. Durou pouCo. Se não me e~gano jã em setembro
de 1967 mesmo baiXou-se o Decreto-lei nV 510. Em seguida,jã em 1969, depois do Al-5, baixou-se outro decretolei. Veja bem, jã não é mais lei, aí virou tudo decreto,
vontade do Poder Executivo, Decreto-lei nv 898, de 69, e,
finalmente, uma lei que passou atravês do Poder Legislativo, já eritão bastante bionizado, que é a Lei de Segurança atual. Mas havia lá, por exemplo, um dispositivo,
v. s• há de se lembrar, que punia o terrorista de qualquer espécie e o torturador. Havia uma disposição que
punia o torturador, mas logo· no primeiro decreto que
surgiu aboliu-se, revogou-se esse artigo de tal maneira
q'ue o toi:turador pudesse torturar sem risco de punição
imediata.
Pois bem! Seria esse processo instituéionalizador de
estímulo à violência que se deu nos escaninhos policiais
da tortura? Esse comportamento institucional dos
decretos-leis teriam estimulado a garantia da impunidade do torturador, que depois viemos a conhecer como
até terorista por via processual mesmo? Não estou abrindo nenhuma porta escancarada ou nem tentando fechar
nenhuma porta fechada, apenas tomamos conhecimento
oficial por via de processo. Mas, V. S• entende que esses
decretos-leis estimularam a tortura nos cárceres da repressão política?
- O SR. JOSÉ CARLOS DIAS- Sr. Presidente, nobre
Deputado, eu entendo que sim, mas entendo que o instrumento mais grave que permitiu a prãti~ da violência
contra quem quer que seja, não irilporta o seu pensainento, não importa a natureza do ato de que estava sendo
acusado, me parece que foi o Ato Institucional nv 5, em
razão principalmente de dois elementos contidos nele.
Um deles, o fato de que o habeas corpus foi suprimido
para crimes políticos. O habeas corpus é um instrumento
altamente eficaz para impedir o arbitrio. Já o velho Código Judiciário, da Justiça Militar, como o Código de
Processo Penal Militar, a própria Lei de Segurança Nacional, permitiam e permitem a prisão investigatória.
Portanto, nenhuma necessidade havia de se suprimir o
habeas corpus porque sendo legal a prisão, sendo ela
exercida com as formalidades legais ou através do auto
de prisão em flagrante, ou através de mandado do encar~
regado do IPM, a simples informação dada à autoridade
que iria julgar o habeas corpus seria suficiente para que,
no caso, o Superior Tribunal Militar, negasse a ordem
porque não havia notícia da arbitrariedade.
Por que, então, se suprimiu o habeas corpus? ,1;: a indagação que fazemos. Seria para impedir o trancamento da
ação penal naqueles processos em que era manifesta a
falta de jus_ta causa? Parece que não. Foi principãlmente
o 'que acarretou o nómero imenso de absolvições. V. Ex•
que advogou intensamente nessa ãrea deve se lembrar de
um n~mero imenso de absolvições em razões de processos natimortos, que não podiarri ser trancados por força
de habeas corpus. Mas dizia, então, por que o habeas corpus- foi sUprimido? Para que· pudesse ser garantida, des-
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culpem a expressão que violenta o decoro deste Parla~
mento, mas que pudesse ser permitido o. enruste, para
que não pudesse ela, a vitima do enruste, ser solta, porque ser presa poderia pela lei. Quer dizer, as in-vestigações poderiam prosseguir. Mas para haver o arbítrio,
para que pudesse campear a violência, a tortura, para
q~e não precisasse prestar contas ao juiz do destino do
preso, que poderia ser morto por "acidente de trabalho",
para que iSso pudesse acontecer é que o habeas corpus
atrapalhava a ação policiaC Acho que, então, o AI-5,
neste sentido, foi muito prejudicial.
E um outro elemento, também, contido no AI-S. ~
que foi praticada contra o Poder Judiciário uma: violên- cia muito grande, um insulto, porque suprimiram-se as
garantias constitucionais âo magistrado. Então, com isto, se insultou a cada juiz deste País, dizendo assim: tirando as suas garantias supomo-lo medroso, e como o
supomos medroso é importante que tenhamos juízes medrosos. A realidade é í:sta. Por que suprimir as garantias
constitucionais do Juiz? Para que eie ficasse~ realmente,
tendo assim a espada de DâmOcles do POder Executivo
pairando sobre a sua cabeça. Então, me parece que esses
dois dementes, principalmente do Ato Institucional n~' 5,
porque o AI-S como um todo é uma violência, violência
de liberdade de expressão, de pensamento, tudo o mais,
na realidade ele poderia ser sub~ tituído por uma frase o Presidente tudo pode, o Sistema tudo pode. Mas me
parece que esses dois elementos é que, mais diretamente,
atuaram no sentido de garantir a permissividade do arbítrio, gararitiC a violência institucionalizada.
""
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. S•tem razão
e eu sou testemunha de que aqueles que não se amedrontaram com essa ameaça quase todos foram· cassados, o
houve até quem pagasse com a própria vida, como o juiz
auditor de Juiz de Fora.
Pois bem! Mas, V. S', neste País, sabe que razões de
interesse nacional, segurança nacional e outros, viraram
chavões e esp~e de gazUas para justificar o arrOmbamento de· qualquer porta. S evidente que lutamos pelas
conquistas democrâtícas, para que CS.sas gazuas não sejam mais utilizadas por aqueles que detém o Poder neste
País de forma ilegítima. Témõs avançado neste Congresso, aqui e ali, às vezes com retrocessos, mas quando vemos, com enorme freqiiência, como onten?, aliâs, naComissão de Constituição e Justiça, uma razão de Estado,
uma razão de interesse nacional sem que a Nação pudesse sequer opinar. Essas questões fecham de tal maneira
que os parlamentares do Governo ainda ontem, extremamente constrangidos, foram obrigados a votar numa
ordem, por razões de interesse nacional, contra a Constituição, violeritando letra clara e eXp~Cssa -da lei. E foi o
caso, por exemplo, da criação ou conversão do Te critório de Rondônia em Estado de_ Rondônia. Não que a
Oposição não quisesse, ao contrário, a Oposição defendia essa conversão mas de tal maneira que não houvesse
lá uma organização de Estado e que não fossem baixados decretos~leis porque a Constituição prOíbe issO, art.
200, parágrafo único da Constituição. E, no entanto, as
razões de Estado vieram e os parlamentares do PDS
constrangidos tiveram que votar sim, quando queriam
dizer não. Alguns deles tão constrangidos que fundamentaram os seus votos no voto do Vice-Líder do Governo, constitucionalista que invocava dar uma opinião
sobre a constitucionalidade daquela lei, tendo vergonha,
saiu da sala e só voltou para dizer sim, quando devia dizer não, e os outros se escudaram no seu voto para dizer:
..voto com o constitucionalista Vice~Uder do GovCrno".
Ontem, foi uffi retroCeSso, com·o· teiilOS visto Ou ti-os nesta
Casa.
Mas como V. S,, acredito que a democracia é essenw
cial, a Assembléia Nacional COnstítuiittC -é furidaffiental
para se começar um novo período, um tempo novo neste
País, e acredito que com todos os recursos, pessoas como
V. S• e como membrps dessa CPI, vamos dar a contribuição para que esse País se torne, realmente, um país de
paz e de justiça social, como pretende V. S• Muito obri~
gado pelo seu depoimento.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao ·nobre Deputado Ney Ferreira.
O SR. NEY FERREIRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, Srs. da Imprensa, meus Senhores,
-m_inhas Senhoras_,_Sr. Depoente Dr. José Carlos Dias:
Comove, Dr. José Carlos, não teria quase que pergun~
ta nenhuma a fazer a V. 8', em felação à parte preliminar
de seu depoimento porque, até aonde entendi, V. S• não
aduziu nada sobre o tema terrorismo, não deu nenhuma
explicação, não fez uma conferência co~o outros que o
antecedera~ -~qui. V. s~ fez uma conferência relatjvameDte boa, porque é um homem ~ulto, um homem inteli· .
gente, um~~ Coflferência antipolicial, ti ma conferência
coriira a Policia Militar, contra as polfcias, contra até o
Supremo Tribunal Federal. Mas a habilidade incomum e
a inteligência do Deputado Modesto da Silveira, trouxe
V. 5' à co1açã~,_e n~sto eu sou grato ao Deputado Mo~
desto da Sil'!'eira_. porque ele trouxe v. s• Para o tema
terrorismo. Ele tirou V. S• daquela confefência ahtipolícia, para o ~cma qu~ nos interessa. fundamentalmente,
ql!-e é terr4?-':_i~n:to. Sempre honro minhas homenagens à
inteligéncia e à .capacidade de argiiição do Deputado
Modesto da Silveira.
-O Sr.
- ••. ilustre colega de Partido, Deputado Erasmo Dias, que foi quem invoCou rilais, de foÍ'ma
indireta, mas obrigou a realmente ir ao tema objeto dessa CPI.
- Não queria entrar em consideO Sr.
rações sobre o desabafo natural de um homem que se
sentiu ferido, como o Deputado Erasmo Dias, porque ê
um problema de ordem muito subjetiva. Inclusive, não
estava presente aqui no depoimento do escritor, exterrorista, do intelectual, autor do Crepúsculo do Ma;ho,
o Jornalista Fernando Gabeira, eu não estava presente e
perdi.
O Sr.
- - Perdeu a intencional aula.
O SR.NEY FERREIRA- O Deputado Raymundo
Diniz, illctu.Sive me informava que foi um depoimento,
assim__, do maior brilhantismo, em termos intelectuais.
Acredito que sim, porque já li livros do intelectual Fernando Gabeira, e adm~ro prorundamefite a sua inteligência. O Crepúsculo dO Macho, não . .Ãí eu discordo, porque
ainda não chegou a hora do crespúsculo do_ macho, dis~
cordo frontalmente do escritor Fernando Gabeira
O Sr.
- Permita-me V. Ex• um aparte?

