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Faço saber que o Senado federal aprovou, nt>s termos
do art. 42, "ínciso Yll, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 107, DE 1983
Suspende a execucão do art. 212 do Código Tributário ·do Município de Flórida Paulista, Estado de
São Paulo - Lei n9 950, de 20 de dezembro de tm
Artigo único. b suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 23 de junho de 1982, nos autos do
Recurso ExtraordináriO n9 96.908-0, do Estado d_e São
Paulo, a execução do art. 2J2 do Código Tributário do
Município de Flórida Paulista, EStadO de São PauloLei n9 950, de 20 de dezembro de 1977.
Senado Federal, 18 de abril de i983.- Nilo Coelho,
Presidente.

SENADO FEDERAL

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

SUMÁRIO
I - ATA DA 39• SESSÃn, EM
18 DE ABRIL DE 1983
1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE

1.2.! -Ofícios do Sr. 1'Secretário da .Câmara dos Deputa-

dos
Comunicando a aprovação das
seguintes matérias:

-Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n' 151,
de 1982 (n' 6.766/82, na Cssa de.
origem), que dispõe sobre a criação
de cargos na Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do
Paranã e dã outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 15-483.)
- Projeto de Lei do Senado n'
145, ~e 1977 (n• 5.678{78, na Câmara dos Deputados), que acrescenta parâgrafo único do art. 488
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei

n9 5.452, dC J9 de maio de i943, dispondo so_bre o horário no período
de aviso prévio, e dá outras providências. (Projeto enviado à sanção

RESOLUÇÃO N• 108, DE 1983

SENADOR ALMIR PINTOFalecimento de Gutemberg Braun.

1.3-0RDEM DO DIA

em 15-4-83.)
1.2.2 - Parec:eres
Referentes às seguintes matériãs:
- Projeto de Lei do Senado n"
261/81; Projeto de Lei da Câmara
n" 3/81; Projeto de Resolução n'
183/81; e Mensagem n• 17/82.
1.2.3 - Requerimentos
- Nl's' 572 a 626{83, de desarquivamento de proposições que
mencionam.
1.2.4 - Discursos do Expedletote

SENADOR LOURIVAL BAPT/STA -- Improcedência de de~

núncia c:aluniosa envolvendo o
nome do Senador Nilo Coelho.

SENADOR GABRIEL HERMES - Comemorações alusivas
ao transcurso dos 75 anos do escotismo mundial.
-----

- Projeto de Resolução n"
102/81, que autoriza a Prefeítura
Municipal de Joinville (SC), a elevarem Cr$ 526.716.000,00, o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. A Comissão de Redação.
-:-'Requerimentos n'~s 460 a 469,
de 1983, de desarquivamento das
proposições que mencionam. Apro-

vados.
-- Redação Final do Projeto de
Resolução n• 96f82, C[rie alliorlZâ a
Prefeitura Municipal de Rialma
(GO), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 38.265.000,00.
Aprovada. A promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n• 105{82, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Cumari
(QQJ, a cqntratar o_peração de -crédito no valor de CrS 3.857.900,00.
Aprovada. À promulgação.

Suspende a execução da letra e do inciso I do art.
54 da Constituição do Estado de Sio Paulo, no tocaute às expressões "inconstitucionalidade e".
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos -;Ia 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 às expressões ..inconstitucionalidade e ..,
Senado Federal, 18 de abril de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente.

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

RESOLUÇÃO N• 109, DE 1!183
Autoriza a Prefeltma Mualdpal de Porto Velloo,
Estado de Rondônia, a COJitnltar operaçio R crédito
no valor de Cr$ 1.024.242.465,90 (11111 bllbão, •lnte e
quatro mllbões, àzentos e: qurenta e doi! mU, qatrocentos e sessenta e cloro emzeiros e aoventa centavos).

Art. I' ~a Prefeitura Municipal de Porto Velho, Estado de Rondônia, nos termos do art. 2" da Resolução n'~'
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Redação Final do Projeto de

Resolução

n~

l5lj82, que autoriza

divida consolidada. Aprovado. Ã
Comissão de Redação,

a Prefeitura Municipal de Bela Vis-

ta do Goiãs (GO) a elevar Cr$
43.095.116,56, o montante de sua
dívida consolidad_a, Aprovada. À
promulgação.- Redação Final do Projeto d_e
Resolução n' 152/82, que autoriza
a Prefeifurã. Municipal de Leopoldo de Bulhões (00), a contratar
operação de crédito no valor de
CrS 32.953.558,47. Aprovada. Ã
promulgação.
- Redação Final do Proje_to de
Resolução n'i' 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. Aprovada.
Ã promulgação.

-Projeto de Resolução n'
120/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bento Gonçalves
(RS)", a elevar em Cr$
17.390.000,00,- O montante--de sua
dívida consolidada. Aprovado. A
Comissão d_e Red_ação.
-Projeto de Resolução n9
14/83, que autoriza o Governo do
Estado_ do _Pi_~J.J11 a· elevar e!m Cr$
63.634.169,00; o mõntãnte de sua

1.4- DISCURSOS Aeós .A
ORDEM DO DIA

SENADOR MÁRIO MAIA -

Irideferlmfmto:- pela Mi:s~_ Õiretora
do Senado, defequerlmento de_autoría de S. Ex~. no qual solícffiLVa
informações aO MiriiS:téiíO -da Previdência e AssiStência· SoCiaL

SENADOR JOSE UNS. como
Líder - Esclarecimentos sobre a
taxa deju(9s cobrada_ pelos estabe~e<:imen_tçs -qe ~ré~i!o;no País.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORe
DEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO"
2- DISCURSO PROFERIDO
EM SESSÃO ANTERIOR

SENADOR MARTINS FILHO
-- Perseguição política que estaria
S. Ex' sofrendo no Estac!o do Rio
Grande do Norte.

Do Sr. José Lins, pronunciado
na sessão de 15.::4-83.

3- ATOS DO

SENADOR HUMBERTO LU·
CENA, como Líder- Telex recebidO do Secretário-Getãl do SINICON, sobre a difícil siJuação em
que se encontram _as empresas
construtoras de obras públicas em
decorrência da maxidçsvalorizaç~o
do cruzeiro:

N9~

PRESI~EN_TE

39 e 40, de 1983

4 - MESA DIRETORA

5 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

Abril de 1983

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

RESOLUÇÃO N• 112, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Olho D~gua
dos Borges, Estado do Rio Grande do Norte, a con·
tratar operação de crédito no valor de CrS
4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e
sete mil e duzentos cruzeiros).
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Olho D'Água
dos Borges, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos
do arL 2<;> da Resolução n"' 93, de li de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito np valor de Cr$ _4.397.200,00_ (q~atro milh~es,
trezentos e noventa .e sete mil e duzentos crl,lzeiros),jllO_~
to à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinada à aquisição de equipamentos para
limpeza pública, 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.
Senado Federal, 18 de abril de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.

SENADOR DINAR TE MARIZ
- Homenagem de peSar pelo falecimento do _Bispo Dom José Adeli·no Dan tas:--- -

6.-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES-PERMANENTES

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• 113, DE 1983
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar .operação de crédito no valor de Cr$
1.024.242.465,90 (Liin bilhão, vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil. quatrocentos e sessenta e
cinco cruzeiros e noventa centavos), corres~ondentes a
608.530,7615 UPCs. considerado o valor ~ominal_ da
UPC de CrS 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três
cruZeiros e quatorze--centavOs), vigente em abril/82, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de
agente financeíro do Ban_co Nacional d,a J-Iabitação BN H, destinada a financiar a execução do Projeto
CURA - Área _Bacuri, naquela Capital, ob~ecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 1983_. ~Nilo Co_elho,
Presidente.

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

RESOLUÇÃb N• lfO, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 388.960.840,88
(trezentos e oitenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e oitenta e
oito centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 19 É a Prefeitura MUniCTpal de Paulínia, Estado
de São Paulo, nos terrno_s do art. 2"' da Resolução n9 93,
de 11 de outubro de 1976, do Seriado Federal, autorizada
a C?levar o montante de sua dívida consolidadô. em CrS
388.960.840,88 (trezentos e oitenta e oito milhõe:o, novecentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e_
oitenta e oito centavos), correspondentes a 219.045,25
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$

1.775,71 (um mil, setecentos e setenta e cincq &m~.z~íro.s e.
vigente em maio/82, 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
-- F AS, _destinada à construcã._o .de l:fo_s_p!t~J _q_!::ra(! co~
capacidade para 98 (noventa e -oito) leitos, na(ruele -M u~
nidpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
_C!!nt_r_al do Brasi!no respect!vo __p~ocesso.
sete_m_ª_~_l!_m__cen_tavos),

Art. 2_<;> Esta
sua publi~ção~·

R~olução

,

··

entra em

viga~

na data de

·

Senado f_ede!:~J. 18 <;iç abril de 1983. --Nilo Coelho,
-Presidente.

F'aÇo sabe! que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, íncisõ VIl, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santana d(l
M--ªtQs, Estado do Rio_ Grande do Norte, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 10.077.000,00
_(dez milhões e setenta e sete mil cruzeiros).
Art._ I"' Ê a Prefeitura Municipal de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art.
2_9 da ResOlução Õ9_ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autodz.ada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ I 0.077.000,00 (dez milhões e setenta e
sete mil cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Deseiwo!Vimento Social- FAS, destinada à construção
de um centro de abastecimento, naquele Município, obe-decidas as condições admitidas pelo Banco Central do
_Brasil no respectivo processo.
Ârt. 2<;> Esta Resolução entra em vigor na data de
Sua pUblicação.
~-Seflãd-o~Fedúat; 18 de abril de 198_3. -.Nilo Coelho',
Presidente.

.Faço_saber que_o_S~_nacio _feçierªI_a,pro~o_u,_~o-~_!e~'?s
RESOLUÇÃO N• 111, DE 1983
~o=-

-suspende a execução do§ 1"', 1 e 3, da Cláusula
Primeira, do Convênio ICM n9 44, de 7 de dezembro
de J976, e do art. 2"', § J<;>, 1 e3, da Portaria n"' 313, de
29 de dezembro de 1976, do Diretor da Receita Esta~
dual de Minas Gerais.

ArtigO -únic-o. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definüiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida eril (<;>de St!tembro de 1982, nos autos
do Recurso Extraordinário -n,.. 95.784-7, do Estado de
Minas Gerais, i eXecução- do-§ 19, I e 3, da Clâ)Jsul~ Pti-.
meira, do Convênio ICM n"' 44, de 7 de dezembro de
1976, e do art. 29, § JQ, I e 3, da Portaria n9 313, d_e_ 29_de
·dezembro de 1976, do Diretor da Receita Estadual de
_ M in~s Gerais.
Senado Fed~ral, 18 de
Presidente.

ab~il-de 1983.- Nilo Coelho,

do art. _42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 114, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, 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.
Art. {9 É a Prefeitura Municipal de Extremoz, Esta·
do do Rio Grande dO NOriC, nOs termOS do art. 2fda Re·
-solução n"' 93, de ll de outubro de 1976,_ do Senado Federal, autorizada_ ã eleVar em CrS 8.153.200,00 (oito milhões, cento cincfilenta e ~.~ês nlíl duzeiltos cruzei~os) o
moiltante d~- sua dívida consolidada, a fim-de que possa
contratar uni empréstimO' de igual valor junto à Caixa
_ Económica Federal, mediante a utilização d.~ recursos do
Fundo de Apoio ao Desenv-olVimeiÍto ·Social - fAS,
destinado à construção de uma escola de 19 grau na zona

e

e

Abril de I 983

urbana daquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na-data de sua
publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 198-3. -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 seguiilte
RESOLUÇÃO No ÍIS, DE i9!Í3

Autoriza a Prefeitura Munici~:! !!e Tê~iiUi, Estildo Õê Mãiõ Grosso do Sul, a elevar em Cr$
13.600.000,00 (treze mllbões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
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dç _outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
l~A-22,000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e
dois mil c~uzeiros), junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a utilização de recursos 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. 29 -Est:i Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 1983.- Ni/IJ C&eiha,
Presidente.

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

Art. l'~> 'É a Prefeitura Municipal de Ter~mos, Estado
de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolº~ão n'~'

93, de.!! de O!.ltt:brc de !976, da Senado Fede-

ral, autorizada a elevar em Cr$ 13.600.000,00 (lreze milhões e seiscentos rliil 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 - FAS,
destinados à construção de 2 (duas) unidades escolares
dC 19 grau em Colônia Nova e no Bairro Vila Jacy, bem
como implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas,
naquele Municípío, obedecidaS as condiçõis admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo,
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 1983. ,_Nilo Coelho,
Presidente.

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

RESOLUÇÃO No U8, DE 1983
Autqriza a PJ-e-feitura Municipãi t:~ P~iU A~elino!
Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$
11.620.000,00 (onze milhões, seiscentos e vinte nlil
cruzeiros) o montante de sua díyida consolidada.
Art. 1'r' É a PrefeitUra Municipal de- Pedro Avelino,
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29
da R,esol_ução n'r' 93, de ll de outubro del976, do Set!ado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 11.620.000,00 (onze
milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros) o monta_nte d~
sua divida consolidada, fim de que possa contratar um
empréstimo ae igl}al valoi junto à Caixa Ecánômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao De~envolvi~ento Social- FAS, destinado à
COnStrução di unidade escolar, naquele Município, obedecidas as condições admitida~ pelo Banco Central do
·Br.l.~ü· no respectivO processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 1983. -Nilo Coe_lho,
Presidente.

a

RESOLUÇÃO No 116, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bataipori, Es~
tado 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 quinhentos cruzeiros).
Art. 1"' E a Prefeitura Municipal de Batã1Põrã, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2"' da Resolução n'r' 93, de 11 de outubro de 1976, dõ Senado federal, autorizada a contratar operação de crêdito no va~
lorde CrS 5.221.500,00 (Cinco n:iTihõCs. duzentos e vi~te e
um mil e quinhentos cruzeiros) junto à C<ifxa Econ-~inica
Federal, mediante a utilízação de "recurSos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS", de"stinàda·à
construção de 9 (nove) escolas de 19 grau na zona rural
daquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vígor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, fnciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 117,-Dl: f983
Autoriza a Prefeitura: Municipal de Gurupi, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor
de CrS 14.422.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros).
Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado
de Goiás, nos termos do art. 2.9 da Resolução n9 93, de 11

-Faço saber_que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art.- 42, inciso VI, da Constituição;·e eu; Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
(*) RESOLUÇÃO No 45, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta,
Estado de Mato Grosso, a· elevar em Cr~

6o.ooo.Ooo;oo (seSsenta milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, ~s
tado-do Mato Grosso, nos termos do aft. 29 da Resolução n'r' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede~
rã!,-ãutorízadã a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta
m-ilhões de cruzeiros) o montante de sua dívida coriscilldada, 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 Desenvol··;;rm_ento Social .:__ FAS, destinadó à con-StruÇão de galerias pluviais, guias, sarjetas e de uma uni~a~e escolar no
dishilú -de Nova Araçatuba, naquele Municípío, obedecida_s as çondições admitidas pelo Banco Central do BraSil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. ,
Seifado Federal, 25 de março de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

~da por haver saído com incoiTeção no
Seçãõ- II -

de 29-3-83, pãgina 667.

DCN -

Ata da 39' Sessão,
Em 18. de abril de 1983
I' Sessão. Legislativa Ordinária,
da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. M oacyr Da/la e
Lenoir Vargas.
~-

~

ÃS/4 HORAS EJO MiNUTOS, ACHAM-SE.PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir, Leal - MáriQ Maia - Raimundo Parente- Gaivão Modesto - Aloysio Chaves
- Gabriel_Hennes- Helvídio Nunes- Almir PintoJosé Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto- Dinarte Mariz - Martins Filho - Marco Maciel ~Carlos
Lyra - Lourival Baptista - Passos Pôrto -João ,Cal~
mon - Moacyr Dalla - Murilo Badaró - Alfredo
Campos - Mauro Borges - Gastão Müller - José
fragelli
O SR. PRESIDENTE (Moacyc Dalla)- A lista de
presença acusa o cOmparecimento de 25 Srs. Sensdoiçs,
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !<?-Secretário procederá à leitura do Expediente.