_O SR. NEY FERREIRA- Pois não, com muito prazer.
· O Sr.
- Ele optou por morar na Bahia, V.
Ex• o tem facilmente à mão lá na Bahia, para questioná~
lo em relação a esta questão.
O SR.- NEY FERREIRA - Quem o usa sempre à
Jrlão, em conferência, o Jornalista Fernando" Gabeira,
são algtins Deputados do PMDB que participam de um
baile anual pré~carnavalesco chamado baile de Exu,
onde vão intelectuais., homossexuais. enfim ...

OSR.

-

Lá na Bahia?

O SR. NEY FERREIRA - Sim. Lã na Bahia.
O SR.

V. Ex' fichou todo:> eles?

O SR. NEY FERREIRA - Não fichei, não, eles já
silo individualizados, conhecidos pela polícia e pelo po-

vo.
Mas Dr. José Carlos Dias, a verdade" é que ficaram alguns sellões na parte preliminar do que V. S' disse, e em
uma homenagem a V. St, brilhante colega, eu sou advogado, me permita inserir, como colega de V. S• já advo·
guei de forma militante, alguns esclarecimentos.
Primeiro parece que V. Sf cometeu um equívoco, embora com muita hombridade tenha feito a retíficação,
mas vou aduzir, pára.-que não fique dúvidas. Foi uma ar-
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gUição do Relator, Deputado halo Conti, quando disle
que os militares não têm vergonha de vestir farda. V. S•
foí de um cavalherismo, e foi muito exPlíCito, mas vou só
aduzir, só para que, a partir desse esclarecimento, ncata
CPI, as pessoas saibam como estão as coisas. E uma pra·
xe-antigã, Dr. José Carlos Dias, aí é que está o equívoco,
V. s~ é um civil, eu sou um ex-militar, sou um militar da
reserva, jâ nos anos dC 50, quando eu fazia o Curso de
AperfeiÇoamento de Oficiais, no Rio-de Janeiro, os oficiais entravam e saiam à paisana do quartel, é uma praxe
muitO antiga, -porque é iliais cóniodo para os militares, e
o Relator foi_ muito feliz quando escJareceu. O militar
fardado estâ _idenÜ~cado,: o p~Iicial Sobretudo é charp.ado a cOlaborai no evento de ilícitO penal: Por isto, é uma
Praxe, só queria esclarecer, é uma praxe na Marinha, no
Exército, na Aeronáutica, nas Polícias M!litares. Desde
46, quando eu adentrei na Escola da Policia Militar nós
usávamos essa praxe. Havia até um instrutor, Capitão
Gerson Aureliano Alves, que tomava o ônibus às seis horas da manhã para nos flagrar entrando a paisano, por·
que o aluno oficial não podia entrar k paisana, e alguns
pegaram até cadeia. Só este esclarecimento e para louvar
a atitude de V. S' quando retificou aquele mal·
entendido:
~as__aJ~er,gu~!a q_l!e faço, ainda sobre a primeira, ~
sobre utn.a afirmação de V. S', dentro da argUição do
Deputado Modesto da Silveira, que, quando V. S• res-pondeu, dirimiu a dúvida e. então, gostaria que v. s• ra~
tificasse.

Dr. Josê Carlos Dias, acho que prender um advogado
no uso das suas funções e atribuições, como um advogado do brilho de V. S•, realmente é um absurdo, discordo
totalmente de quem prendeu V. S' Agora é modismO, no
Bra~il,_ ser legal uma prisão e parece que o seqUestro vi~
rou moda. Somos um Pais de muitos modismos. V s•
não considera que aquela prisão arbitrária e ilegal foi
mais prisão arbitrária e HCgal do que: seqüestro?
O SR. JOS!:. CARLOS DIAS- Sob o ponto de vista
de tipo penal me parece que o ato praticado tem enqua..
dramento legal na lei que define crime de abuso de autoridade, Lei 4.898, de dezembro de 65. No entanto, em
termos semânticos, em termos de uma interpretação social, a sensação que eu senti é a de não ter sido uma vítima da Lei 4.898, mas a de estar sendo seqüestrado. Aliás,
lembraria ao nobre Congressista um fato interessante, ê
o que foi dito por um dos policiais quando eu argumen·
tava com ele para que permitisse que eu telefonasse-,
"não se impressione, quem o viu ser preso pensa que o
Sr. está sendo seqUestrado por bandidos, porque o Sr. está vestido de terno e gravata e nós não, nós temos cara de
bandidos"- expressão usada por eles. Então, neste sen·
tido, eu poderia considerar o seqUestro, muito embora
deva reconhecer que, perto _das violências realizadas,
neste País, realmente foi 'juma cana mole".
O SR. NEY FERREIRA Exato. V. S•, ~ealm~~te, é
muito feliz nas suas conceituações, sobretudo quando retifica. Então, entendo que foi uma prisão arbitrária, enquanto que do ponto de vista da semântica pode - se
admiti~ __seqílestro, jamais juridicamente, porque seqüestro" com visita e tal não seria possível, e V. S• fOi visitado
logo depois.
Agora uma indag~ção! ainda dentro daquele seu de~
poimento preliminar, é que não ine ficou bem explícita a
expressão"Polícia Marrom" V. S'poderia explicitar bem
o que teria chamado de Policia Marrom?
O SR. JOSE: CARLOS DIAS- Pois não, nobre Deputado. Creio que, realmente, não fui muito rigoroso no
uso desta_.expressão, mas me parece que às vezes podemos usar na figuração e no simbolismo, da mesma forma
quando se referindo aos Hderes sindicais que não são autenticamente representativos, é internacionalmente conhecida a express@ do "sindicalismo amarelo", no Brasil chamado de pelego. Então, são criações.

lllO

O que eu chamo -cte poHcia marrom é aquela polfcia, e
que também ela é responsável pelo desapreço que muitas
vezes -se tem pela polfcia ·que cumpre o seu dever constitucional, é aquela polícia que não se diz -polícia, que é
polícia quando convém, e quando não convém não se
afirma poHcia. Chamo de polícia marrom, por exemplo,
aqueles policiais que me-pfenderam e que não tiraram a
carteira, que é o dever de todo policial se mostrar e se
identificar porque, se sou examinado, se sou preso, se
sou apalpado, e se tenho a obrigação de mostrar o meu

documento, o policial também tem, e a policia marrom
não. E digo mais, os policiais do DOI - CODI usam,
sistematicamente, o nome do DOPS ou da Polícia Federal para atuarem. Então, me parece que iSto é polícia
marrom. O que estão fazendo agora, de seguir as pessoas, sisterilatiCari1ente. Outro dia, mesmo, pela televisão, se _comprovou um p-olicial fugirido. Se há alguma
coisa a: esclarecer, que se intirrie ·a pessoa.
E queria lembrar, se V. Ex• me permite, no m_eu-CãSo,
que logo após ter sido posto_ em liberdade, sete horas
após eu ter sido preso ilegalmente, o Sr. Secretário de Segurança Pública me telefonou, pedindo um diálogo ·pessoal, e negou, peremptoriamente, houvesse partido da
Polícia Estadual ordem para me prender. E queria até
contar a V. Ex• que os policiais do DOPS ficaram ãté
muito surpresos, e não sabiam por que estávamos lã, e
não sabiam como colher os nossos depoimentos, do professor Dalmo Dallari e o meu. E quando o Delegado Romeu telefonou ao DOPS, porque ele não respondia pelo
Departamento naquele dia, porque estava num velório,
lhe disseram que, entre outras pessoas, eu estava lã, e
como ele sabe que eu sou advogado criminal, ele dissediga a ele que mais tarde chego aí, e para ele ir par~ casa
que eu lhe telefono depois. Aí ele foi informado de que
eu estava pre..c;o.
O SR. ERASMO DIAS -
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Permite V . .5' um aparte?

O SR. JOSt CARLOS DIAS -

Pois não.