.t lido o seguirye
EXPEDIENTE
OFICIOS
Do Primeiro Secretáfio--da Câmara dos Deputados

NQ -80/83, de 15 do corrente, comunicando a aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
~Câmara n'r' !51~ d~ 1982 (n'r' 6.766(82, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do_ Paranã, e
dá outras providências. (Projeto enviado à sanção em 15_4-83)
N<? Slj83, de 15 do corrente, comunicando a aprovação, sem emenda, do Projeto de Lei do Senado n9 145,
de 1977 (n'r' 5~678/78, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador J ~é Lindoso, que acrescenta parágrafo
único ao art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n'r' 5.452, de {9 de maio de
1943, dispondo sobre o horário no período de aviso prévio, e dá outras providências. (Projeto enviado à sanção
em 15-4-83)
PARECERES
PARECERES N•S 201, 202 E 203, DE 1983

~S~~e o Projeto de Lei do Se~ado n"' 261, de 1981,
que ualtera o art. 37, da Lei n'r' 3.807, de 26 de agosto
de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social".
PARECER No 201, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Moacyr Dalla

---,-,- Dê autoria do Eminente Senador Jorge Kalume, o
projeto sob àame-6usca alterar o artigo 37, da Lei Orgânica da Previdência Social. fixando novos- percentuais
para a importânCia da penSão devida ao conjunto dos
dependentes do segurado.
Com efeito, a chamada parcela familiar é contemplada
com percentual de_75% do valor da aposet'ltadoria que o
segurado percebia ou daquela a que teria direito se na
data de seu falecimento fosse aposentado, e mais tantas
-parCelas iguais a 5%. cada uma, de valor da mesma aposentadoria quantos forem os dependentes do segurado,
até o máximo de cinco.
A lei alteranda _estabelece uma parcela familiar de
50%, mais- tantas pircelas iguais, cada uiDa, a lO% do va-
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lar da

me~ma

-aposentadoria quantos forem os depen-

dentes _do segurado. até o máximO àe c;(nco.~ ~
Na Justificação _do projeto, o_Autor aduz que o objeti~
vo é garantir Valor mais elevado à parcela faniiliar, que

passando para 75%, teria reduzido para 5% o percentual
da parcela dos dependentes até o máxíiiiO- de cinco,
Como se vê, não há majoração do benefício global,
mas redução dos percentuais dos dependentes, com o aumento da chamada parcela familiar, mantido, inalterá-
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Somos, pOrtanto, pe~a aprovação -âo presente projeto
-de lei.
Sala das Comissões, 27 de m8io de 1982. ~R"aimundo
Parentf!, Presidente- Gabriel Hermes, RelatOr- Aloy- _
sio Chaves -Almfr Pin"to- Eunice Michiles- Henriquf!
Samillo.
,
PARECER NY 203, DE 1983
Da Comissão de Finanças

vel, c toiai de 100% p-reVíSfo "pela Lei Orgânica da Ptevi-

dência Social.
_
A medida nos parece oportuna, objefiVã"ndo-se melhor
proteção social para o segurado de menor nú,mero de dependentes, com o c_onseqilente fortalecimento da parcela
falriíliiii":- .
·
Não há, pois, nenhuma afronta à vedação do parágrafo úilico do artigo_- 165 da Constituição,--o que-torna o
projeto, analisado os demais aspectos, devidamente
compatibilizado com o~ _preceitos jurídfcõconstitudonais que nOs Cabe-apreciãr-nCi âmbito desta
ComissãO. Opina·mos, assim, pela aprovação do projeto.
Sala das Com_is_sões, 2 de dezembro de 1981.- Aloysio Chal'es, Presidente- Moacyr_ Da/la, Relator:-:- Tçncredo Nev2:;- ,Vdsu_r; Eameiro- Leite Chaves- Aderbal Jurema- JQào Calmon_- Lenoir Vargas_-Be_ned_ito
Canelas - Bernardino Viana,
PARECER N' 202, DE 1983
Da Cõinissão de Legislação Social

Relator: Sen"ador Gabriel Hermes
O projeto de lei que vem à consideração deste Orgão
Técnico pretende alterar o art. 37, da Lei Orgânlca- da
Previdência Social, para o fim de corrigir o que o aUtor
- o eminente Senador Jorge Kalume- considera privilégio,
A lei vigente, no dispositivo apontadO, fixa em 50%
(cinqüenta por cento) do valor da aposentadoria que o
segurado da Previdência Social perCebia;--ou a que teria
direito se, na data do fafecimento, aposentado fosSe,- aimportância da pensão constitutivã da parcela familiar.
Os restantes 50% (cinqüerira por cento) destinam~se a
cobrir tantas parcdas-íguars·a lll% (dez por cento) cada
uma, quantos Corem os dependentes do segurado, até o
máximo de 5 (cirico).Ti:im eSsa distribuição, diz a justificação do projeto, estabeleCido- fica um tipõ de rateio que
priVilegia ••o seguradq que tenha deixado vários dependentes, pois, neste caso, o valor da. pensão poderá atingir
o montante da aposentadoria, vez que 50% -(cillqüe"nta
por cento) correspondem à chamada parcela familiar e
os restantes 50% (cinqifent:i por cenlo)"sei'iam· 8tdbuídos
aos dependentes, em parcelas individuais, caso fossem
em número de cinco, pelo menos".
Nesse ponto residem os motivos que levaram o Senador Jorge Kalume a propor a modificação do sistema
distributivo, eis que ele enxerga, na modaBdade vigente,
algo até de injusto. Tãrito que, entre os· argumentos alinhados, inctui o seguinte:
-Na hipótese, pois, de o segurado deixar menos
de cinco dependentes, o valor da pensão reduzir-seâ gradualmente até o limite de 60% (sessenta por
cento) do valor da aposentadoria, ou seja, no caso
de uma dependente apenas.
Poder-se-ia objetar qUe a lei procura ajudar a família
numerosa deixada pelo segurado. Entretanto, esse argumento parece invalidar-se a partir do instante em que se
tiver e mira o fato de apoSentadoria destinar-se, antes de
tudo, ao grupo familiar, como um todo.
Assim, a proposição cogita de- majorar a parcela familiar, baixando a parcela individual. Razão, pois, cabe ao
ilustre Autor quando, na j~stíficação, diz:
:_.. não se cogita de majoração do beneficio, mas de
alteração de discifiilfilação referente ao valor das
parcelas adjudicadas.
Como se _vê, o valor global se mantém inalterado, no
referente ao limite do valor global da aposentadoria.

_Rflator: _Senador Gabriel Hermes
-__ De iniciativa -à o ;;i,!!~ ~nf!dor_Jorg~ Kal_l!:me,_o pro:
jeto ora Cm exame nesta C6ffiiSsãõrie- F;i;;!~aS ti:m por
finalidade alterar o art. 37 da Lei nY 3.807, de 26 de ãgosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência SociaL
Com pronunciamentos fav~ráYeiso:das dout;s-Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social, referida proposição é agora examinada quanto aos seus aspectos financeiros.

. A alteraç_~~- pret~!l_d_id~ Jl~ !J.ll..Ql!C~- em Jll!.m.c:nl,o_.de
d~sp~a para ã Previdência Social, pois o valor mâximo
âa pensão perrnam!ce- o mesmo pára as famílias torma-das por mais de 5 (cincO) dependentes. Apenas para os
grupos familiares !Jlenores haveria uma_ transferência
percentual gradativa de 5% (cinco-por cento) por dependente, até s~r atingido o mínimo de_'Z5.% (seteilta e cincO
por cento) para a família sem dependentes,
Não sendo pois aumentaâo o valor absoluto do benefício a -ser concedido a título de pensão.-ql..le permanece limitado a 100% (cem por cento) do valor da aposen- -t,lélõ-ría--a QUe teria- direito O ...-de cÜjos.. , entendCffiOs que
rlão háObstáculos à aprovação do projeto, também no
âmbito da competência desta Comissão.
_Sala rlas Comissões, 14 de abril de-1983.- !taffiar
Franco, Presidente - Gabriel Hermes, Relator - José
Fragelli- Virgl1io Távora- Jorge Kalume, sem voto J.orge Bornhausen - Lourival Baptista- José Lins- Jutahy M'agglhães.

PARECERES NYS 204 e 205, DE f9gj

o Projeto de Lei da Câmara n9 3, de 1981
1.889-C, de l976, na Casa de origem)que "altera
a red'a~ão dos artigos 7", 9Y e JOY da Lei q9 6.223, de
14 de julho de 197?, que "dispõe_@bre a fiscaliZ!lçj.o
financeira e or~amentária da União, pelo Congresso
Nacional, e dá outras providências".
~oi,Jre

(~

PARECER N• 204 DE 1983
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Almir Pinto
Vem a_exame da Comissão de FinanÇaS, o Projeto de
Lei da Câmara que altera a redação dos artigos 7Y, 9Y e
109 da lei nY 6.223, de 14 dejulho de 1975, qiie "âispõC:
_sobre a fiscalização financeira e orçamentária da UníãO,
pelo Congresso Nacional e, dá outras providências"_,
A proposição é de autoria do nobre Deputado GOines
da Silva, que assim a justifica:
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A Constituição Federal é de meridiana clareza,
quando no§' lY do art. 16, estabelece:
"Art. .16.
§ I<:> O controle externo da Câmara Municipal
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
dO EStado ou órgão esfadual a -que -for atribUída
essa iriCUm-bênchi."
Assim, podemos notar que, além do Tribunal de
Contas algum outro órgão poderá ser incumbido de
auxiliar o controle externo das Cámaras Municipais
como a própria Carta Magna expressa no texto acima transcrito. Conseqüentemente, não ê privatividade dOs Tribunais de Coriias esiaduais a atribuição
ora_ tratada como que_r fazer crer o art 89 da Lei nY
-6.223, de 14 dejulh!:'_de 1975.
Isto posto, passemos ao problema gerado por
esta l~iSiação defeituosa que nos propomos a corrigir.
Existem, em três Estados da Federação- Ceará,
Bahia e Rio de Janeiro- colegiados, denominados
Conselho de Contas dos Municípios que, por força
daS CollstilufÇões Estaduais, Leis Ôrgãnicas Muni:.
cipais e Leis Ordinárias Estaduais, têm as atribuições previstas no§ 1'1 do art. 16 da Constítuição
FederaL''
·
Em sua tramitação regimental na Câmara dos Deputados, a matéria mereceu aprovação das Comissões de
Constituição-e Justiça e de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas, tendo sido aprovada no Plenário daqnela--Casa do Congresso Nacional, em sessão de 4_ de
dezembro de 1980.
Objetiva o projeto incluir Os-Conselhos de Contas MunicipaiS - hoje existentes nos Estados do Ceará, da
Bahia e do Rio de Janeiro -juntamente com os Tribunais de Contas, como órgãos de fiscalização financeira,
nas hipóteses previstas nos artigos 7Y, 9Y e 109 da Lei n9
6.223, de 14 de julho de 1975.
Não existe dúvida quanto à competência dos COnselhos de Contas dos Municípios para auxiliai-O" cOritrOle
Cl(.terJJo das Câmaras Municipais, poiS- a Constituição
Federal, em seu artigo 16, § lY, prevê seu ex.ercfcio com
auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que for deferida essa incumbência".
O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente representação da PrOcuradoria Geral da República no Estado do Ceará que argüiu a inconstitucíonalidade do
Conselb.nde Contas dos Municípios, contra a AssCinOieia Legislativa.
Assim sendo, é procedente a modificação legal proposta para levar ao texto da Lein9 6.223,de 1975, o Conselho de Contas dos Municípios, corrigindo omissão
existente em seus' artigos 7Y, 9Y e JQY.
Vale destacar que o artigo 7Y daqllele diploma legal já
foi alterado pela Lei nY 6.525, de 1I de abril de 1978, sem
contudo sanar a lacuna relativa ao Conselho mencionado.
Ante as razões apresentadas, manifestamo-nos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nY 3, de 1981.
Sala das Coiriissões-;-25 de junho de 1981.- Franco
Montoro, Presidente- Almir Pinto, Relator- Amaral
Furlan- José Fragelli- Bernardino Viana-= Raimundo
Parente- Martins Filho- José Lins- Gabriel Hermes.

-.. A Lei nY-6.22:3, de 14 de julho de 1975; qUe dispõe sobre a fiscalização financeira, pelo Cõ-ngresso

PARECER N• 205, DE 1983
Da Comissio de Municípios

Nacional, nos artigos em questãO defina- qual O órgãO compétente pai-a a~ fiscaHzaç.ãO- das entidades
públicas com personãfidade jurídica de direito privadQ, cujo cªpital pertença exclusiva ou majoritariamente a- ilguma das três esferas de Governo FedÇral, Estadual e Municipal - e apresenta uma
dis,torção relativa à orientação contitucional com
referência às entidades da órbita municipal, quando
diz:

Relator: Senador Lomanto Júnior
A proposição em exame, formulada pelo ilustre Deputado Gomes da Silva, altera a redaçào dos artigos 7Y, 9~' e
tO da Lei"rW 0.223, de 14 de julho de 1975, que. "dispõe
sobre a fiscalização financeira e orçamentária da União,
pelo ·congresso Nacional, e dá outras providências".
Os artigos mencionados terão a seguinte redação:

" ... ficam submetidas à fiscalizaÇão financeira do
Tribunal de Contas competentes, sem prejuízo do
controle exercido pelo Poder Executivo.

.. Art. 7Y As entidades públicas com personalidade jurídica de direito privado, cujo capital pertença exclusiva ou majoritariamente à União, a Estado, ao Distrito Federal, a Município ou a qual-
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quer entidade da respectiva administração indireta,
ficam submetidas à fiscalizaCâo tinance"i"f.a do-Trl.buw
nal de Contas correspondente ou do Conselho de
Contas dos Municípios, ·onde houver, sem prejuízo
do controle exercido pelo Poder Executivo.
Art. 91' Os Tribunais de Contas ou Conselhos
de Contas dos Municípios, no exercícío dã. fiscalização referida no art. 81' desta lei. não interferirão
na política adotada pela entidade para a consecução
dos objetivos estatutários e contratuais.
Art. 10. No julgamento das contas, os Tribunais de Contas ou Conse1hos_de Contas dos Municípios tomarão por base o relatório anual, os balanços relativos ao encerramento do exercíCiO, ãssím
como os ·certificados de auditoria dos órgãos que
devem pronunciar-se sobre as contas.".

Alega o autor da proposiçâo,justíficando-a, que a Lei
n~ 6.223 f7 5 - que dispõe sobre a fiscalização finã.nceira,
pelo Congresso Nacional - nos artigos em qlletão define qual o órgão competente para fiscalização das ~ntida
des públicas com personalidade ju-rídica de direito privado, cujo capital pertença exclusiva ou majoritariainente,
a alguma das três esferas do GOVerno-Federal, Estadual~ Municipal- e apresenta uma distorção relativa à
orientação constitucional com referência às entidades da
órbita municipal, quando diz:
" ... Ficam submetidos à fiscalização financeira do_
Tribunal de Contas competente, senl. prejufzo do
controle exercido pelo Poder Executivo."
Observa a seguir, o texto justificador, que a Constituição Federal no§ 19 do art._l6 estabelece que."o controle externo da Câmara Municipal sef,Çexe"rCido coffi o
auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que for atribuída esSa incumbê'nda"
Não é, pois, privatiVidade dOs Tribunáis de C_oniã.s estaduais a atribuiçãO dessa ação fiscalizadora - acentua
a mesma fonte, "como quer fazer crer o art. 89 da Lei n9
6.223, de 14 de julho de 1975".
Existem em três Estados di redenlçãó=Cea!á, Bahia
e Rio de Janeiro- prossegue a fonte em referência, colçgiados denominados Conselhos de Contas dos- MunicíM
pios que. por força das respectivas Constituições Estaduais, têm as atribuições previStas no§ 19 do ali 16 da
Constituição Federa!.
O projeto teve longa tramitação na Câmarã., dC: ~arçó
de 76, a março de 1981, tendo sido lá examinado·exausti~
vamente, pela Comissão de Constituiçlio e)usti~_ e pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas.
Neste Senado, o projeto foi examinado em profundíM
dade na Comissão de Finanças, a partir do parecer so_bre
ele prolatado pelo eminente Senador Almir Pinto.
Diz o Senador A lmir Pinto "não existir dúvida quanto
a competência das Conselhos de Contas dos Municípios
para auxil_iar o controle exte~no das Câm~ras Municipais, pois a Constituição Fedei31, em seU art. 16, § !9,
prevê seu exercício com auxílio do Tribunal de Contas
do Estado ou órgão estadual a que for deferida essa incumbência"'.
Segue a informação de que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente representação da Procuradoria
Çieral da República no Estado do Cear~ que argUiu a inconstitucionalidade do Conselho de Contas dos Municípios, contra a Assembléia Legislativa daquele Estado.
Considera, assim, procedente a modificação legal proposta para levar ao texto da Lei nv 6.223, de 1975, o Conselho de Contas dos Municípios ..corrigindo omissão
existente em seus artigos 79, 9~ e 10".
Acrescenta, ainda, que o art. 79 daquele diploma legal
jã foi alterado pela Lei n~ 6.525, de 1978 1 sem contudo
sanar a lacuna relativa ao Conselho mencionado.
Admitimos, neste ponto, que os aspectos teóricos do
projeto estão suficientemente explicitados, pelo que disse
em. seu trabalho o nobre relator da Comissão de Finanças.
É um caso a mais, observamos, de legislação defeituosa, de sentido ambíguo, que o autor do projeto meneio-

DIÁRIO po CONGRESSO NACIONAL (Seçãoiij

nado deseja transformar em texto claro e preciso. E sempre que isso ocorre admitimos-estar havendo pleno atendimento ao interesse público.
Opinamos, nesta ordem de idéias, concluindo, pela
aprovãção do Projeto de Lei da Câmara que acaba de ser
~studado.

t o parecer.
Sala da Comissão, 14 de abril de 1983.- Passos Pôrto. Presidente- Lomanto Júnior, Relator -Jorge Bornhausen - Eneas Faria - Alfredo Campos - Gaivão
Modesto- Almir Pinto- Jorge Kalwne- João Lobo
- Eunice Michi/es.
PARECER No 206, DE 1983
Da Comissão de Finanças (solicitado pelo Reque.rime~to n9 123/82, de autoria do Senador D~ceu
___ Cardoso), sobre o Projeto de Resolução n9 183, de
1981, da Comissão de Economia, que "autoriza o
Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar
em CrS 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezen~
tos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna".
_Relator: Senador Gabriel Hennes

Com a Mensagem n9 200, de 1981 (n9 345/81- Da origem), o Senhor Presidente da República propõe seja au_tQriziMlQ_Q Óovern·Õ-do Estado do Rio Grande do Norte
elevar em -Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna, mediante
contrato de operação de crédito, junto à Caixa EconômíM
ca Federal, com a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao DesenvOlvimento Social - FAS-

a

2. Na forma regíffiei1.tal, a Mensagem foi distribuída
às_ ComisSões de Economia e de Constitulção, cabendo à
Primeira, após analisar os eleinêrilos fundamentais que
acompanham o pleito, como a posição de dívida intra e
extralimite, os limites fixados pelo art. 29 da Res. n9 62,
de 1975, modificad~ pelaRes. n9 93, de 1975, ambilS do
Senado Federal e demais parâmetros fixados em função
da receita arrecadada no exercício anteríor ao pedido,
concluir, na forma do Regimento Interno (art. 106, item
II), em projeto de resolução, estabelecendo as condições
da operação de crédito, indicando o montante, condições, prazCis, óigã-0 firianciador e a respectiva linha de
crédito.

3. Aprovado o projeto de resolução na Comissão de
Eco11omia! vaj ao ~ame da Comissi'io de Constituição e
Justiça, na forma estabelecida pelo artigo 100, item III,
do Regimento.
4-_ Este tem sido o entendimento adotado nesta Casa
para as operações que eltvolvatn alteração ou fixação da
Dívida Conso!id"ada- Interna dos Estados e Municípios,
conforme estabelece o art. 42, item VI, da Constituição.

s-·. Nesta Comissão são examinados os pedidos de
empréstimos, operações ou acordos externos de qualM
quer-natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Fe-deral e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal, conforme determina o art.A2, item IV, da Constituição, cabendo regimentalmente- arL 108, item VI, a apresentação do respectivo projeto de resolução, ressalvado o disposto no art. 105, item I, alínea e da nossa
Lei Interna._l\!este último cas_o, cabe à Comissão do DisM
trito Federal apresentar o respectivo projeto de resolução, não excluído o exame do projeto pela~ Comissões
de Constituição e JUstiça e de Finanças, quanto aos aspectos juridicoMcOnstitucional e financeiro.
6. _ Assim, mesmo considerada a última hipótese, a
matéria tem tramitação nas Comissões do Distrito Federal, de_ Finanças e de Constituição e JustiÇa, não havendo
determinação regimental para ser examinada na Comissão _de Economia.
7. Ante o exposto, não encontramos razão para aco~
lher o Requerimento n9 123, de 1982, de_ Plenário, que
soliCífB.- o exame desta Comissão, do projeto em pauta,
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nos_ termos do art. 350, combinado com a alínea ..a" do
art. 310 do Regimento Interno.
b o parecer.
Sala da Comissão, 14 de abril de 1983. -Itamar Franco, Presidente.- Gabriel Hermes. Relator.- Lourival
Baptista - Jorge Bornhausen __, Jorge Kalume Virgt1io TávOra- Jutahy Magalhães- Jos~ Lins -José
Frage//i.
PARECERES N9s 207, 208 e 209, de 1983
PARECER N9 207, de 1983
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
17, de 1982 (n9 59, de 25-2-82, na origem), do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda,-para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Uberlândia (MG) a contratar operação de crédito no valor de CrS 495.756.000,00.
Relator: Senador Bernardino Viana

Com a Mensagem n9 17/82, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Fede~;al
pleito da Prefeitura Municipal de Uberlãndia (MO), que
objetiva contratar, junto à Caixa Econômica do Estado
de Mi nas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação
de crédito:
Caracteristica da operação:
A- Valar: CrS 495.756.000,00 (400.000 UPC de
CrS 1.239,39, em Out/81);
B-Prazos:
l - de car_ência: 24 meses;
2 - de amortização: 240 meses;
C - Encargos:
l -juros de: 5% a.a.;
2 - correção monetária: trimestral, conforme as
variações da U PC;
3- taxa administração: 1% sobre cada parcela
liberada;
D- Garantia: vinculação de quotas do Imposto
sobre a Circul3.ção de Mercadorias;
E- _[Jestinação dos Recursos: aplicação no projeto CURA do Município.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pleito, por entendê-lo técnica e fitiancdramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução OrÇamentária dos próximos
exercícios_
No mérito, o empreendimento a ser financiado pela
presente operação de crêdito se enquadra nas normas e
diretrizes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So~
cial (fAS), e determinará efeitos sócio-econõmicos que
contribuirão para melhorar as condições de vida na região beneficiada pelo projeto.
Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 21, DE 1983.
Autoríza a Prefeitura Mwzicipal de Uberlándia
( MG) a elevar em CrS 495.756.000,00 (quatrocentos e
noventa e cinco milhões, setecentos e cinqüema seis
mll cruzeiros), o montatite de sua dívida consolidada
interna.

e

O Senado Federal resolve:
Art. I~ É a Prefeitura Municipal de Uberlãndia
(MG), 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 cm CrS
495.756.000,00 (quatrocentos-e noventa e cinco milhões,
setecentos e cínqü_eOta e seis mil cruzeiros), correspon~
dente a 400.000 UPCs, considerando o valor nominal da
UPC de Cr$ 1.239,39, vigente em outubro/SI, a fim de
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que possa contratar um empréstimo de iguãl valor, junto
à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta· na
qualidade de agente financeiro do Banco NacionaL da
Habitação, destinado a aplicação no projeto CURA, no
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central dci BrãSil, no respectivo procesSo.
Art 2Y Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 24 de março 1982.- JoséRiCha,
Presidente- Bernardino Viana, Relator- Alberw Silva

-José Fragelli- Luiz Cavalcante- Benedito Ferreira
- Gabriel Hermes.
PARECERES Nos 208 E 209, DE 198.1

Sobre o Projeto de Resolução 119 21, de 1983, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Uberlândia (MG), a elevar em Cr$
495.756.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER NO 208, DE 198.1
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador José Fragelli
O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n'õ' 17/82, do Senhor Presidente pa
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Uberlândia (MG), a contratar empréstimõ -no- valor de CrS
495.756.000,00{Q.-u:atrocentos e noventa e cinco niilhões,
setecentos e cinqifenta e seis- mil cruzeiros), destinado a
financíar a aplicação do Projeto CURA daquele município.

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 2'~' da Resolução n"~" 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a nãÕ observância dos limites flxados no artigo 2<;>-da Resolução n'õ' 62, de 1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a proposição fÕi elaborada consoante as prescrições legais e regimenta-is aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 9 de março de 1983. -- Murilo
Badaró, Presidente - José Fragelli, Relator - Martins
Filho - João Calmon - Odacir Soares - Marcondes
Gadelha ~Guilherme Palmeira- Hélio Gueiros- Pasa
SOS Pôrto.
PARECER NO 209, DE 1983
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Itamar Franco
O Projeto de Resolução sob a nossa ~preciação objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Uberlândia
(MÚ), nos termos do que estabelece o art. 29 da_ Reso~
Jução n9 93, de 1976,_do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 495.756.000,00 (quatrocentos e nov_enta e cinco milhõ_es, setecentos e cinqUenta
e seis mil cruzeiros) destinada a financiar a opei'aÇão do
Projeto Cura daquele Município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de
Constituição e Justiça, que ã. atendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assUnto.
-A situa~~'? ~a ~~Y~<!~ da- ~refeitur~ MUni~·ípat dc:,:_uberlândia (MG)" apresenta-se cõnforme o quadro a séguir:
Cr$ mil

Dívida Consolidada
Interna
1-INTRALIMITE
a) Por contratos

11- EXTRA LIMITE
a)FDU
b)BNH
III- TOTAL GERAL(I+ll)
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Posição em
3/-10-81

90.996,2
- 90.996,2
38.886,8
38.886,8
129.883,0

O orçamento do- interessado para o ano em questão
prevê receita líquida corrigida de CrS 930.983,5 milhões
de cruzeiros e sua margem de poupança mostra-se bastante superior aõ maior dispêndio que a sua dívida consolidada interna apresentará após a realização da operação pretendida.
Por conseguinte, a assunção de tal compromisso não
deverá acarretar maiores pressões na execução orçameritâria nos próximos exercícios.
De outra parte, deixa-se de fazer uma apreciação do
mérito do financi<imeilto em Virtude de não constar no
processado, informações que perrilitam identifiCar-se à
destino detalhado dos re~ursps, pois o programa CURA
-Comunidade Urbana para Recuperação Aceleradaabrange a finalidades múltiplas:
Financiamento de estudos e pesquisas ileCessáriOs à
elaboração de planos plurianuais CURA pelos Municípios; estudos de viabilidade de projetos CURA; estudos
para implantação ou reformulação da lei de parcelamento da terra; estudos e projetas legislativos e implantação
ou reformulação da lei de parcelamento da terra; estudos
de projetos legislativos; e implantação de sistemas tributários específicos para adequação da capacidade fiscal
dos Municípios aos objetivos do Projeto CURA.

-Operação sOb
Exame

495.756,0
495.756,0
495.756,0

Situação Posterior à
Contratação Pretendida
90.996,2
90.996,2
534.642,8
38.886,8
495.756,0
625.639,0

Fimii:iCi3.ffieil.tO mi elaboração e execução de obras,
instalações e equipamentos indispensáveis à complementação de ãrea CURA, destinados a: energia elétrica, escoamento de águas pluviais, sistema viãrio e pavimentação, transporte coletivo, iluminação pública, comunicações em_geral, educação e cultura, saúde, a~asteci~en~
to, recreaçãÕ e serviços públicos.
Outras obras e_ serviços_ considerados pelo BNH como
-tie interes_se para a viabilização do projeto.
Não obstante, nos aspectos que competem a este Orgão Técnico examina-r,--entendemos que o pleito deva ser
at~ndido ryo~ termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada se enquadra em casos análogos que têm merecid<f -ã' ácO!hida da Casa pelo grande impacto sócioeconômico sobre Municfpio em questão.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1983. - Passos
Põrto. Presidente --Itamar Franco. Relator - Almir
Pinto- João Lobo- Eunice Michiles- Lomanto Júnior- Jorge Bornhausen- Eneas Faria- Alfredo Campos- Gaivão Modesto- Jorge Ka/ume.

-o

O SR. PRESIDENTE -(Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1'õ'-Secretário_

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO No 572 DE 198.1
N?s termos do dispos~o_ noarL 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n"~" 74/82, que
.. autqriza a _Pr~feitura Municipal de .Belo Horizonte
(MO) a elevar em CrS 589.700.000,00 (quinhentos e oitenta e nove milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição
do processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983. -Alfredo Campos.

REQUERIMENTO No 573, DE 198.1
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamento do PR n\' 94/81, que
..autoriza a P.ttfeitura Municipal de Iguatama (MG) a
elevar em CrS !05.855.750,00 (cento e Círicà nlilhões, oitocentos e cinqUenta e Cinco mil, seteceiltos e cinqUenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada," feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões. 18 de abril de 1983 . ....,... Alfredo Campos.

REQUERIMENTO No 574, DE 198.1
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PR n9 103/81, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Serrana (MG)
a elevar em Cri 42.342.300,00 (quarenta e dois mílhões
trezento_s e_ quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituiçã-o do proCesso, -se ni::cessâri<i~
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983. -Alfredo Campos.
REQUERIMENTO No 575, DE 198.1
·- NóS Termo-s disposto ilo art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquiva!J-ento do PR n\' 104/81, que
-""autorlza·a_ Prefeitura Municiçal de Carrancas (MGra
elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, seteCentos -e- cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco
cruzeirOS) O montante de sua dívida consolidada", feita a
recon~tit~:Lição ~() processo, se necessária.
S"âla dã.s SesSõ'êS, 18 de abril de 1983.- Af/redo Campos.
REQUERIMENTO NO 576, DE 198.1
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento interJlo, requei_ro_o desarquivamento do PR n9 105/81, que
'-':autoríza a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros (MG) a elevar em Cr$ 84.684.600,00 (oitenta __ e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos
cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidada", feita a
recoõSti_tujção ao processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo C~
pas.
REQUERIMENTO No 577, DE 1983
Nos tel]llos disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR nll 125/81, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata
(MO) a elevar em Cr$ 148.198.050,00 (cento e quarenta e
oito mi_l_hões, cento e nov~ta ~oito mil e cinqUenta cruzeiros) o montante_ de sua dívida consolidada", feita areconstituição do processo, se necessâría.
Sala das_Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.
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REQUERIMENTO N• 578 , DE 1983
Nos termos do disposto no art. 167 do Regimenta Interno, requeiro o desarquivamento do PR n~' l28f~~! que
"autoriza a Prefeitura Municipal de -Pairocfnio (MO) a
elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões,
seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abfil de 1983.- A/f~~do Campos.

REQUERIMENTO N• 579, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR nl' I3ifª-l, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Joaíma (MG) a elevar em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e
trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de aóril de 1983.- Alfredo Campos.