O SR. ERASMO DTAS_---Sr. Presidente, fUi SeCretário de Segurança de São Paulo e, muitas vezes, fiz muitos dos meus subordinados serem presos, nas situações
mais diversas possíVeiS~ Nunca na minha vida- quando
a Polícia prendeu alguém - eu deleguei a alguém para
agir em meu nome. E a Polícia sempre prendeu com a
minha ordem e _com o meu conhecimento, isso é ponto
pacífico. Mas me _causa estranheza como o nosso hábil
depoente, de maneira- ãté elegante, ressalva o Sr. Secretãiio de Segurança; o meU- am-íg-o Dr. Ofãvici, qUe eu já
estou até me sentirido errado aqui, e também fala do Dr.
Romeu Tuna, tratando-o com lhaneza, meus dois velhos
conhecidos. E eU qUe COnheço tão bem a instituiçãO, a
qual servi durante tantos anos, pergunto, aonde V. S•
quer chegar, seja mais sincero, quem o prendeu, em
nome de quem? Porque na hora em que V. S• colOCa a
autoridade de Secretário de modo_tão inocente, e V. S•
diz que foi para a Corregedoria de Justiça Geral da Justiça, e que o próprio Corregedor falou que era da alçada
da Justiça Militar. Então, que cumplô é esse? Pediria a
V. S• que fosse mais claro, porque talvez eu tenhã sido
um péssimo secretário, não tenha sabido prender na minha épo-ca, e eu quero aprender.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sr. Presidente,
para u'ma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cariale)- Conçodo a
palavra ao nobre Deputado Modesto da Silveira, para
uma questão de ordem.
O SR. MODESTO OA SILVEIRA- Sr. Presidente,
solicitei a V. Ex• que peça ao Sr. Deputado Er3.smo Dias,
ou que V. Ex•, de oficio, exclua,, ''seja mais sincero",
uma vez que é evidente, não só pelo passado, como pelo
presente, e pela evidente sinceridade do depoente, que ele
estã procurando contribuir para com esta Comissão.
O SR. ERASMO DIAS- Sincero, entre aspas, como
marrom, entre aspas, o problema todo ê de semântica,
ou coisa que o valha.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Parece-me, Sr.
Presidente, que o vulgo ainda não cunhou a expressão
"seja sincero", como, aliás, todo o mundo, e não é só o
pessoal do Brasil que conhece a expressão "marrom",
seja para imprensa, para polícia, seja para o advogado,
ou para qualquer cidadão que anda à margem da lei, ou
seja policial que, com abuso de autoridade, não pode,
propriamente, ser chamado como seqílestrador, mas que
equivale, seja em determinado momento, como policial
marrom, seja eril determinado momento, como mero seqüestrador, ele se equivale ao delinqüente, e pode, perfeitamente ser chamado de policial marrom, que é a expressão vulgar.
Faço este apelo a V. Ex• que faça extrair a expressão,
deixando o ilustre depoente, na certeza de que de forma
alguma, estã sendo aqui coagido nem moral e, evidentemente, nem fisicamente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca-nãle) .=:._ A Presidência quer lembrar que o ilustre depoente ao prestar o
seu cciiripromisso oral, disse que o fazia, e que se comprOmetia a dizer a verdade. E, exataffiente dentro do
comprOm:ísso· que aqui, sob a sua palavra de honra, prometeu fazê-lo, eu não acredito, a Presidência não aceita
que o depoente esteja sendo insincero, porque insincero
sendo, ele estaria faltando ao comPromisso oral que aqui
prestou._
Só -pediria a devida vênia aO ilustre Deputado Erasmo
Dfas -q-ue, dentro do próprio compromisso oral, o termo
fosse retificado. Conheço muito beril o ilustre Deputado,
e tenho certeza de que S. Ex' hã de concordar com aPresidência neste sentido.
O SR. IT ALO CONTI- Sr. Presidente, todos nós enque o _que o no_bre Deputado queria dizer, ê
que o depoente fosse inaís positivo, mais Sii1cer0, mais
posittvo. Não vejo essa interpretação que estã sendo dada.
-tende~os

0 SR. ERASMO DIAS- Quando pedi ao nobre De~
putado para ser mais sincerO, foi na verdade... O nobre
Deputado Modesto da Silveira gosta dessas polêmicas,
eu não sou versado em tergiversar, sou meio ignorante
nesse tipo de coisa. Não tenho, data vênia, esse jogo de
corpo, de cintura que os nossos advogados têm~ que dizem tudo, e não dizem nada, e no fim eu estou embaraçado aqui e continuo com dúvidas.

O SR. JOS~ CARLOS DIAS - Em cumpririlento a
esse compromisso que, aliás, procuro renovar em tudo
aquilo que digo, mesmo não estando compromissado, é
que acho muito importante narrar esse diãlogo havido
com o Sr. Secretário de Segurança, com qtiem tenho relações de respeito, com o Sr. Diretor do DOPS, com
quem também tenho relações de respeito mútuo, porque
me parece que não estou aqui depondo para que imaginem que um fato ê ilegal, quando pleno de violência, a
prisão em si.
O DOPS praticou uma violência, a Secretaria deSegu~
rança PUblica praticou uma violêricia, na medida em que
ela nos acolheu, nos aceitou como prisioneiros e nos
manteve presos, só que ê preciso ressaltar que se eu dei
essas infoimaçôes foi para ser bastante claro, com toda a
sinceridade, porque essas autoridades estaduais ligaram
a sua responsabilidade ao ato da prisão, não ao ato da
manutenção da prisão. Parece-me que hâ dois mo_mentos
que precisam ficar defmidos: o momento em que fui preso,_e o momento em que, apresentado ao DOPS, este deVeria ter-me repelido. Porque, se ãmanhã, eu prendo alguém e o levo a uma delegacia, o delegado vai me perguntar se-eu sou um cidadão, ou por que prendi a pessoa.
Se se prendeu em flagrante, então, tem que se dizer qual
é o crime e, então, lavrã:=Se o flagrante. Da mesma forma
quando uma autoridade detém irregularmente, a autoridade que acolhe o prisioneiro, que o alberga e qui encarcera, pratica também um crime.
Então, pret_endendo ser bastante claro, fiz essa ressalva, e respondo à indagação do Deputado Erasmo Dias,
r(:_i_t~ro __ Q que já disse anteriormente. Tenho elementos
para dizer, pelas informações prestadas, pela alegação
dada pelas autoridades estaduais, e tambêm pela Polícia

Federal, pessoalmente, de que não foi autora e em razão
de todos os outros elementos de que, realmente, fui preso
pelQ DOI-CODI ou por ordem da área militar.
Estou me reportando ao que me disseram. Estou compromissado, estou contando fatos. _A conclusão é algo
subjetivo que não pode integrar um depoimento. Portanto, é uma çonclusão que eu tiro, porque não tenho a
comprovação, a afirmação~ Mas, o fato da impunidade,
o fato de ter sido encaminhado à Justiça Militar, de não
ter havido uma resp_osta e ninguém ter assumido a responsabilidade pela prisão, me parece que o organismo
que sobra, que falta e que não assumiu a prisão, e que
tamb~m dísse_ .. não fui eu", por exclusão, concluo que é
DOI-CODI ê o outro organismo encarregado da repressão.