REQUERIMENTO N• 580, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o_dcsarquivamento do PR n9 132/81, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé (MO) a elevar em CrS 317.567.250,00 (trezentos e dezessete rnithões, quinhentos e sessenta e sete mil e duzentos e cinqllenta Cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada'\ feita a reconstituição dO processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983. --Alfredo Campos.
REQUERIMENTO N• 5$1, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR nt 134/81, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do Meio
{MG) a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis mi:
Ihões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do proCesso, s-e necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.
REQUERIMENTO N• 582, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regirriento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n9135/81, que
..autoriza a Prefeitura Municipal de [birâci (MG) a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta C seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.
REQUERIMENTO N• 583 DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
terno, requeiro o desarquivamento do PR nt136/81 que
"autoriza a Prefeitura MuniCipal de Coromandel (MG)
a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões,
seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua díVida consolidada", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de"abril de 1983.- Alfredo Cam~
pos.
REQUERIMENTO N• 584, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 de Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n9 Ü7j81, que
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'"autoriza a Prefeitura Municipal de Cristina (MG) a elevar em CrS 31.756.725,00 (trinta_e um milhões,_ setecentos e cinqilenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco cru-zeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita areconstituição do processo, se necessâria.
-Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.
REQUERIMENTO N• 585, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 167 do Regimento Interno, requeiro õ-desarquivamento do PR nt 138/81, que
"autoriza a Prefeitura MuniCipal de Rio Piracicaba
{MO) a elevar em Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983. - Alfredo Campos.
REQUERIMENTO N• 586, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 376 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n9 142/81, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Juliana (MO)
a elevar em CrS 33.873.840,00 (trinta-e três milhões, oitocentos e setenta e três mil e oitocentos e quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituiÇão do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo C(lmpos.
REQUERIMENTO N• 587, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n~ 144/81, que
"autoriza -a Pi-efeitura Municipal de Betim (MG) a elevar
em Cr$ 846.846.000,00 {oítocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil cruzeiros) o montante_ de sua díVida Consolidada", feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.
REQUERIMENTO N• 588, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PR nt 145/81, que
..autoriza a Prefeitu_ra Municipal de Carlos Chagas
(MG) a elevar em Cr$ 116.123.000,00 (cento e"dezesseis
milhões, cento e vinte e três mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada", feita a reconstituiçãO dei process_o, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.
REQUERIMENTO N• 589, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o àesarquivamento do PRnt 146/81, que
.. autoriza a Prefeitura Municipal de Raul Soares (MG) a
_e]eyar em Cr$ 211.711.500;00 (duzentos e onze milhões,
setece-ntos e onze mil e quinhentos cruzeiros) o montante
de S\lª dÍvida Consolidada", feita 3 fecoflstitoição do
processo, se necessária.
__ Sala das Sessõ~ 18 de abril de 1983. --Alfredo Campos.
REQUERIMENTO N• 590,. DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PRnt 150/81, que
"-autoriza-a-Pr-efeitura-:M-u-nicipat--de --Rubinr(MG) a eievar em CrS 77.542.500,00 (setenta e sete milhões, qui-
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nhentos e quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua. dívida consolidada", feita a reconsti·
tuicão do proces~o. se necessária_
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.
REQUERIMENTO N• 591, DE \983
Nos termos do disposto no a.rt._ 367 do Regimento ~n
tei-nõ, reqtiCiro o desarquivamento do PR n9151/81. que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro (MG) a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte nove mil e seiscentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.", feita a reconstitu[ção do processo. se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Al/rl!do Campos.
REQUERIMENTO N• 592, DE 1.983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarQuivamento do PR nt 163/8C que
..autoriza a Prefeitura Municipal de Itambacuri (MG) a
elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões.
cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o mon~
tante de sua diVida consolidada", feita a reconstituição
do processo, __se necessâria.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983. -_Alfredo Campos.
REQUERIMENTO N• 593, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n<~165/81, que
"autoriza a.· Prefeitura Municipal de Campo do Meio
(MG) a elevar em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolid~da", feita a reconstituição do processo. se necessária~Sala das SeSsóes, 18 de abril de 1983~- Alfredo Campos.
REQUERIMENTO N• 594, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquívamento do PR nt I 67/81, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Vazante (MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e
vinte e cinco mil e cem cru:ziiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se
necesSáría.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983. -Alfredo Campos.
REQUERIMENTO N• 595, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR nt 168/81, que
"autoriza a PiefeitUra Municipal de Itanhomi (MG) a
elevar em Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzen~
tos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada". feita a reconstituição do
processo_, se necessâria.
Sal~ das Sessões, 18 de abril de 1983. -Alfredo Cam~
pos,
REQUERIMENTO N• 596, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR nt J]7/81, que
'.!autoriza a Prefeitura Municipal de Itumirim {MG) a
elevar em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e
trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada", feita a reconstituição do pro~
cesso, se necessária.
- Saia das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.

-------------- - - -
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REQUERIMENTO No 597, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n'i' 197/81, que
"autoriza a Prefeitura Municípal de Ouro F'lnO (Md) a
elevar em Cr$ 25.000.000,00 (vinte -cínco-illilbOes de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a
reconstituição do processo, se necessâ.ria.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1983. -Alfr_edo Campos.

e

REQUERIMENTO No 598, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquíVamento do PR n'~' 20Õ/3-i, que
"autoii:ia a Prefeitura Municipal de llícfnea (MG) a Cte~
varem CrS 84.684.600,00 (Oitenta e quatro milhões, sCiScentos e oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeir-os) -o
montante de sua díVida consolidada", feíta -a reconsti~
tuição do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, IS de abril de 1983.- Alfredo Campos.
REQUERIMENTO No 599, DE 1983
Nps termos do dispos-to no art. 3_67 do Regimento lntemo, requeiro o desarquivamento do PR nl' 205/81, que
"autorizã ã. Prefeifura MuníCfpal de Pavão (MG) a elevar em Cri 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e
vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstitUição do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, IS de abril de 1983._---, Alfredo Cam~
pos.
REQUERIMENTO No 6®, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n<> 206/81, que
..autoriza a Prefeitura Municipal de Buritis (MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e
vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstítuição do processo, se
.necessãria..
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Cam-

pos.

"autoriza a Prefeitura Municipal de Urucânia (MG) a
elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noVenta e dois milhões,
cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) 9 montante de sua dtvida consolidada", feita a reconstituição
do processo, se necessária~
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.-: Alfr~:.do Campos.

ceJ;lto e setenta e· cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição
do proCessO, se neceSsãria.
Sala dã.s Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.

REQUERIMENTO No 604, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lntemo, requeiro o desarQuivamento do PR n9 277/81, que
"Autoriza a Prefeitura Municipal de Elói Mendes (MG)
a elevai' de CrS 75.611.250,00 (setenta e cinco milhões,
seiscentos ·e Onze mil, duzentos e cinqUenta cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do pro-cesso, se necessârfa.
Safa das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Cam-

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n"' 215/81, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Caratinga (MG) a
elevar em Cr$ 307.251.000,00 (trezentos e s_ete milhões e
duzentos e _cinqUenta e um mil cruzeiros) o montante de
sua dívída consolidada", feita a reconstituição do pro- cesso, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.
REQUERIMENTO No 605, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do_ Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n"' 216/81, que
"Autoriza a Prefeitura Municipal de Claro dos Poções
(MG) a elevar em CrS 30325.100.00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983 . ....,.... Alfredo Cam-pos.
REQUERIMENTO No 606, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n~> 217/81, que
"Autoriza a Prefeitura Municipal de Divinópolis (MG) a
elevar em Cr$ ...460.876.500,00 (quatrocentos e sessenta
milhões, oitocentos e setenta e seis mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida c_onsolidada", feita areconstítuíção do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Cam-

_pos.
REQUERIMENTO No 607, DE 1983

REQUERIMENTO No 601, DE 1983
Nos termos d_o disposto no art. 367 do RegimentO Interno, requeiro o desarquivamento do PR n"' 208/81, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Santo de MInas (MG) a elevar em CrS 92.175.300,00 (noventa e dois
milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros)
o montante de sua _dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se_necessâria.
Sala das Sess.ões, 18 de abril de 1983._- Alfredo Campos.
REQUERIMENTO No 602, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n"' 214/81, que
"autoriza a Prefeítura Municipal de Candeias (MG) a
elevar em CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e
vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983~ -Alfredo Campos.
REQUERIMENTO No 603, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento InternO, requeiro o desarquivamento do_PR n"'210/81, que
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Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n"' 224/81, que
"Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do
Monte (MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,00_(sessenta e
riove milhões, seicetitos e setenta e tfês mif e Oítocent_os_
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.
REQUERIMENTO No 608, DE 1983
Nos termos do disposto no art.J67 _do Regimento Interno; requeiro o-desarquivamento do PR n<> 226/81, que
"Autoriza a Prefeitura Municipal de Espera Feliz (MG)
a elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhõ_es, setecentos
e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada", feita a reconstituição do processo,
se necessária.
saJa CfãS-Sessões, 18,de abril de 1983 . .....,.. Alfredo Campos.
REQUERfMENTO No 609, DE

1983

~os termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno,-requeffo o desarquivamento do PR n"' 227/81, que
"Autoriza a Prefeitura Municipã.I de Aimorés (MG) a
elevar em
92.175~300-,00- (noVenta- dois -lnilhões,

crs

e

REQUERIMENTO No 610, DE 1983

pos.
REQUERIMENTO No 611, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do RegimentO IR~
terno, requeiro o desarquivamento do PR n"'278/81, que
"Autoriza a Prefeitura Municipal de Matipó (MG) a elevar em CrS 23.224,600,00 (vinte e três milhões, duzentos
- e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada", feita a reconstituicão do processo, se necessária.
Sala das SeSsões, 18 de abril de 1983,- Alfredo Cam-

pos.
REQUERIMENTO No 612, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n~> 281/81, que
"Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Maria do
Salto (MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se necessária .
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.
REQUERIMENTO No 613, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n<> 282/81, que
"Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguari (MG) a
elevar em Cr$ 49.780.000,00 (quarenta e nove milhões,
setecento·s e oitenta mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consõlidada", feita a reconstituição do processo,
se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos
REQUERIMENTO No 614, DE 1983
Nos termos do .disposto no art .. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n~> 284/81, que
"Autoriza a Prefeitura Municipal de CurveJo (MG) a
elevar em Cri 292.751.200,00 (duzentos e noventa e dois
milhões, setecentos_ e cinqUenta e um mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita areconStituíÇãO d.O procesSo, se riecessâria.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Cam-

pos.
REQUERIMENTO No 615, DE 1983
Nos term9s do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR N.,. 285/81
.. Autoriza a Prefeitura Municipal de João Monlevade
(MG) a elevar eriiCr$ "f82.9ó9.500~00 (Cento e oitenta e
dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada",
feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Cam~
pos.
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REQUERIMENTO N• 6I6, DE I983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PR N9 1/82, que
••autoriza a Prefeitura Municipal de Galiléia (MG) a e1e:.
varem Cr$ 36.593.900,00 (trinta e seis milhões, quinhen-

tos e noven~a e três mil e novecentos ctuzeirosj o mon-

"autoriza a Prefeitura Municipal de Além Paraíba (MG)
a elevar em Cr$ 3.356.506,00 (três milhões, trezentos
cinqUenta e seis mil, quinhentos e seis cruzeirOs) o ni.ontante de sua dívida. consolidada", feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Cam-

e

pos.

tante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição
do processo;·. se necessária.
Saia das Sessões 18 de abril de 1983.- Alfredo Cam-

pos.
REQUERIMENTO N• 617, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regim;::nto Interno, requeiro o desarquivamento do PR n'~ 12/82, quC..Autoriza a Prefeitura MuniCipal de Paula Cândido
(MG) a elevar em Cr$ 18.296.950,00 (dezoito milhões~
duzentos e- noventa e seis mil, novecentos e cinqUenta
cruzeiros)' o montante de sua divida consolidãda", feha a
reconstituiçãO' do procCsso, se necessâri3..
Sala das S~sões, 18 de abril de 1983.- Alfredo Campos.

REQUERIMENTO N• 618, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR N"' 28/82 ..Autoriza a Prefeitu"ra MuniciPal de C3r.1í (MG), a: eir!var em Cr$ 43.378.650,00 (Qu_arenta e três milhões, trezentos e s.etenta e oito mi!, seis.centos e cinqUenta cruzei~
ros) o montante de sua divtda consolidada", feita a reconstituição do pJ'oc_esso, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de abril de i983.- Alfredo Cam-

REQUERIMENTO N• 623, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n"'llS/82, que
''Autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapetinga (MG) a
elevar em Cr$ 50.888.600,00 (cinqUenta milhões, oitoceõtõS -e-oiteni8. e oito inil e seiSCentos -cruzeirOs) o niõntalil.~de ~ua dívida consolidada", feita a reconstituição
do processo, :se ne.çessâria.
Sala das Sessões, 18 de :>:bril de 19$3.,-:- Alfredo Cam-

- pos.
REQUERIMENTO N• 624, DE I983
Nos termos .do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, ~eq.ueir~:o des,arquivamento do PR n9 122/82, que
«autoriza a Prefeitura Municipal de Piranga (MG) a elevar em Cr$ 43.378.6iQ,OO (quarenta e três milhões, tre"zentos: e ·setenta: e oíto-mil, seiscentos é cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida .consolidada", feita a reconstitu'ição do- procesSo, se necessária.
Sala d<ls·Sessões., 18 de abril de 1983.- Alfredo Cam7

pos.

pos.

oo

REQUERIMENTO N• 619, DE 1983
Nos termos do_ disposto no·.art.-367 do Regíme.t;tto Interno, requeiro _o desarquivamento do PR n9 87/82, que
"autoriza a Prefeiturã Municipal de Gúaxúpé (MG) a
elevar em Cr$ I84.35.0.6QO,OO (cento C oitenta e· quatro
milhões, trezentos e' cinqUenta niil e seiscentos cruzeiros)
d montante de sua dívida consolidada'\ feitã .a reconstituição do p-rocesso, se necessária~
Sala das Sessões, 18 de ·a.brif dei í983. _.,.:.Alfredo Cam-

~.REQUERIMENTO

N• 625, DE 1983

Nos termos do dispo_sto no art._367 do RegimCnto Interno, requeiro o desarquivmaento do PR n<1 124/82, que
"autotlza a Prefeitura Municipal de Botelhos (MG) a
elevar em Cr$ 50.888.-600,00.(cin.qaen:ta -milhões, oito- ·
cintos e oitenta e oiiO mil sêisCentõs Ciuzeiros) i) mOntante de sua dívida -Consolidada'~. feitá a recOnstituição
do Processo, se neteSsãda.
SalfCdas-Sessões, IS de abril de 1983.- Alfredo Cam-

e

_pos.
REQUERIMENTO N• 626, DE 1983

REQUERIMENTO N• 620, DE .1983

Sala das Sessões JS. de abril de 1983. -

Nos termos do disposto no art. 367 d_o, Regimento ln- .
terno, requeiro o desar(juivamento do PRn"'l32/82, que
· "autorl~a a prefeitura Municipàl de DelfinÓpolís (MG) a
elevar em Cr$ 50.888.600,00 (cinqiienta milhões, oito_.,_centos e Oitenta e oito nlil e seiscentos cruzeiros) o mOn·
tante d_e·sua dívida conSolidada", feita a r~constitUiçãQ
_d_Q processo, _se necessária.
__ ___:_ Sala .das ~essões,_l8·de abril de 1983._:-AljTedo Cam-

pos.

Alfredo

Campos.

RE~:!~~.EN'J'9 N~-~~_:_OE 19'8J _
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ;-;;
terno, requeiro o_desarquivamentO do PR n~ 89/82, q-ue
..autoriza-a Prefeitura Municípal de Ponte Nova (MG) a
elevar em Cr$ 433.786.500,00 (quatroceritos e trínta e
três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a
·
reconstituição do -processo, se- D.ecessArta: Sala das Sessões, 18 de abril de 1983. -Alfredo

cam-

pos.
REQUERIMENTO N• 622, DE 1983
Nos termos da dispósto no art. 367" do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n'l97/82. .que
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plesmente, das atividades profissionais, técnicas e culturais, tOrnam-se, igUalmente, vu!Rú_ãveis às críticas, ínsin,uações malévolas e às calúnias, qUase sempre anónimas
e iinprocedentes.
Ningu~çn escapa à- fat~ridade desse pesado e amargo
tributo que, mais cedo ou mais tarde, atinge a totalidade
dos homens públicos, em nosso País.
Foi, precisamente, o que aconteceu na semana passada com um dos mais insignes brasileiros de nossa época,
cuja personalidade se cafacte1iza- PCtos múltiplos atributOS-âe valor pessOal e inecedívei probidade, que o credenciam ã _estima e ao respeito de toda a Nação.
Refiro-me ao Senador Nilo Coelho, que conheci há
mais de quarenta anos, na tradicional Faculdade de Medicina da Bahia.
Lã estudamos, nos formamos e juntos participamõs de
atividades estudantis cUltUrais, no Diretório Acadêmico da Faculdade e na Sociedade Alfredo Brito,
- Sempre Prestimoso ~timad0, Nilo Coelho costuma~
va colaborar com os colegas que o procuravam,
revela_ndo~sc,, à época, um autêntico líder universitário.
__ Des<,le então venho a_c:o_mpanhando, com a crescente
amízsd~ que Os anos consolidaram, sua admirável carrei~
ra cmpresariai e -política.

e

e

O Sr. Aloy$io Chaves- V. Ex' co_nce:de-me um aparte?
O SR."LOURIVAL BAPTISTA--;- Çom muito Pra:-zer, eminente Líder Senador Aloysi9 Chaves.
O Sr. Aloysip Chaves -:- V. Ex' pfofere um discurso
Oportuníssimo nest~ Casa, pOrque, realmente, a impren~
sa deu curso a uma noticia, de maneira escandalosa, que
afetava e, eu çliria que pretelldia afutar, a dignidade, a
honradez da· -nosso eminente colega, o -Senador Nilo
Coelho, atrióuindo-lhe, segundo expressão consignada
na notícia, um atO de grilagem de terra· em Goiâs_. OS
tos vfe_ram demoniitrar que nãO· se tratava dO Senador
Nilo Coelho.: Hâ um outro cidadão, s~ nãO me engano
Nilo Peçanha. Coelho, mas pinçaram apenas Nilo Coelho, Rara- escandalizar e pretender atingir. um hoffiem
público de conduta exemplar, cuja tradição_ polrtica e
padaJ!!.elltar Nação conhece, honra ·o nosso Partido,
·honrou-nos na lideran~ desta Casa e hoje a preside c-om
alta competência, dignidade: ecorreção. De sorte que toEx'.- Que'
doS n6s._associaino's -ao"P~O-nunciàmentO de
fala em nome do PDS, para r:egistrareste fato que teril de
censurâvel·exatamente a sua intenção, a forma maiiC{osa .
como fói féfto a divulgação, íncomplet3., sabendo-se de
antemão ·que ilão era o Sen.ador Nilo Coelho, mas com o
propósito de confundir a opinião pública e tentar macu. lar a honra e a digriidad~ deste nosso eminente colega.
A-ssocio-me iriteirameõte ao Oiscurso de V~ Ex'

ra-

a

v.-

pos.

Nos termos do disposto no art. 361 dO Regimento Interno, :requeiro o desarquivamento do PR n~ 088/82, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Rezende
{MG) a elevar em CrS 65.067.975,0!) (SeSsenta e C:ínco mi~
!hões, sessenta e sete mil, novecentos. e setenta e cinco
cruzeiros) o montante de sua dívida consolid~da"; feita a
reconstituiução d6 pfocessõ, se -necessfu.ía.
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SR.

. ·O
PRESIDENTE (Moacyr Dallaj- Os requeri- ·
·mentes que vêm de. ser lidos serão publicados e ii:~cluídos
oportunamente cm Ordem do Dia, nos termos do art.
219, do. Regimento_ Interno.
Há oradores incritps_._
:::'~nC~§~.f'ila:ra ·a~ _nobre SenadOr toU!ival Baptista.

·Q SR. LOUIUVAL BAPTISTA (Pronú;;:.:-!:t o Seguinte
dici.JrsO.) - Sr. PreS!df:nte, Srs~ SenadOres:
Os __ homens públi~s mais importantes e eminentes,
-quando.se destacanl no cenário·-nacioi::tal pelos atributos
de sua personalidade são, freqUentemente, vítimas da
maledicênCia ráSteira e iirespOnsâvel. - À medida que vão conquistando, a golpes de talento,
competência, ef_i.ciêricia e corageni, ãs po_sições culmi~an~
tes de uma be_m' s.ucedldã 6riihante trajetÕria no âmbit~
do empresariado, da política, da administiação, ou, sim-

e

9 ~~ LOl)"RIVAL BAPT_is~A~ Sou_ muito_grato a
V. Ex•, eminente.Líder Senador Aloysio Chaves, pelas
suas palâvras_ afirmativas_ e -sincéra"s, de aPo.io ao nosso ·
colega, e hçje nosso Presidente, o-Senador Nilo Coelho
de rcpu~Sa às injúrias. que lhe ·for'am <~:ssacadas:.
· '
. ·O ap3·ft~ dé V. Ex~ em muitO __enrü]ueceu· o- PrOnuncia· '
mento. Que faço nesta tarde.
,Cootín~arióó, Sr. Presidente:
,J;ssas- COJ?-sideraÇões ocorrerani-se ao ler jornais de
.Brasíl_ia _e de Ooi~nia q~e dlVuiSaram, no dia 12 de abril
-passãd-?, a· leviana, Caluniosa e irr~onsávei denúncia
formulada contra o -Senador Nilo Coelho, acusado, na
- A;~b!ti.i Ug1~l.at!'!a de Goiãs, de haVer.adqulrido, ile;
galmente, uma área 'de 606 hectares de terras no Município de; MineirOs, atravês de títUlo concedido pelo IDA-

:;? Qn:_~ituto de Des~nvo!vimento Agrârio (le Goi~s).
o Sr.- Almir _~~~;;.:,..·- -Pe~ite-me ~·

Ex' um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTIS1:---,....ç_om muito prazer, eminente Senador Almir Pinto.
O Sr. Almir Pinto- V. Ex•, como colega de turma do
Senador Nilo Coelho, e eu. como médico e colega de .se..
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nado, acompanhamos a administração de Nilo Coelho à
frente do Governo do Estado de Pernambuco, uma ad~
ministração modelar, como todos sabem, Achei o fito
muito inusitado, porque numa Comissão Parlamentar de
Inquérito, o- Presidente ou o Relator não podem estar
soltando noticias sem comprovação, porque, sãbe-se lá,
um inimigo gfátUítO 111eu chega lá e diz: uo S~nador Almir Pinto tem tantos hectares em Goiás!" Não, assim
não dá! Não se pode enxovalhar um nome de um cidadão digno sem uma comprovação ceria~feã1:-ACbo muí-

to oportuno e_ss.e pronunciamento de V. Ex•, porque vem
prestar, em nome de todos nós irrestrita solidariedade ao
nosso estimado colega, Senador Nilo Coefho. Como Presidente desta CaSa tem~se ComportadO com toda a digni~
dade.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex•, Senador Almir Pinto, pelo depoimento que dá arespeito do Senador Nilo Coelho, como Senador, médico e
aluno que foi daquela nossa querida Faculdade de Medicina da Bahia. v_. EX• foi também meu contemporâneo e
nos formamos quase na mesma época. O aparte de V.
Ex• também muito honra este nosso pronu.rrdamento.
Indignado e p'erplexo diante~ hottcias- apressada
e maliciosamente veiculaáas - o Senador Nilo Coelho
reagiu de imediato, pulverizando a torpe acusação com a
seguinte nota distribulda à i~prensa:
"Terras em Goiás não as possuo, por compra,
doação, herança, troca ou por qualquer outro meio
de aquisição de propriedade.
Naquele Estado, não tenho um palmo de terra
sequer.
Jamais tive qualquer relacionamento com o
IDAGO.
Só hoje, pelo Correio Braziliense, tomei conhecimento de sua existência.
Custa-me a crer que um parlamentar atire uma
denúncia calunÍQSa, sem qualquer viso de verdade.
Interesso~me sobre a inspiração da notícia, para as
providências adequadas".
O Deputado Romualdo Santillo, Presidente da Comissão Parlamentar de InquéfitO que investiga as ilegalidades relativas às terras do Estado de Goiás, negõu qUe
as denúncias tenham partido dele, e "lamentou profundamente o episódio que envolve o nome de Sua Excelência, o Senador Nilo Coelho".
O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -.Com muito prazer, Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Estou certo de que V. Ex•, emi-

nente Senador Lourival Baptista, fala pela unanimidade
da Casa, porque o nosso estimado Presidente e -colega
Nilo Coelho é digno de todos os encômios, e â.íiúite da
calúnia que lhe é assacada merece efetivamente a nossa
solidariedade, para se mostrar à Nação que um homem
do porte, do caráter de- NilO Coefho é-íncapaZ de torpe·
zas ou de grilagem de terra. Portanto, a V. Ex• os meus
louvores por esta atitude de amigo-e de companheiro que
é.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Agrarl::;u -;--;.-.
Ex•, eminente Senador Jorge Kalume, o seu aparte. v,
Ex' conhece tão bem o Senador Nilo Coelho quanto eu,
porque, independente de Senador, nós fomos f!OW dores na mesma época, V. Ex' dirigindo,... · -,.......(c:-~
gindo Pernambuco e eu dirju;- · --- oJ_Acre, e e -çmConhecemos Nilo c ........ ·.o<lldO o pequeno SeFgtpe.
ois aqui l"'""
,.;JUO t::omo Deputado Federal, e de;T>~·.
~.<:sta _Casa de_ novo nos .reencontr~mos:_.o
......ne de V. Ex' muito dignifica este meu pronuncfa~
menta.
O Sr.

Jõs~

Lins- Permite V, Ex' um aparte?

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. LOURIVALBAPTISTA- Com prazer, eminente Senador José Uns.

O Sr: José Lins - Senador Lourival Baptista, essa
acusação contra o Senador Nilo Coelho foi deplorável.
Lembro-me de que, logo após a sua ocorrência, o Presiden~e da Comissão de Inquérito da Assembléia Legislativa de Goiás informou que realmente o Sr. Nilo Coelho lá
estava como acusado. Informou ainda que não tinha
sido ele o acusador, e sim a "senhora fulana de tal", cujo
nome não me· recordo agora. Divulgou até uma nota oficial da Presidência da Comissão dizendo que, infeliz-mente, o nome do Senador Nilo Coelho tínha sido citado
como acusado, e que as investigações prosseguiriam
quaisquer que fossem as conseqüênciaS. Ora, uma vez sa~
bido que houve um triste engano, uma confusãq dç, nomes, creio que seria de toda a oportu;âdade que o mesmo Presidente da Comissãc ·áesse a dar outra nota para
esclarecer o que re:aimente houve, porque a acusação foi
grave f! ~preciso que todos saibam que não passou de um
engano lamentável.
Q_SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex', eminente Senador José Lins, pelo esclarecimento
que acaba de dar a respeito dos acontecimentos e das palavras do Presidente da Comissão de Inquérito da As- ~embléia Legislativa de Goiás. Na co_ntinuação do meu
discursõ entrarei" rlesse assunto~
-O Sr. Virgflio Távora- V, Ex' me permite um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Com muito prazer
eminente senador Virgílio Távora.

O Sr. Virgi1io Távora - A ocasfão é- prop{cia justa~
mente para se tecer comentários sobre a facilidade com
que hoje o homempúblico é atacado, é vilipendiado, às
vezes da forma mais inusitada. O dizer que não é Nilo
Coelho p;:~rece que é inútil, porque todos nós sabemos
que nem se tratava dele; pela sua estatura moral, nunca,
jamais, em tempo algum, se as provas não fossem tão
evidentes, nenhum de nós iria acreditar no fato. Mas, vejam os senhores essa notícia foi espalhada por todo o
Brasil - o mal que se faz quando, irresponsavelmente,
se lança uma nódoa sobre uma pessoa que, como todos
nós sabemos retirada a amizade que nos ligã-há muitos
anos, está acima de uma suspeita dessa. Logo seiscentos
hectares, uma quantidade ínfima! Quiseram enxovalhar,
atacar o Presidente do Senado por uma tolice, um ..dx"
em teimas materiais, mas um verdadeiro universo na
mal moral que lhe pretenderam inffigir.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Agradeço o aparte
de V. Ex•, eminente Senador Vfrgilio Távora. Na verdade, V. Ex'- expôs muito bem; quantas vezes nós, hOmens
públicos recebemos acusações desse tipo e a notícia se espalha. Nós é que sabemos o quanto nos custa esclarecer
a opinião pública. O que V. Ex'acabou de afirmar é uma
realidade,e o nome do Senador Nilo Coelho foi atirado
aos quatro cantos desta Nação, c·omo grileiro de terras,
quando rião era o Senador Nilo Coelho, mas o Sr. Nilo
Peçanha Coelho, residente em Mato Grosso do Sul.
O Sr. Helvfdio Nunes- V. Ex• permite ·um a~::·~~

O

S:tr: ~LüuKlv' A_~

~;.,;tisTA .:_ Pois não.

~Sr: Helvtdio Nunes- Nobre Senador Lourival Baptista, eu não to_mei conhecimento da notícia através dos
jornais, mas, alguns dias depois,_ houve comentários que
se fizéram a·qui nO ·senado. Daí porque entendo que o
aparte do Senador José Lins completa o discurso de V.
Ex' Não constitui crime, absoJutamente, no País, adquirir terras, qualquer qu_e seja a modalidade de sua aquisição. Ao contrário, é um direito qlie qualquer pessoa
tem de adquirir imóveis. O ffial resideexatamente na maneira pela qual se quis viricular o nome do Senador Nilo
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Coelho a uma aquisição que não houve. Daí porque V.
Ex• tem toda a r~zão em trazer este assunto ao conheci~
menta da Casa e do País, daí porque V. Ex', em particular, recebe a solidariedade, acredito, do Senado inteiro.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex', eminente Sen'ador Helvídio Nunes, pelo seu aparte,
pelas considerações que teceu a respeito do pronunciamento que fazemos na tarde de hoje.
Acrescentou, ainda, o referido Deputado, em suas declarações à imprensa, no dia 13 de abril passado, que a
responsável pelas denúncias feitas àquela CP! fora a exfunc~oliár[a do IbA<:JO. Lydia Jordão, Assessora JurídiCd.

Posteriormente, o Governador de Goiás, Iris Resende,
segundo informou o Correto Braziliense a 15 de abril,
através da prestigiosa coluna de Gilberto Amaral, comunicou ao Presidente do Senado Federal que existe de fato
um homônimo, Nilo Peçanha Coelho, que assina Nilo
Coelho, mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
e Que requereu terras em Goiás.
Ficou, assim, desfeita a insidiosa e malévola calúnia.
Ainda sobre _o lamentável equívoco, o Correio Braziliense publicou, em sua edição de sábado, 16 de abril do
corrente, os _seguintes esclarecimentos definitivos:

NILO COELHO TEM HOMONIMO EM GO
Goiânia (Sucursal) - Pelo fato de possuir um
homônimo, o Senador Nilo Coelho, Presidente do
Senado, foi denunciado no início dessa semana
co~o -um -proVável grileiro de terras em Goiás. A
grilagem realmente aconteceu, mas o beneficiado
com o título fornecido pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás é um outro Nilo Coelho,
advogado e residente em Campo Grande, Mato
Grosso do Sul. O esclarecimento foi feito ontem
pelo Deputado Romualdo Santillo, Presidente da
CP! da Terra instaurada pela Assembléia Legislativa de Goiás e responsável pela divulgação da denúncia envolvendo o Senador Nilo Coelho. Segundo ele, a denúncia de que o Senador havia conseguido através do IDAGO o título de uma área na fazenda "Invernada das Perdizinhas", situada no Mu--nicípio de Mineiros, Estado de Goiás, foi feita à CPI
por uma ex-funcionáriã. do IDAGO, Lydia Cristina
Jordão. Ao fazer a denúncia, Lydia, que era Assessora Jurídica, disse ao Deputado Romualdo Santillo que esse advogado Nilo Coelho lhe foi apresentado como sendo o Senador.
_Como Assessora Jurídica, Lydia Joró_ão, mesmo
pensando que era o Senador, se recusou a despachar
o processo porque este estava totalmente irregular,
mas o advogado acabou conseguindo o título da terra.

O ~r. João Calmon- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, nobre Senador João Calmon.
O Sr. João Calmon- Nobre Se~-~; -~omival Baptista, V· Ex_• ::~-;_ Cm-nome de toda esta Casa ao exaltar a
--rascíil.ante pel-sohalidade do nosso Pr_esidente, o eminepte Senador Nilo Coelho. Realmente, Nilo Coelho é uma
das glórias_ mais puras da vida pública deste País.
A iiliiieráVel condição humana, a que todos nós pertencemos, explica o aparecimento de pessoas que tentam
manchar uma vida que representa uma das culminâncias
do cenário poiítico do nosso País. Solidarizo-me com V.
Ex• pela justa homenagem que presta a esta figura notável e impecável de homem público, Que é o Senador Nilo
Coelho.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex•, eminente Senador João Calmon, pelo seu valioso
aparte e também pelo oportuno depoimento que acaba
de dar sobre a personalidade desse h~mem invulgar que
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é o Senador Nilo Coelho, que muito honra o Senado Federal e o Congresso Nacional.

o sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex.' um apãrte?
O SR.-LOURIVAL BAPTISTA- Com fOdo pi'aZet,
eminente Senador Hélio GuCiros.
O Sr. Hélio Gueiros --Nobre Senador Lourival Baptista, também me associo à manifestação de solidariedade que V. Ex~ presta, em nome da sua Bancada, ao Presidente desta Casa. Faço esta manifestação minha comum
a todos os demais integrantes da Bancada do PMDB.