q SR. MOQESTO D~ SILYEIRA- Sr. Preside~te
se me rennite pediria ao_ ilustre Deputado que ora formula as questões, na oportunidade, para CSclarecer o seguinte: na vç-rdade, existe diferenciação conceituai entre
abuso de autoridade e terrorismo. Um seqUestro pode
ser por abus·o de autoriôade, como pode ser por terrorismo. No caso concreto_ do depoente não estã inteiramente
claro, uma vez que se a autoridade assume e apura o
abUso, será abuso -de autoridade; se ela, aPesar de saber
que fofe!a, não assume, passa a ser terrorismo, porque a
autoridade também pode ser terrorista como o homem,
como gente, como ser humano.
- E, aí, iiõs vimos, pela informação inícial, que hã um
veio de extraordinária facilidade para detectar se foi abuso de autoridade, e, então, a autoridade vai responder
por esse abuso, ou se foi_ simplesmen_te um terr~rismo
oficioso ou até oficial. Informou o ilUstre depoente, no
começo, que, provocada pela Ordem dos Advogados do
Bras_((, a Corregedoria teria se dado por incomPeter:tte,
remetido o ofício, ou quem sabe, as peças de representação à Justiça Militar. E daí não se teve mais notícia. De
tal modo, é evidente que o seu seqUestro, ou a sua prisão
ilegal por abuso de autoridade, se deu dentro de uma instituição militar, paramilitar ou policial, se deu lã ita Rua
Marechal F\oriano ... ·
O SR. JOSÉ CARLOS DIAS- Não. Eu fui preso na
Praça Pana-meriCana. Fui levado ao DEOPS ...
O ..SR.. PRESIDENTE (Mendes Canale) - A Presidência quer lembrar ao nobre Deputado Modesto da Silveira que a palavra estã com o colega ..

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Formulo, agora, a dúvida para esclarecer o seguinte: se S. S• pudesse ...
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana.l_e) --Mas nós
temos o Regi_mento. Infelizmente temos que cumpri-lo.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA

-li só para aju-

dar a apura-r esse faio que é de extrema facilidade. S. Ex•
deu essa informação, logo, a Corregedoria tem condições de nos informar a quem remeteu o ofício. À Justiça Militar, certamente~ ao diStribuidor da Justiça Militar. São três auditoriais lã se foi para a ârea militar federal. Esta Corregedoria Militar tem tondições de informar à CPI que atitude tomou ou a que auditoria distribuiu essa representação de procedência da Corregedoria.
Aí, sim, é de extrema facilidade, até eu, se me dessem autoridade, eu lhes digo, em poucos dias estaria esclarecido
para saber quais foram os terroristas, ou as autoridades
que abusaram de poder, seqUestrando ou prendendo ilegalmente o depoente aqui presente. ~ de extrema facilidade, é so querer. :t a ponta da grande meada que nós estamos procurando e que a autoridade tem que assumir,
se quiser realmente desinstit_ucionalizar esta coisa._
Pedi~ia um _pouco If!ais de informação a respeito disso,
pa;a que nó~. então, através de nova diligência, solicita·
mos à autoi-idade que deteve a última informação a rCs~
peito disso, nos info"rme a respeito de como estã.
Muit~ obrigado.
O SR: PRESIDENTE (Mendes Canale) -Com_a Palavra o nobre Deputado Ney Ferreira.
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O SR. NEY FERREIRA- Sr. Depoente, eu ainda ia
fazer algumas indagações a V, S•, mas estou sendo coagi~
do sentimentalmente pelo meu colega Péricles Gonçalves
que, em virtude do adiantado da hora, pede que eu termine. Mas não posso deixar, data vênia, como advogado,
de discordar de V. S• É um enfoque todo pessoal. Concordo, em princípio, que a Lei de Segurança Nacional,
que foi editada numa época excepcional e para o fim de
coibir mesmo, talvez, o terrorismo e outras coisas pareci-

das, ela tem exageros, ela fere o sentimento jurídico de
um profissional liberal, sobretudo, de um advogado. A
Lei de Segurança Nacional arrepia um advogado, esta
que é a verdade.
Agora, só discordo de V. S• naquela parte que V. S•,
como advogado tiberal que me parece ser, e deixou isso
bem claro, reivindica o habeas corpus para o terrorista.
Aí, talvez, que haja a nossa discrepância. Porque o habeas corpus, para o crime político, fora de dúvida, para o
criminoso político, evidentemente. Mas, para o terrorista, por exemplo, um homem que ê flagrado praticando o
latrocínio, sob a justificativa de que é uma causa política,
matando para roubar, ao estilo Baddm-Meinhoff que invade uma concentração de atletas e mata, dizima, este
terrorista, eu considero, inclusive, dentro de uma discrjminação de ilícitos penãis, uma excrescência dentro do
crime. Porque o terrOrista, para mim, de direita, de esquerda, de que lado for, constitui uma excrescência dentro do crime. E por que uma excrescência dentro do ilrcito penal, acho que ele não deve ser atingido pelo instituto do habeas corpus que tem aquela característica tão salutar de remédio para os abusos do exercício da lei, ou
daqueles que usando a lei abusam e tornam o cidadão
vítima deste abuso da lei. Talvez, V, S" não tenha olhado
por este enfoque, por este ângulo.
Ao final, obedecendo, de uma maneira muito carinhosa, como costumo fazer, a esse constrangimento-do Deputado Péricles Gonçalves, qUe eu ãcolho com muita alegria, porque é válido, e tambénl pelo adiantado da hora,
serei breve, mas ainda quero me congratular com V. S•
quando disse, com muita coragem, e ai nós nos identificamos perfeitãmenle, concordo, plena e absolutamente,
que nós., os democratas deste País, ficamos num fogo
cerrado dos terroristas de direita e de esquerda que não
querem, em hipótese alguma, a abertura do Presidente
João Baptista de Oliveira Figueiredo, abertura dos que
desejam fazer deste País uma democracia, porque realmente a eles interessa o caos. O caos ê a antítese da democracia. Democracia é, como dizia o grande baiano
Octávio Mangabeira - o baiano se lembra sempre de
Castro Alves, de Rui Barbosa, de Octávio Mangabeira,
de Aliomar Baleeiro - , o reino da liberdade. E concordo com V. S• em gênero, número e grau, em termos absolutos, eles não querem, os terroristas sejam .de que matizes forem, eles não desejam a democracia e, por isso, é
que existem esses episódios.
Portanto, ao final, meus patabéns a V. S• por esta conceituação que eu tenho díto assazmente: querem impedir
que se faça deste País uma democracia, querem impedir,
mas nós chegaremos lá. Nós que temos uma índole cristã, com a ajuda do Presidente João Baptista de Oliveira
Figueiredo, e dos homens bem-intencionados desta
Nação. O que se viu, agora, na ascensão temporária do
Presidente Aureliano Chaves foi uma explosão de democracia neste País, foi uma alegria coletiva, porque vi~m
que a democracia está funcionando, a abertura está funcionando. O Presidente João Baptista Figueiredo está lutando para cumpi-ir o seu compromisso aliado aos homens de bem e com o respaldo integral das Forças Armadas Brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado Sr.
Depoente.
O SR. JOS~ CARLOS DIAS- Sr. Presidente, gostaria de agradecer esta homenagem prestada por V. Ex• .,
nobre Deputado Ney Ferreira, em rápidas palavras, responder às questões objetivas que me foram form~ladas.
Antes, justificando ligeiramente com referência à introdução do meu depoimento. que solicitado a prestar depoimento, vim preparado para responder realmente às

e:

questões e não para dar uma conferência, mas entendi
que era q~uito ~ais .§éri_o_._ muito mais importante fazer
uma análise em termos de repressão ao terrorismo, do
que fazer uma análise doutrinária, mesmo porque, não
seria capaz de fazê-lo, com referência ao terrorismo. Foi
neste sentido, com intuito de dar ~m depoimento é que
compareci.
Com referência à questão do habeas corpus, em duas
palavras eu respondo. Entendo que, para: que se possa
afirmar que o direito de·ver de punir do Estado foi exercitado em sua plenitude, é necessário que o direito dever
de defesa seja ex.e~,"citado em su_a plenitude. E, é nest~.jl~_A_
tido que o habeas c~rpUs nãoPode fiC3t na ordem proporcional da gravidade do delito, ainda que o delito seja
uma excrescência, como excrescencia é o seqUestro s_eguido de morte, o l~~r:o~íniq, -seia aJgum--ª- cpis_a política ou
não, é sempre uma excrescência, é sempre uma violência.
Acho que o instituto do habeas corpus deve estar presente sempre para socorrer naqueles casos em que a autoridade e}[.travassa no seu poder, ultrapassa o seu poder,
porque devemos admitii-, inclusive, a possibilidade de alguém receber uma acusação absolutamente extravagante
de ser cc-autor de um terrorismo, de um ato terrorista,
quando, na realidad_e, ele não é, e contra ele não pesa nada, e ficar indefinidamente preso, ultrapassando os prazos, sem que possa ser usado o remédio do habeas cor-

pus.
O SR. NEY FERREIRA - V. Ex• me permite um
aparte'? (Assentimento do depoente.) - mas aí, seria o
- caso, já configurado, de
novo político ou de alguêm
que não tinha nada de terrorista mas que não foi flagra~
do num ato violento de terrorismo, como explicitei Da
minha divergência com V. S•