Por motivo de ligações familiares, sempre costumava
perguntar aos meus familiaies de Pernambuco as suas
impressões e opiniões sobre os políticos desse Estado do

Nordeste. Lembro-me muito bem que uma vez, quando
perguntei a um parente meu, por sinal pastor evangélico,
a sua opiniãá Sobre o SenadO( Nilo- Coelho, ele me disse
que se trata va de um empresário dinâmico e de homem
de uma honradez irrepreensível. Faz muitos anos que ele
me deu esse testemunho, mas até hoje o guardo, pela maneira eloqiiente e incisiva corii que me falou, tanto mais
quanto ele sabia que eu pertencia eventualmente a um
partido diferente ao do Senador Nilo Coelho, e fez questão de dar um depoimento insuperável. Realmente os_
homens públicos, nesta terra, estão sujeitos a essas com-plicações, a esses mal·entendidos. No caso do Senador
Nilo Coelho, tenho a impressão de que ninguém, mas
absolutamente ninguêm, nesta Casa nem fora dela, acreditou, por um momento, no ehvólvirnentO de S. Ex• nessa questão. A coisa mais fácil de se entender ê que se tratava de um homônimo, pois O- nome de S. Ex• - Nilo
Coelho- afinal de contas não ê tão difícil de ser encontrado. Naturalmente, quando alguém viu o nome Nilo
Coelho quis fazer o escândalo! Como se viu, tratava-se
unicamente de um equívoco. Também adianto a V. Ex•,
numa manifestação ainda pessoal, que a impressão que
me foi transmitida por um parente meu, eu a vi confirmada aqui, desde o primeiro dia em que ingressei nesta
Casa, porque o discurso do Senador Nilo Coelho ao tomar posse na Presidência do Congresso Nacional ê um
pronunciamento-que hoilra não só o PDS-cOlno a toda a
classe política brasileira; e, não só a partir daquele instante, como também ontem, quando S. Ex•, contrariando algumas impressões, ou talvez até pressões, fez ler a
Mensagem sobre a Lei Salarial, só_ vi confirmada a impressão positiva que de S. Ex• tinha, sobre a sua intf:gridade, a sua honradez. Então, eminente Senador Lourival
Baptista, não só em meu nome pessoal- colno já havia
dito a V. Ex~- como também devidamente autorizado
pelos meus colegas de Bancada, faço minhas as palavras
de V. Ex~ de inteira, completa e irrestrita solidariedade
ao nobre Senador NHo Coelho.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eminente Senador
Hélio Gueiros, o aparte de V. Ex~ ao meu pronu-nCiamento muito contribui para enriquec!-lo, pelo que externou a respeito do Senador Nilo Coelho e pelo te-stemunho que deu de um parente seu, pastor evangélico, o qual
tambêm se referiu às qualidades da personalidade do
nosso Presidente, Senador Nilo Coelho. Nesta hora,
quero recordar- não sei se foi esse ou um outro parente
seu - , meu dileto amigo, o _Ministro Esdras Gueiros,
que de certa feita, coriversand-o cÕ-ãligO a respeito do Senador Nilo Coelho, esposou as mesmas palavras aqui
proferidas por V. Ex~ e pelo seu paren~e que é pastor
evangélico. O aparte de V. Ex• muito valoriza este meu
pronunciamento, pela sinceridade com- que o proferiu, e
pela maneira com que o externou.Muito obrigado a V.
Ex•

O Sr. Marco Maclel- Permite V.

Ex~

um aparte~

O SR. LOURIVAL BAPTISTA_- Com muita honra
concedo o aparte ao eminente Senador Marco Maciel.

O Sr. Marco Maciel - Eminente Senador Lourival
Baptista, ouço, com muita atenÇão, as palavras que V.
Ex•. profere neste instante, desagravando o nobre Presi~
dente desta Casa, Senador Nilo Coelho, ahiO de -um noti-

ciário veiculado iEdevidamente, envolvendo também indevidamente o seu nome. Mas, nós que conhecemos o
nobre Senador Nilo Coelho de longa data, bem sabemos,
como aqui tem sido ressaltado, da sua verticalidade de
conduta e da inteireza de caráter. E creio por isso que V.
Ex.f, nesta ocasião, faz justiça ao Senador NHo Coelho,
quando traz, com suas palavras, o desagravo a esse honrado homem público. Associo-me a essas- manifestações
de V. Ex•, e o faço com muita satisfação. Creio interpretar_também, neste episódio, o pensamento do povo do
meu Estado, que bem conhece o Senador Nilo Coelho,
que o admira ~m sua longa _e ~onrada vid~ pública, bem
-sabe qUe, embora esses homens estejam expostos a essas
vicissitudes, a essas assacadHhas, elas jamais devem prosperar contra homens honrados, que se têm dedicado integralmente -à v-ida pública,- muitas vezes em prejuízo
mesmo das suas atividades profissionãfS e peSioafs.
Creia, portanto, V. Ex• da- alegria que nos dá em ouvi-lo,
promovendo, neste instante, esse desagravo, contribuindo assim para que, mais uma vez, não se dê lugar, na
vida pública brasileira, a acusações sem provas e a mani~
festações sem fundamento.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato a V. Ex•,
-elninerite Senador Marco Maciel, pelo seu aparte, pelas
suas palavras candentes de apoio a esse extraordinário
homem público, seu conterrâneo e seu grande amigo,
que ê o Senador NHo Coelho. V. Ex~ se manifestou muito bem sobre as qualidades de Nilo Coelho e sobre aquilo a que todos nós, homens públicos estamos sujeitos,
Todos aqueles que dão notícias devem precaver-se no
sentido de evitar 3: divulgação de notícias tendenciosas,
injuriosas que aliilgem homens públicos Que dignificam
a Nação e exercem com dignidade os cargos ou funções
públicas.

O Sr. João Lobo -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR.. LOURIVAL BAPTISTA- Concedo o aparte
a V. Ex• logo após ouvir o eminente Senador Josê Fra~
gelli, que o solicitai-a anteriormente.

--y; Sr. José Fragelli- Eu também, como o meu ilustre
colega de Bancada, manifesto, e sei que em nome de todos, nós, a solidariedade ao Senador Njlo Coelho e a
oportuna manifestação de V. Ex• Eu seí, cOmo pOiíilCo, a
quanto estamos nós, os homens públicos, expostos a injúrias, calúnias, a agravos, como esse assacado assim, de
uma maneira ligeira, inlprocedente, cOntra o nosso estimado colega e hoje comandante dista Casa, Senador
Nil<? Coe)hq. __ R._elem~ro que há pouco mais de um ano,
um jornal de Campo Grande, Capital de Mato Grosso
do Sul, acusava, com todas as letras, o eminente Ministro Leitão de Abreu de ter recebido do ex-Governador
José Fragetli um grande trato de tefras em Mato Grosso,
em troca de um apoio que o l!ntão Chefe da Casa Civil
do P.residente Médici ter·me-ia dado. O Ministr(l Leitão
de Abreu processou o~ dois respons~~C?is _pe!_o jornal A
· Crflica, de Campo Grarlde, e eles foram condenados.
l,Jma acusação sem nenhum fundamento, é claro. E o
pior, Sr. Senador, é que esse jornal e~~ e foi sustentado
até o fim-pelas verbas do Governo do Estado_~e Mato
Grosso do S_ul, dõ_ PD-S, jornal·que era, púbiie<l e notoriamente, dirigido e sustentado_ pelo genro do Governador do_Estado. De sorte que, quando lá se assacou contra a honra de homem da reputação ilibaôa, de um coriceito nacional, como o Ministro Leitão de Abreu já Dão
falo n_a minha pessoa_.:.. um fato comº ~se, em feiação
ao- que aconteceu nessa imputação inteiramente falsa do
Senador Nilo Coelho não foi, talvez, tão grave, porque
foi produto de, como V. Ex• acabou de mostrar, um engano, de uma informa_ç_ã_o dada sem fund3.lnento. Só isso, e o desmentido dado ao fato pelo Deputado Santillo,
__ faz_com que não possa pairar, em quem que~ que seja,
ém qualquer espírito, a menor dúvida, se é que os antecedentes da vida íntegra, honesta do Senador Nilo Coelho
riãci fossem-,- por si só, uma prova cOntrária- às aSsaCadilhas que se lhe fizeram.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato também a V. Ex• eminente Senador José FragelH, pelas pala~
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vras que acaba Sfe-prÕ-fe-nr -e -i:lelo fato que expos. Quero
dizer que V. Ex•, também, é um homem digno, que soube governar o seu Estado, fez uma grande administração, é um "Senador muito estimado nesta Casa e, político como eu, -que já exerceu vários cargos. O aparte de
Vossa Excelênci~ !Uuito m~ alegra pela sua espontaneidãde. Ouço, com muito prazar o aparte de V. Ex•, o emineitie Senador João Lobo.
O Sr. João Lobo -Sr. Senador Lourival Baptista, eu
queria juntar a minha solidariedade ao Senador Nilo
Coêlho, lamentando profundamente que os homens
públiCos fiquem eXpostos a tais coisas sem maiores cuidados. Um homem, como o Senador Nilo Coêlho, Presidente do Congresso Nacional, deveria ser poupado dessas calúnias, dessas difamações, que só deslustram a atividade política. Todos ilós, que conhecemos o Senador
Nilo CQêlho, desde os seus tempos de Governador de
Pern3rn-?uco, nós piauienses, que o consideramos quase
como um piauiense também, que aprendemos a admirar
a sua atitude digna, honrada e corajosa, sabíamos desde
a primeira hora, que aquela notícia não era verdadeira.
Não ê o modo, não é o procedimento que têm caracteri·
~_ado o Senador Nilo Coêlho, homem frontal e de atitude
-C laia, esSes processo-s escusas- de grilagem de terra. Mas,
sem maiores cuidados para com a sua história, para com
o seu passado e para com o seu título presente, para com
o seu cargo de Presidente do Congresso Nacional, a im·
prensa veict.iJoU imediátamei:ite, como um prato suculen·
to, esse envolvimento do grande Senador pernambucano. Queremos, pois, nós que somos seus admiradores,
deixar a nossa solidariedade e o nosso repúdios a tal tipo
de noticiário que persegue os homens públicos. Era o
aparte que queria dar.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex• e01inen_te Senador João Lobo, pelas eloqüentes palavras aqui proferidas a respeito da- personaJidade do Sena~or Nilo Coélho e pelo seu ponto de vista a respeito
do episódio que todos lamentamos. Sou grato a V. Ex•
pela sua intervenção.
Em face do exposto, pode-se considerar como definitivamente encerrado esse_rumoroso episódio.
Afigura-se-me todavia, necessário advertir, e encarecera todos os homens resposáveis do País,~ principalmente_ os_ que mourejam nos jornais, rádio _e emissoras e
TV, acerca dos perigos e, sobretudo, das injustiças, geradas pelo acolhimento e apressada divulgação de boatos,
insinuações, mentiras e calúnias de toda sorte, assacadas
_c_QnU:a homens de bem.
Não deixa de ser nojento e primário, o insensato vício
de insinuar ou div~lgar acusações infundadas.
Infelizmente, acredito que a quase totalidade dos nossos homens públicos têm sido atingidos pela maledicência de adversários inescrupulosos que, à semelhança dos
.ofídios, investem de repente, geralmente protegidos pelo
anonimato.
Não poderia, por conseguinte, ignorar, ou permanecer
calado, diante da injustificável agressão--moral tramada
contra o Senador Nilo Coelho, a figura exponencial do
Nordeste e do Brasil, cujo desempenho excepcional,
como Governador de Pernambuco, Deputado Federal e
PreSidente do_ SenadÕ da República, evidencia e ressalta
as--dimensões da sua invulgar personalidade.
São estas as considerações que julguei do meu dever
formular, como um·protesto contra aquela inqualificável
denUrida, e que constituem, simultaneamente, uma manifestação de irrestrita solidariedade ao Senador Nilo
Coelho, qUe preside, com inexcedível dignidade e competência, o SenadO Federal.

O_Sr._ pinarte Mariz- Permite-me V._ Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muita honra.

O Sr. Dinarte Mariz- Por todos os motivos, a figura
do nosso Presidente está acima de qualquer suspeita, em
qualquer setor que se diga atingir a sua moral pública e
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privada. Nilo Coelho não é só Presidente do Senado,
Nilo Coelho é uma das figuras mais conhecidas-e m3is
destacadas da política e da sociedade do nosso Nordeste.
Conseqiféntemente, uma notícla dessa, em que pairasse
qualquer dúvida numa transação de 600 hectares, ê até
ridícula. De maneira _que eu digo que V. Ex' faz bem em
assim se pronunciar e isso é até uma advertência àqueles
que fazem imprensa, rádio e televisão pitra que arrianhã
ou depois não venha outra figura também a ser atingida
pelos meios de comunicação, aparecendo como suspeita
em qualquer transação menos correta. Mas quanto ao
Senador Nilo Coelho, o nosso Presidente, ê ité ridíCulo
que se diga que S. Ex• é suspeito de ter comprado 600
hectares de terras.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato a V. Ex•,
eminente Senador Dinarte Mariz, pelo apoio que nos dá
ao endossar as palavras que proferimos, na tarde de hoje, a respeito da personalidade do emínente Senador Nilo
Coelho.
Verificamos rieste moril.ento _o sigriificativo apoio de
toda a Casa, tanto dos Senadores do PDS como do
PMDB, que expressaram a repulsa às notícias tendenciosas veiculadas, bem como a integral solidariedade da
Casa ao seu eminente Presidente._
Eram estas as considerações que desejava fazer à margem da tentativa frustrada que, mercê de DeuS, não se
concretizou, contra o Senador Nilo Coelho, padrão de
honradez e líder incontestável que honra o Congresso
Nacional, nesta fase difícil que o Brasil atravessa. (Muito
bem! O orador é cwnprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Mesa,
com a permissa venia do eminente Senador Loti.rival Baptista, associa-se ao seu discurso, onde põe fim, fellzmente, a esse processo que quis macular a vida de um dás homens que pode ser modelo e que é exemplo nesta Casa.
O SR. PRESfDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes,
O SR. GABRIEL HERMES- (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Seil.aClOres,-aSsOCiandose às comemorações dos 75 anos de Escotísmo Miindral,
a U niào dos Escoteiros do Brasil-estará iealizando nesta
Capital, de 22 a 24 do coirente uril Encoritro-Nacional.
Participarão ·da reuniã_o do Conselho NaCioilal"dã:_U(B
400 delegados, representando os mais de 40.000
membros registrados no País, escoteiros, lobinhos e seniõres, dos milhares de gi'upos que existem- do sul aO norte, de leste a oeste na Nação. AssiStirá BrasHia a uma festa, que, entre os eventos prévios, comemora- o 21 de
abril, reunindo o universo do escotismo, e oficializando,
no alo, a presença da mulher, das jovens, das meninas do
Brasil no escotismo, já~ agOra constítuindo~se, elas também, em alcatéias de lobinhos, ou mistas.
Srs. Senadores:
Disse desta tribuna, falando nas festas dos 70 anOs do
escotismo no Brasil, que este é um movimento-pe-aagõgico, e que mais de um milhão de jovens já foram ~scotei
. ros no Brasil. Conta essa organização de voluntários
com cerca de 16 milhões de membros em 118 países.
O escotismo é simples e a chave do espírito da organização é, acima de tudo, o amor à natureza e à vigorosa
vida ao ar livre. No guia do chefe escoteiro, de BadenPoweU, aprende-se que o esc_otismo é um jogo para jovens, dirigido por eles mesmos, no qual irmãos maís velhos proporcionam aos mais moços um ambiente sadio,
práticas que auxiliam o desenvolvimento do espírito e da
cidadania. A grande escola de Baden-Powell estimula o
cantata com a natureza, os trabalhos manuais; estas práticas cultivam e elevam o intelecto, bem como as qualidades físicas e morais.
Quatro partes Se destacam no adestramento do escoteiro: a da formação de um caráter firme e de um futuro
cidadão útil a sua Pátria; a busca de saúde e vigor, com a
prática de exercícios, costumes higiênicos e alimentação
sóbria; o desenvolvimento de habilidades manuais e destreza em trabalhos na sede, nos acampamentos e na vida
a céu aberto; ainda, no dever diário das boas ações, ser-
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vindo à comunidade, prestando assistência em salvamentos, acidentes, onde necessário -for.-O Sr. Alinir Pinto -

V. Ex• me concede um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES -Com mu'ítõ prazer.
Q Sr._Almir Pinto- Nobre Senador Gabriel Hermes,
quero dizer a V. Ex• julgar ser eu~ nesta Casa, o único espécime do escotismo brasileiro. No meu tempo a palavra
era, pura e simplesmente, escoteiro. Depois, meu filho
primogênito, foi lobinho, que é o escoteiro menino, de
tenra idade. Na minha terra, Lavras da Manga beira, Estado do Ceará, quando eu freqüentava o grupo escolar
da cidade, fundou-se uma unidade de escotismo, isto na
década de- 20. Fazia eu àquela época o quarto ano primário, já pelos anos de !923 a 1924. Aprendi mu-ito
como proceder na vida. O escotismo preparava o jovem,
como ainda faz, para exato cumprimento do dever. 1::
uma escola de formação moral e dvica fabulosa. Depois
do escotismo, fui encontrar, no primeiro ano de gii1âsio,
já eln Fortaleza, por sinal o primeiro preparatório que se
tirava, com a reforma de 1925, a disciplina, Moral e Cívi-ca; COm -a: revolução de 30 essa matêria desapareceu dos
currículos escolares, só agora voltou, mas já para os cursos ffiais altos, quando deveria a Instrução Moral e Cívica estar no começo da vida estudantil, para alicerçar,
para tornar o fulcro _de civismo da juventude brasileira.
Quero parabeniza-r V. Ex~, porque, neste momento, estou recordando a minha infância, quando esCoteii'o na
minha terra, em Lavras da Mangabeira.