um

O SR_ JOSÉ CARLOS DIAS -Nobre Deputado, V.
Ext vai me perdoar, mas, no período em que vigia o Ato
Institucional n9 5, bastava a afirmação da autoridade po~
Iicial de que estava preso para uma investigação de natureza política, e o habas corpus já era conhecido pelos Tribunais. Portanto, há um certo momento, a primeira fase
procedimental, em que a autoridade que vai julgar o habeas corpus. se baseia nas informações, ou até mesmo no
interrogatório colhido não se sabe como.
Então, parece-me que o respeito aos prazos, às formalidades da lei, é ~e~e~ário, até para que se diga depois foi condenado e muito bem condenado, porque foi muito bem acusado e muito bem defendido. Portanto, o habeas corpus não é só uma proteção parã a defesa, é uma
proteção para o Estado , porque o exercido pleno da defesa garante um julgamento insuspeito. Toda a·vez que
eu, como advogado, ou V. Ex• como advogado, comparece e-está presente a um depoimento, jamais poderá, dePóls, o seU cliente, o meu cliente, alegar que foi coagido,
porque seria amparado pelo advogado. Então, amanhã,
se o julgamento se fizer com base nesse depoimento, tem
muito mais valor do que se for um julgamento feito a
portas trancadas, sem que o advogado tivesse acesso.
Então, é nesse sentido que entendo o habeas corpus é fund~mental, atê mesmo no combate ao terrorismo.
O SR. NEY FE_RREIRA- Respeito o ponto de vista
de V. S• e o acolho, perfeitamente, como o de um advogado profundamente liberal.
SR. PRESI_DEN"I:"E (Mendes Canale) Concedo a palavra" ao nobre Deputado Péricles Gonçalves.
O SR- PÉRICLES GONÇALVES - Sejam minhas
primeiras palavras de solidariedade ao nosso prezado
companheiro, o ilustre Deputado Erasmo Dias, pelas
manifestações des3gradãveis de que foi vftima quando
do seu comportamento, aqui, por ocasião do interrogatório na inqúlríção do si.~ Fern'àndo Gã.beira. Tenho juí-zo firmado, Sr. Presidente, Sr. Depoente e Srs. Deputados, a respeito do oobre Deputado Erasmo Dias, com
-q-uem convivo estr~_itamente, embora sejamos de partifl_o~_ diferentes. Mas, tive a oportunidade de conviver
cõm S .. Ex•, inclusive em viagem atê à União Soviética.
Vejo_em V. Ex• um homem autêntico, vejo em S. Ex• um
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homem sério, vejo em S.Ex• um parlamentar que, real~
mente, estâ cllffiprirido Corri a -sua missão e, S. Ex• é -tão
sério que, olhando -no seu passado, como Secretário de
Segui-inça, no período em que lã esteve, à frente da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, que me
parece é que não ocorreu nenhum fato grave, ninguém
jogou bombas, ninguém xingou nenguém, nenguém
seqD Destrou , como no Rio de Janeiro, cuja Polícia era
entregue aos homens do Regime.
Feita esta explicação, gostaria apenas de perguntar ao
ilustre Depoente, se S. s• considera, realmente, a estrutu·
ra da impunidade como a responsável pela ocorrência
desses fatos tet:roristas, V~ S• ,enfatizou na sua fala que
por, estareni dCsfilando na passrela da impunidade, por
estarem impunes, os homens se sentem, assim, como que
induzidos à prática de delitos, Como que incentivados à
reincidência do erro criminal. Mas, queria, com esta pergunta, também porque desejo ocupar apenas dois ou três
minutos, dizer a V. S~- que essa impunidade é quase que
total neste Pais e eu, como elemento antigo de Polícia,
Polícia que, queiramos ou não, é a primeira instituição a
ser deslocada nos momentos de perigo- primeiro, Deus
e, logo depois, Polícia -Polícia que fica atônita ao ver
um julgamento de um Doca Street redundar num fracasso, recebendo uma pena como se estivesse apenas dado
tl_l!l beliscão na sua vítima e não a assassinado, violenta e
covardemente, como fez. A sociedade vive, realment~.
atõnita ·arite a impunidade_. mas é uma impunidade global. Desde essas pequenaS infrlações praticadas no curso
do cotidiano, no dia-a-dia do povo, até a essas outras, infrações, como a do Riocentro, que estarreceram a Nação
e que,-- estranhamente, 90 milhões de pessoas sabem
quem jogou a bomba e apenas uma meia dúzia insiste Cm
querer ignorar.
Quero diZer ao ilustre Depoente que, como elemento
de Polícia e que sabe que a Polfcia é o muro de lamentações, que sabe que a Polícia mantém, assim, um contato estreito e imediato com aqueles que vivem ou que sejanl violados nos seus direitos, o grande inimigo do homem-é o próprio homem. Temos assistido, no curso dessa longa jornada que já está chegando a um final quase
que triste e melancólic_o, porque assistimos, às vezes, um
Erasmo Dias, que é um homem honesto, um homem
sério, ser vai~do num auditório da Câmara dos Deputados. Assistinlos. aqui, também tristemente, uma platéia
que não sei de onde veio, achar graça de coisas que,-~b
solutamente, não eram engraçadas.
Mas, fico mais esta!recido quando a gente vê, às vezes,
pessis que se apro;r(.imam mais; de Deus do que nós; outros
e vou me permitir contar um episódio, em râpidas
pinc adas, de uma freira., uma irmã de caridacj:e que, um
dia, se vendo roubada ou sendo furtada, um furto qualificãdo, de uma criação de coelhos que ela mantinha no
interior da sua casa, procurou a Polícia na pessoa do então Delegado, que éramos nós, e apresentou queixa contra determinado cidadão, contra determinada pessoa.
Essa pessoa foi detida e foi para a acareação. A irmã de
caridade - veja V. Ex• - acusou, frontalmente, da prática do furto desses coelhos, e ante a alegativa peremptória do cidadão, do indivíduo, ela cochichou nos meus
ouvidos: ..0 Sr. não poderia dar umas palmadas nele
para ele confessar?" Agora, imagine V. Ex•, Sr. Depoente, uma Polícia que não é feita de freiras, uma Polfcia que
está sendo violentada, está sendo violada e, às vezes, at6
sendo mal comandada, com_o, no caso agora que, para
acabar com a incidência de crimes, o Comandante da
Polícia Militar, resolve adquirir bazucas do Exército,
para enfrentar revólveres de calibre 38 ou até pistolas de
calibre 45, de bandidos.
Então, nessa orgia de impunidades, queria, apenas c
Íão-s_omente, fazer uma pergunta a V. s~ acha que com
uma Assembléia Nacional Constituinte, V. S• vê o prodUto brasileiro, o homem brasileiro, na massa que constitui a pessoa brasileira, uma solução global para este
problema do terrorismo e para o problema da impunida~
de'? O que V_. S• diria se tivesse, agora, um mandato de
Deputado, exercendo, aqui, .na Câtnara, com o brilho
que lhe é peculiar, o que V. S• sugeriria aos seus pares,
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nesta Casa, para ajudar a paz a esta Nação que ê o que

Mas, o que eu posso dizer, neste momentO, é que; real-

precisa, realmente, para vencer esses dias tormentosos?

mente, como cidadão, como advogado e como democrata, eu me sinto comovido ein ter podido junfiii ã18ui:rias

Era só isto.

O SR. JOSÉ CARLOS DIAS -
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Nobre Deputado

Péricles Gonçalves, a sua indagação envolveria uma res-

posta muito profunda, muito longa, o que o adiantado
da hora não permite.
Mas, eu quando apontei a impunidade, é óbvio que
não entendo que seja somente -a iritplirii(iade, a estrutura
da impunidade a responsável para a razão do t~rrorismo.
Acho que a impunídade tem uma causa que ê, como diSse no início, a falta de legalidade, falta de uma estrutura
de legalidade, do poder realmente ser exercido tendo as
suas fontes na vontade popular. Acho que a Assembléia
Nacional Constituinte Ç o ponto de partida para que se
consiga, realmente, realizar uma democracia neste Pafs.
Estamos vivendo um processo democrãtico, qUe ê resultado do esforço de muitos democratas, esta_ndo deste ou
daquele lado, mas que realmente querem uma democracia. Ac):lo que ê necessãiío que se pense com ·seriedade
nesta ASsemblêia Nacional Constituinte.
Mas~ eu diria que seria fundamental, também, que
houvesse, o quanto possível, os pulmões da Nação respirando para que essa Assemblêia Nacional Constituinte
· espalh~se o resultado da alma nacional, da nacionalidade. Tenho receio_ que uma leí de segurança nacional,
.como a Lei n' 6.620, que é mais branda do que as.anteriores, mas pejada de vícios flagrantes, inclusive de violações _ao princípio da reserva_ legal, me parece que apresença .e. a existência de uma_ lei de_ segurança naCional
como eSta, pode viciar b exercício destaJiberdade quando do debate do povo com aqueles que deverão ser os
seus representantes. Claro que outras alterações profundas deveriam ser feitas para qU:e se consequisse o pleno
exercício da vontade popular na escolha dessa Asseinbleia.
Temos que set ·realistas mas, pelo menos, que esta Lei
de Segurança Nacional não permanecesse cOmo espada
de Dâmocles~ pendendo sobre a ~eça de todo aquele
qu'e tiver a coragem de ir a um palanque _e se comprometer com o povo, ou com .fraçã-o de povo, para que depois
ven~a trazer a palavra de segmentos da sociedade para
esta Assembléia- Nacional Coi:tstitui~~e. '

E Qigo mais. Esta Assembléia NaC.ional Co~stítuitite
deveria ser, a meu v~:r, a meu modo, uma assembléia eleita co~ o fim específicO ·e únicO de elaborar a Constituição, paralelamente ao ex..ercício !lo pode·r Legislativo ·
de natureza ordiriãÍ'la, exerCido pelo COngresso Nacio~
nal. t:. a maneira cOmo vejo, como vislulnbro cl As·.S!=mblêia· NaCional Constituinte.
·
·
Parece-me, nobre Deputado," que eu n.ão poderia, em
poucas palavras; dizer tUdo Q que penso e o que: gostaria '
de dizer para ·que nós encontrássemos, a deÍnocraciis. ·

palavras e esperar que, desta CPI, saia a denúncia muito
séria de que o terrorismo existe, de que a impunidade
existe. Existem em todos os níveis, concordo com V. Ex•,
em beneficio, principalmente, da classe dominante, e
~-preferencialmente, em nome daqueles que se beneficiam
das c-orrupções. Existe sim, a impunidade, e acredito eu
que o próPrio Direito deva ser revisto. E este exemplo,
assombroso e horripilante, desta religiosa, demonstra
que todos estão sujeitos _3.o ·crime ao pecad.o mas, nem
por isto, devemos proclamá-los como necessârios, ainda
que muitas vezes possam ser justificãveis em certas circunstâncias
Parece-me que o grande mal deste País é que a segurança estã acima da justiça, que a paz não estâ sendo
procurada, e a ordem é a palavra imposta quando, na
realidade, a ordem sempre tem algo de artificial, porque
a paz ê aquele bem supremo que nós procuramos.
Ê neste sentido que agradeço a oportunidade que tive
de cumprir um dever ao atender a convocação do Congresso Nacional para este depoimento.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- COncedo a
palavra ao nobre Deputado Raymundo Diniz.

O SR. RAYMUNDO DINIZ- Sr. Presidente, nobre
Depoente, me associo às palavras que foram ditas sobre
V. S•, e faço apenas Utl)-a pergunta: na introdução do seu
depoi_r;rierito, fez V. S• uma assertiva que me deixou uma
certa dúvida, se não uma contradição, pelo menos, um
choque. E, gostaria que V ~.S• explicasse melhor para
uma localização mirih3.
·
V. B• falou em leis de exceção e as combateu, e, aO
mesmo·tempo, justifiCou a existência de leis especiais.
Onde termina a fro~teira da lei especial e começa a da
lei de exceção? Gostaria (iue explicitasse melhor o seu
posicionamento.
O SR. JQSS CAR'-"OS DIAS- Lei de exceção, o in~
i'rumerito de exceção, que foi a expressão usaPa, seria o
decreto-lei num momento excepcional do País em que_ o
Poder L~gislativo não esiâ. funcio~ando normaJmente,já
não dlgo de uma maneira integral. -E. entãO é.adotado
urn.diploma legal, geralmente por forma de decreto-lei.
Isto é um instrumento de eXCeçã.o, como ·todos os
d~creto_~leis ·re~ery_d~s .Pelo n9b!'~ Deputado.
A lei especial é.apenas uma lei, me ·refiro especial neste
sentido, que é uma leí de natureza penal, destacada do
Código Penal, que ê onde ~evem estar albergados todos
- Os d~litos: Então éJJ.ma lei especial neste sentido, ela fo&e
a ~ma -sistemáti~ natural do códígo, que tem que ter
Uma coerência, por~ue tem· uma parte;- geral que regula.
Então, qua!J.do faço disthlçào entre instrumento de ex-

ceção e lei especial, ê neste sentido: lei especial, é um diploma especialmente_ feito, com características próprias,
que poderá, atê, apresentar algumaS dissonâncias com o
sistema penal brasileiro, para combater um determinado
mal que aflige a sociedade brasileira e o representante do
povo, entendem de agravar, sobremaneira, as consequências penais para os autores daquela conduta.
O SR. RAYMUNDO DINIZ- Sobre esta parte eu
não tenho dúvida nenhuma, a minha dúvida se colocou.
talvez, sobre um aspecto subjetivo. t;: que eu entendi que
não há diferença quanto a aplicabilidade, esta origem de
ser via decreto, via estado de exceção, e falo quanto ao
próprio mêrito da lei. Confesso que continuo com a mesma dúvida. Será que eu me explicitei?

O SR. JOSÉ CARLOS DIAS- Perfitamente. Se me
permite, vou tentar explicitar melhor. Parece-me que é
apenas uma questão de semântica entre nós. Especial,
digo no sentido sistemático da sua localização na estrutura penal. Agora, exceção ê quando eu me refiro a um
instrumento adotado excepcionalmente em razão do regime e que não passa pelos canais normais que têm ·que
ser, obilgatoriamente, as duas Casas do Congresso Nacional.
O SR. RA YMUNDO DINIZ- Então, pergunto: se
esta lei de exceção que aí estã, ~ Lei de Segurança N3cional.. .
O SR. JOS~ CARLOS DIAS- Não é de exceçi\o, é
lei. muito ruim.

uma

O SR. RA YMUNDO DlNIZ- Lei especial seria de
duração limitada?

O SR. JOSÉ CARLOS DIAS- Pode não ser. A lei
que define o crime de abuso de autoridade, por exemplo,
a lei chamada Lei Lehman, que defille Os ·cnmeS de loteadores clandestinos~ i= uma lei especial, e a lei penal, normalmente. não tem um prazo definido. Mas, apenas
completando, eu considero, mas aí ê subjetivo, que esta
Lei de Segurançá Nacional seria um in!)trumento de exceção, na medida em que ela é um espelho de um regime
ao .qual eu, pessoalmente, como cidadão, não empresto
legitimidade.
O S~. RA YMUNDO DINl~ --Pode ser especial e
excepcional, q~anto a_ sua origem e quanto ao seu fim.
Não é Verdade? Aí ê quanto ao grau de legitimidade,_da
qUal ela promana.
O SR. _P~ESIDENTE (Mendes·C~nale)- Esgota a
lista de i~scrição, a Presidência agradece a presença do
Dr. José Carlos Dias- a esta Comissão, e Convoca novã.
.reunião para o dia 08 deste mês, e-declara encerra9o os
·trabalhos.