O SR. GABRIEL HERMES- Muito obrigado a-V.
Ex', nobre Senador Almir Pinto. Quem agradece a V.
Ex~ é um velho escoteiro, que, iinda hoje, é o Chefe Hermes, do Benjamim Sodré do meu Estado, um grupo escoteiro que recebeu o nome de um dos mais brilhantes
oficiais da nossa Marinha. E temos nós todos orgulho do
n_ome do velho lobo do mar, o bom companheiro que hã
bem pouco nos deixou, com mais de 80 anos.
O cerimonial da investidura do escoteiro é simples
aceitação voluntária; toca porém a alma do jovem.
A promessa Escoteira entender-se-â, segundo os dita~
mes de consciência de cada um, sem obediênCia a qualquer idéia sistemática e sem reSerVas mentais.
A lei escoteira é a seguinte:
I - O Escoteiro tem uma só palavra; sua honra
vale mais que a própria vida.
II -O Escoteiro -é leal.
III -O Escoteiro está-sempre alerta para ajudar o
próximo e pratica diariamente uma boa ação.
IV- O Escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros.
V - O Escoteiro é cortês.
VI- O Escoteiro é bom para os animais e as plantas.
VII- O Escoteiro ·é obediente e disciplinado.
VIII -O Escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades.
IX -O Escoteiro é económico e rC:Spi::ita o bem
alheio.
x--O Escoteíro é limpo de corpo e alma .
O método EscoteirO caracterizã:~Se peli -solidai'iedade
ao próximo; vida ao ar livre; fraternidade mundial.
Senhores Senadores~
Visita esta Casa do Congresso delegaçao cte escoteiros
do Brasil, para anunciar as comemorações dos 75 anos
do Escotismo Mundial, e convidar os parlamentares a
honrar com a presença as festividades de 22 a 24 do corrente. A sessão solene da abertura do Conselho Nacional, na noite de 22 de abril, no Centro de Convenções de
Brasília, será sublinhada com a presença do Senhor Presidente da República João Figueiredo.

O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES ._...-Ouço, Com todo o
prazer, o nobre Senador Aloy~io Chaves.

O Sr. Aloysio Chaves- NObre Senador-Gabriel Hermes, eu desejo associar-me ao pronunciamento de V.
Ex•, sobretudo à homenagem que presta ao movimento
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do _®COÜ$m9 no Bra~il. do qual V. Ex• é uma das figuras
mais ilustres, se não uJP dos primeiros escoteiros deste
País. E na Amazônia, onde destacou-se pela atuação em
prol desse movimento, V. Ex• acabou de dar mesmo, em
poucas palavras, de maneira resumida uma notfcia com~
ple(a a rCspeito dO ideal desse movimento, basC:ado
sobretudo no amor à verdade e à pratica da virtude, no
culto à honra, ao patriotismo; o respeito aos valores naturais, a preserva-ção- da natureza, a camaradagem e amizade que $Y: estimulam entre esses jovens, esse contacto
quase diário, freqüente, em perfeita identificação com a
natureza. 1::, realmente, um movimento admirável, que se
expandiu por todo o mundo e V~ Ex~ ocupa a tribuna
desta Casa para prestar uma homenagem, creio que de
todos nós. Associando-me a ela, congratulo-me com o
discurso -de V. Ex~, ao mesmo tempo desejando que este
movimento possa se consolidar, cada vez mais, neste
País e trazer, para formação da saciedade brasileira, novos -e maiores beneficias do que já trouxe até hoje.
O SR. GABRIEL HERMES ,....._ Muito obrigado,
nobre Líder.
Continuo, Sr. Presidente:
Na sessão iniCial do Conselho Nacional, estará recebendo o título de V ice-Presidente de Honra da União
dos Escoteiros do Brasil, a Ministra da Educação e Cultura, Professora Esther de Figueiredo Ferraz, a primeira
mulher a exercer essa função honorífica.
O nosso Presidente da República, recordo com a alegria de escoteiro que sou desde jovem, em julho de 1979,
visitou o II Acampamento Nacional de Escoteiro de Integração no Estado do Pará, realizado na sede campestre
do SESI em Belém, quando da I Olimpíada Escoteira
Nacional, que reuõlu 800 Participantes de todo o Brasil,
no ambiente de luz forte do Norte e de alegria da Juventude do Brasil. Foi um gesto do Presidente de apoio que
o escoteiro guarda- com gratidão.

O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte?
OSR. GABRIEL HERMES- Ouço com muito prazer, eminente Senador Jorge Kalume.

O Sr. Jorge Kalume - Primeiramente, quero
congr-atular-me com V. Ex• por este seu gesto de exaltar
o escotismo brasileiro e., quiçá, mundial. Quero dizer que
o escotismo deve ser uma inspiração divina, porque é
uma das grandes escolas de civisino. E, no meu entender,
em cada cidade do Brasil e do mundo deveria haver um
grupo de escoteiros para orientar a nossa juveil:tlide -nO
caminho do respeito, do civismo, do patriotismo, enfim,
do amor à Pátria. Portanto, V. Ex• fez muito bCm em
ocopi:ü a tribuna para exaltar, em nome do Senado Federal, maís um aniversário de nasciniento do escotismo no
mundo. Meus parabéns.
O SR. GABRIEL HERMES -Grato a V.Ex•, elni~
nente Senador.
O Sr. Hélio Gueiros --V,

Ex~

me permite um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES- Ouço V. Ex•
O Sr. Hélio Gueiros- Pelo seu discurso, eminente Senador Gabriel Hermes, V. Ex• me faz recordar uma parte distante e curta da minha existência, porque, ao con-

trário do Senador Almir Pinto, que foí escOteiro; eu só
fui lobinho, I~ em Belém do Pará. Eu ingressei no escotismo como lobinho, porque não tinha idade para serescoteiro e não pude ir em frente porque tive que sair de
Belém. E, para onde eu fui, outras preocupações e outros
interesses me tiraram do caminho do escotismo. Mas eu
quero, relembrando esses tempos antigos da mi~ha vida,
congratular-me com V. Ex~ pela homenagem que presta
ao escotismo no Brasil. Quando menino, era uma aspi- ra:çãO- muito qUerida e almejada ser escoteiro, porque
todo mundo, de uma maneira geral, respeitava, admirava e louvava o escoteiro. Mas, eminente Senador Gabriel
Hermes, nós estamos verificando que, com o correr dos
tempos, com o pragmatismo, com o quase materialismo
que hoje assola o mundo inteiro, esse movimento dOs es-
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coteiros, às vezes, sofre comentáfios ridículos. E deve ser
com muito esforço, cõm muita dedicação e consagração

que os atuais dirigentes do es_cotismo no Brasil levam a
frente sem temores, sem cansaços, sem muitas desilusões
esse movimento. Por isso, acho que V. Ex•, ao trazer
para a alta tribuna desta Casa a saudação e a homenagem do Congresso Nacional ao escotismo, estã mostrando a esses abnegados de hoje que as forças vívas da
Nação continuam a fazer muita fé a a ter muitú entuSiaSmo no movimento do escotismo do Brasil. E, é de se esperar que com o trabalho deles e com o apoio progressivo de toda a comunidade brasileira, haveremos de ter,
como tive no passado, a satisfação de ver que uma das
aspirações dos jovens daquele tempo era ser escoteiro.
Congratulo-me com V, Exf. e, atravês de V. Ex•, com to·
dos os dirigenteS de escotismo no Brasil.
O SR. GABRIEL HERMES -_Muito grato, nobre
Senador Hélio Gueiros.
Concluo, Sr. Presidente, homenageando O-grande chefe do escotismo, Lar~ Baden-Powel of Gilwell, e lendo a
última mensagem do fundador do escotismo, qué hoje
comemora 75 anos no mUhdo e mais de 70 anos· no Brasil:
A ÚLTIMA MENSAGEM DO CHILE
Caros Escoteiros:
Se vocês já asSistiram a peça ~~Peter-Pan",
lembrar-se-ão que o Chefe dos piratas estava sempre fazendo o· seu discurso de despedida, temendo
que, ao chegar a hora de morrer, não tivesse tempo,
talvez, de pronuncíã--(o.
Passa-se o mesmo comigo, e assim, embora não
esteja morrendo neste momento, isto irá acontecer
qualquer dia destes, e desejo mandar a vocês uma
última palavra de adeus.
Lembrem-se: esta é a última coisa que vocês ouvirão de mim, portanto, meditem sobre ela.
Ténho levado uma vida cheia de felicidades, e desejo que cada um de vocês tenha também uma vida
igualmente feliz.
Creio que Deus nos colocou neste delicioso mundo para sermos felizes e saborearmos a Vida.
A felicidade não vem da riqueza, vem do sucesso
profissíonal, nem do comodismo da vida regalada e
da satisfação dos próprios apetites.
Um passo para a felicidade é, enquanto jovem,
tornar-se forte e saudável, para poder ser útil egozar a vida quando adulto.
O estudo da natureza mostrarâ a vocês quão
cheio de coisas belas e maravilhosas Deus fez o
mundo para o 'nosso deleite.
Fiquem cOntenteS com o q-ue pOSsUem etirem disso o melhor proveíto. Vejam o lado bom das coisas
em vez do lado pior.
Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é
proporcionando aos outros a felicidade.
Procurem deixar este mundo um pouco melhor
do que o encontraram, e, quando chegar a hora de
morrer, poderão morrer felizes sentindo que pelo
menos não desperdiçaram o tempo e que procuraram fazer _o melhor possível. Deste modo estejam
.. Bem Preparados" para viver felizes e para morrer
felizes - mantenham-se sempre fiéis à sua Promessa Escoteira - mesmo quando jâ tenham deixado
de ser rapazes- e Deus ajude a todos a procederem
assim.
Do Amigo
Baden - Powe/ of Gilwe/1
Srs. Senadores, com estas últimas palavras, permitamme V. Ex•s, que faça as saudações escoteiras aos meus
companheiros e irmãos que aqui se encontram, vindos de
vários pontos do Brasil, homens maduros como eu, os
que dirigem acompanhados de um Iobinho, e que aqui
estão para nos convidar para a nossa grande festa. E
para eles, daqui da tribuna do Senado, o velho companheiro levanta a nossa palavra de saudação: "Sempre
alerta", pela felicidade do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Mesa
con_gratula-se com o nobre orador e registra a presença
dos presidentes do escotismo do Brasil.
Nos termos do art. 16, inciso VI, combinado com o
art. 183, § 2~>, do Regimento da Casa, concedo a palavra
ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMiR PiNTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REViSÃO DO OluDOR. SERA- PUBLiCADO POSTERIORMENTE.
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tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 205, de_ 1980, de_ sua autoria, que revoga dispositl~
vo da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores qrie o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
AprOvitdo.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprova_do__ voltará a tramitar normalmente.

COMPARECEM MAiS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles - Fábio Luc~na - Claudionor Roriz- Odacir Soares- Hélio Gueiros- Alexandre Costa - João Castelo - José Sarney - Alberto Silva _
Joào Lobo- Humberto Lucena- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Albano Franco
- L~iz Viana- José Ignácio- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Amaral Furlan Henrique Santillo - Eneas _Faria -- Lenoir VargasPedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a
Hora do Expediente.
P?-ssa--se à

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
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 nl' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Em votação o requerimentO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
AprOvad0.0 projelo--ôe lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

Item I:
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 4:
Votação, em trirno único, do Projeto de- Resolução n~> 102, de 1981 (apresentado pelã- co-míS.São
de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Joinville (SC) a elevar em CrS 526.7i6.000,00 (quinhentos e vinte e sei milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~>s 679 e 680, de 1981: diiS
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em votação o projeto, em turno único.
OS Srs. SenadOres que o apl-ovam permaneç3.nl-sintados. ( Pqusa.)
Aprovado.
A mat~ria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇAO N• l02, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC)
a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e
seis milhões, setecentos e dezesSeis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve;
Art. (9 É a Prefeifuril Municipal de Joiriville (SC),
nos termos do art. 21' da Resolução n9 93, de 11 de out_ubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em Cr$ 526.7 I 6.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões,
setecentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada interna, afim de que possa contratar
um empréstimo de igual valor,junto ao Banco de Desenvolvimento do Esta<!o de Santa:- Catarina S.A, esi:e na
qualidade de agente financeirO do Banco Nacional da
Habitação , destinado á execução de obras de infraestrutura urbana de áreas carentes naquela cidade, obedecidas as condições admiitidas pelo Banco Cential do
Brasil, no respectivo processo.
Art.29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento nl'
· 460, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solici-

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
462, de 1983, do Seiiiidor Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 274, de 1980, de sua autoria, que modifica dispoSitivos da vigente Consolidâção das Leis do Trabalho.

Em votação.
Os srs: Se-nadoreS que 6 aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovãdo.
_A matéria constante do requeri~ento que vem de ser
_ "api-ovaâo _voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 5:
Vota.:ção, em turno único, do Requerimento n9
- 463, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter!1-0, o desarquiyamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 278, de 1980, de sua autoria, que altera dispositivo da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
institui o Fundo de G~rantia do Tempo de Serviço.
Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta_dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normaL

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 6:
Votação, _em turno único, do Requerimento n~>
464, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 286, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre a
organização e funcionamento das organizações sindicais.
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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que institUi o Fundo de Garantia do Tempo de Ser~
viço.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr .'oalla)- Item 7_:
n11

Votação, em turno único, do Requerimento
465, 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~" 294, de ! 980, de sua autoria, que modifica dispositivos da Lei n"' 6.019, de 3 de janeiro de 1974,
transformando de contravenção em crime o exercício ilegal da engenharia, arquitetur~ e agronomia.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram cõnservarse 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 12: -

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) -

DiscusSão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n'l' 161, de 1983), do Projeto de Resolução n"' 96, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 38.265.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros).

Item 8:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
466, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicí~
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter~
no, o desarquivamento do Projetõ de Lei do Senado
n"' 297, de 1980, de sua autoria, revogando o
Decreto~ lei n"' 779, de 21 de agosto de 1969, que dis~
põe sobre aplicação de normas processuais traba~
lhistas- à uilíã0-f6deral, aos Estados, Municípios,
Distrito Federal e autarquias ou Fundações de Di~
reito Público que não explorem atividade económi~
ca.
Em votação o_ Requerimento.
0-S--.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.

Em discussão a redaçà_o 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 Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• %, de 1982
-FaÇO saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do _art. 42, inciso VI, ôa Constituição, e eu,Pi'esídente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1983
Autoriza a PfejeiiUra Municlpal de Ria/ma, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor
de Cri 38.265.000,00 (trinta e oito milhões duzentos e
sessenta e cinco mil Cr:uzeiros ).

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 9: _
Votação, em turno único, do_ Requerimento n9
467, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solici~
tando, nos termos do_art. 367 do Regimento lnter~
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n"' 302, de 1980, de sua autoria, que acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam pennaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquívada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Art. !9 é a Prefeitura Municipal de Rialma, Estado
de Goiás, nos termos do Art. 29 da Resolução n9 93, de
I 1 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no vafor de Cr$
38.265.000,00 (trinta e oito milhões duzentos e sessenta e
.cinco mil cruzeiros), junto à Caixa Econôrr:iica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada ã conclusão
e equipamento do hospital e maternidade municipal,
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.

Item 10:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
468, de 1983, do Seriador Humberto Lucena, solici~
tando, nos termos do art. 367 do _Regimento Inter~
no, o desarquivãmento do Projeto de Lei do Senado
n"' 27, de 1981, de sua autoria, que altera a redação
do art. 62' da vigorante C~:msõlidação das_ Leis do
Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadõres Que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a qUe Se refere O requérimento aprôva.: do voltarã a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

O Senado Fedefal resolve:

Item 11:

Votação, em turno único, do Requerimento nl>
469, de 1983, do Senado Humberto Lucena, solicitando, nos termos do_ ar_t _3_67. do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de "Lei do Senado
n9 356, de 1981, de sua autoria, modificando dispositivo da Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

-

Item 13:

Djscussão, em turno úniCo, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 160, de 1983), do Projeto de Resolução n9J05, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cumari, Estad_o d.~ Goi~, a contratªr operação de crédito
no_:valor dê Cri ~.857.900,00 (três milhões, oitocentos e cinqUenta e sete mil e novecentos cruzeiros).

Em discussão a r_edação final, em hirno único. (Pausa,)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de_çJaro encerrada a discussão.
En~errada 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 jína/=aprovada

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 105, 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 Prefeitura Municipal de Cumari, Esta- do de Goiás, a contratar operação de crédito no ~·alor
de
3.857.900,00 (três milhões, oitocentos e cinqüàüa e sete mil e novecentos cruzeiros).

crs

O Se-na_do Pederal resolve:
Art. l9 É a Prefeitura Municipal de Cumari, Estado
de Goiás, nos tiimos do artigO 29 da Resolução n"' 93, de
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
-3.857.900,00 (três ffiilhões, oitoCentos e cinqLfenta·e sete
mil e novecentos cruzeiros), junto à Caixa Econômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à
construção de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas; na~
quele 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 14:
Disçuss@, em turno únic_o, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 143, de 1983), do Projeto de Resolução n"' !51, de
1982, que 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 cinqílenta e
seis centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redaçào final, em turno únlco. (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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• !SI, 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 !983
Autoriza a Prefeitura Municipal de_ Bela Vista de
Goiás, Estado de Goiás, a elevar em CrS
43.09i.f.J6,5~ {qyarenta e tr_ês milhô.es, noventa e cin~
ço mil,-cento e dezesseis cruzeiros e_ -cinqiiel]ta e seis
- cenlai'OS) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resoive:Art. 11'- Ê a Prefeitura Municipal de Bela Vista de
Goiás, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS 43.095.116,56 (qUarenta e três milhões,
noventa e cinco mil, cento e dezesseis cruzeiros e cin~
qiienta e seis centavos) correspondentes a 25.604
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de CrS
1~6&3,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e
quatorze centavos), vigente em abrilj82, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor junto A
Caixa Econômica Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialfAS, destinado à construção de galerias pluviais, meiosfios e sarjetas, lavanderia pública e aqui.sição de equipamentos para coleta de lixo, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na da'ta de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item IS:
Discussão, em turno (mico, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Recfação em seu Parecer
n~ 144, de 1981), do Projeto de Resolução n9 152, de
1982, que autoriza a Prefeiturã--MU.nidPil de Leopoldo de Bu[hões, Estado de Goiás, a contratãr operação de crédito no valor de Cr$ 32.953.558,47 (trinta e dois milhões, novecentos e cinqUenta e três mil,
quinhentos e cinqüenta e oito cruzeiros e quaienia e
sete centavos).
Em discussão a redação final, em turno único (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redaçào final é dada como
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a redaçdo final aprovada
PROJETO DE RESOLUÇÃG No 152, DE 1982
Faço saber que o SenadO Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição e, eu,/11/, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
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DE !983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Leopoldo de
Bulhões, Estado de Goiás, a contratar operação de
crédito no valor de Cri 32.953.558,4,7 ítrinià e dois
milhões, novecentos e cinqUi!nta e três mil, qUinhentos
e cinqiienta e oito cruzefros e sete centavos).

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

__ Autoriza a Prefeitura Municipal de São Mi'guel do
Araguafa, Estado de Goiás, a elevar em Cri
33.1 50.0()f},OO (trinta e três milhões, cento e cinqiienta
mil cruzef!os) o montante de sua d_ívidq consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 11' 1:. a Prefeitura Municipal de São Miguel do__ _
Araguaia, Estado de Goiâs, nos termos do art. 2~' da Resolução n~> 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 33.150.000,00 (trinta e
três milhões, cento e cinqüenta 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 do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de galerias de águas pluviais, na sede do Municí.:
-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.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 17:
Discussãó, em turno único, do Projeto de Resolução n9 120, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer r.~'775,
de 1981) que autoriza a Prefcitüi'a Municipal de
Bento Gon:ç~~·ves (RS) a elevar em CrS
17.390.000,00 (dezessete milhões, trezentos e noventa mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
- PARECERES, ~ob n~'s 776 e_ 777, de 1981, das
Comissões:

O Senado Federal resolve:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali·
Art. I~' t a Prefeitura Municipal de Leopoldo de
dade e juridicidade; e
Bulhões, Estado de Goiás, nos termos do art. 2~> da Resolução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede- de Municípios, favorável.
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de Crl32.95J.558,47 (trTnta e dois milhões, nove!=entos e
Em discussão, _o_ projeto, em turno único.
cinqüenta e três mil, quinhentos e cinqüenta e oit4? __ crllSe nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pazeiros e quarenta e sete centavos) correspondent'?s a -lavra vou encerrá-la (Pausa.)
19.576,62 ORTN, considerado o valor nominal da
Encerrada.
ORTN de CrJ: 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta: e
Em votação.
três cruzeiros e quatorze centavos) vigerite ~ abfífj82,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarjunto à Caixa EcoriômiCa Federal, mediante à utilização se como estão. (Pausa.)
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So-Aprovado.
cial - FAS, destinado à ampliação do sistema de gale_A matéria vai à Comissão de Redação.
rias pluviais, meios-fios e sài-jetas..e._,..conStrUÇão de unia
E o seguinte o projeto aprovado
lavanderia pública na sede do Município;obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
PROJETO
DE RESOLUÇÃO. N' 120, DEI981
respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na datá de
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ben~o Gonçal~
sua publicação.
-ves (RS) a elevar em CrS 17.390.000,00 (dezessete
milhões
e trezentos e noventa mil cruzeiros) o mon~
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 16:
tante de sua dívida consolidada interna.
Dis_cussão, em turno único, da Redação Firial (oO Senado Federal resolve:
ferecida pela Comissão de RedaçãO eln seu Parecer
n~' 145, de 1983) do Projeto de Resolução n~> 157, de
Art. l ~> É a Prefeitura Municipal de Bento Gonçal!982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São
Yi!!:i (RS), nos ter_mos do art. 2~> da Resolução n~>93, de 11
Miguel do A~a_guaia. F;~t(!ç!_Q g~ Qni!.5, a d::-:;;.i em
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a eleCr$ 33.150.000~00 (t~inta e t~ês milhóes, Cento e cinvar em Cr$ 17.390.000,00 (dezessete milhões e trezentos e
qüênta mil cruzeiros) o montante de sua dívida connoventa mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolisolidada.
dada interna, a fim de que possa contratar um empréstiEm discussã.o a redação final, em turno único (Pausa.) mo de igual valor, junto à Caixa Econõmica Federal,
Nenhum dos Srs. Senadofes so'lfclt8ndo apilliVfa, de- mediante ã: utilizaçãO de recurso·s do Fundo de Apoio ao
claro encerrada a discussão.
Desenvolvimento Social, destinado à implantação de
Encerrada esta, a redação final é dada como aprova- rede pluvial e aquisição de _equipamentos para c:c.ieta e
da, de acordo com o art~ 359 do Regimento Interno.
tratamento de lixo, naquele município. c.'oedecidas as
A matéria vai à- pron1U:Jgãçàõ-. condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
E a seguinte a redação final aprovada
Art. 29 Esta r~solução entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 157, DE 1982
O SR. PRESIDENTE (~oacyr Dalla)- Item 18:
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos __
do art. 42, inciso VI, da COnstituição e, eu,J)1/, PresidenDiscu~são, e-~ turno (mico, do Projeto de Resote, promulgo a seguinte:
~~~çã-;; n~> 14, de 1983 (apresentado pela Comissão de

1127

Economia como conclusão de seu Parecer n'i'll1, de
1983) que autoriza o Governo_ do Estado do Piauf a
elevar em Cr$ 63.634.169,00 (sessenta e três milhões,
seiscentos e trinta e quatro míi, cento e sessenta e
nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 112, de 1983, da Comíssã.o:
- d~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)

N.enhuín dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Effi v;tação.
Os Srs. Seiiadores 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' i4, DE 1983
Autorú:i: 0 Governo do Estado do Piauí a elevar
em_ Cr$ 63.634.169,00 (sessenta e três milhões, seis.centos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e no't'e
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interO Senãda_ Federal resolve:

Art. }'i' 1:: o GOverrio do Estado do Piauí, nos termos
do art. 2~> da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de
sua dívida consolidadà--interna em Cr$ 63.634.169,00
(sessenta e três milhões, seiscentos e trinta e quatro rriil,
cento e sessenta e nove cruzeiros), correspondente a
30.374,45 ORTN, considerado o valor da ORTN de Cr$
2.094,99, vigente em agosto de 82, a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa
Econômica Federal, esta na qualidade de agente finan~
celro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialF AS, destinadO à construção e equipamento de uma unidade mista de saúde, no Municfpio de Castelo do Piauí,
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)---:- -~gotada a
matéria co~stante da 0-rdeffi dO Dia, volta-se à lista de
oradores.

O Sr. Mário Maia.:::::_ SI-. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
-O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário Maia, pela ordem.
O SR. MÁRIO MAIA (Pela ordem.)- ~r. Presidente
e Srs.. Senadores.:
Sexta-feira da semana ':!dssada, tomei conhecimento
do ato dessa Presi~~tncia indeferindo e mandando arquivar Requedrnento de minha autoria, apresentado como
conc:~usão do discurso que proferi no dia 14 do corrente,
em que solici~ei ao Mlilistério da Previdência informação
sobre o motivo pelo qual o INPS, "para efeito de cálculo
dos reajustes das aposentadorias dos trabalhadores, não
toma como base na correção os valores do último salário
mínimo decretado, de acordo com o que preceitua o art.
!53 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social".
Não discuto, Sr. Presiaente; razã.o invocada por essa
Presidência p-ara não acolher a minha proposição. Acato
a decisão da Mesa estribada que está na letra fria do Regimento, não, porêi:ri,· s"em lamentar, profundamente,
que um dispositivo regilnental impeça um Senador da

a
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República, no exercício de seu mandato, de poder sequer
formalizar, por escrito, um pedido de infOrmação sobre
matéria de tanta relevância, impedindo que esta Casa
possa, na prática, exercer, em toda a sua plenitude, a
competência que a ConstituiÇão lhe· atribui de fiscalizar
os atas da administração pública.
O assurito sobre que 'versa o meu -ReqUeririlento, Sr.
Presidente, é de fncoil.trastável importância e do maior
interesse para o Senado e a Nação saberem as respostas
que ele solicita.
Por iss_o, lamento que o meu Requerimento não possa
chegar, por via regimental, vale dizc!r, em carãter oficial,
às mãos das autoridades do INPS, por fOrça de um dis~
positivo coercitivo e, nó meu entender, pouco democrático de nosso Regimento.
..A lei é dura, mas é lei",_jâ diziam os antigos. No caso, Sr. Presidente, é de se lamentar que a dureza da lei do
Regimento Interno do Senado restri'nja um direito que
devia ser reconhecido a todo_ representante do povo,
sobretudo de um Congresso como o nosso, jâ tão aviltado, jã -que lhe retiraram tantas prerrogativas.
Mas, a dureza da !~i não -impede,- Sr. Presidente, de
formalizar, pelo menos oralmerite, cjcsta tribuna, aquela
minha proPosição, na esperança de que .O!:i "oHwS: e os
ouvidos do rei", que são os seus assessores parlamenta- res nesta Casa, haverão de transmitir -ao SenhOr Hélio
Beltrão as apreensões de um Senador da República pela
sorte de milhares _de aposentados brasileiros que, por
culpa da Previdênciã Social, vêem seus minguados pecúlios reduzidos cada ano que passa.
,
Era o Que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESID~NTE {Moacyr Dalla) . palav_ra ao nobre Senador Martins Filho.

COncedo a

O SR. MARTINS FILHO PRONUNCIA DIS-·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÂ PUBLICADO POStERIORMENTE.
.
O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação de ;Liderança. ·

O SR. PRESIDENTE {Lenoir Varias)- Con'cedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para uma
c9municaçào de Liderança.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTRE"GlJE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO I'OSTER!OltMENTE.
.
O SR. PRESIO~!.NTE (Lenoir Vargas)'- Concedo a
palavra ao nobrç Senador Dinart-e Mariz, para uma co·
municação urg·ente.

O SR: DtNARTE- MARIZ (Para uma comunicação.
.Sem rev~ão do orad~r.)_- Sr. Presidente, Srs. Sinadores:
_ _
.
Venho traz~_ ao col_lheclmento do Senadõ-Umã notícia
que enlutou o Rio Gi!.nde ao Norte e comunidad_e cristã da nossa sociedade, No d!.a 9 deste més faleceu, em
Natal, o Bispo Dom AvelinO Danta:i ~ue, aléni de ser um
Príncipe da Igi-eja, era:, sein neO.hUm favor, ;:;.r:na das figuras interessantes da intelectualidade norte-rio-grandinse.
EsCritor, poeta, rriembro da Academia de Letras, uma fi.
gura· ilustre. eminente e, sobretudo, um doS. melhores homens que conheci: Morre aos setenta e um anos, se não
me falha a memória, mas ninguêm pode; hoje, deixar de
reconhecer que essas figuras _eminentes e.sfão desaparecendo, Oeixando principalmente em um E,stado como o
nosso, um vãcuo enorme na Parte cultural Que representa no ambiente social da nossa terra.
Natur3.imente, não quero demorar na Tribun'a. Poderia falar muito sobre Dom J_osé A vclino: além de pertencer a uma das famílias mais eminentes do_ meu Estado,
vinculada até por laços de parentesco, ta~bém a millha
família, ele foi Bispo de minha cid:ide. NOs o tínhamos

a

como um verdadeiro santo, homem que vivia para fazer
o bem à humanidade. Então, não poderia deixar, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, de registrar esse aConteCiffiento,
que realmente enluta a Igreja Cristã de meu Estado e do
meu País, e a sOciedade norte-río-grandCns"e~
Gostaria de deixar aqui os dados biográficos da figura
eminente da qual estou falando, que .il.caba de desaparecer,-deixaildo um vãcuolmenso! repito, no meio da cultuta norte-rió-grandense. Deixo, aqui, para fazer parte
do meu discurso, os dados biográficos d_e Dom José Avelino Dantas. COn-seqüentemente, daqui desta tribuna,
levo à Igreja Católica e aos seus dirigentes- eu, que sou
católico-, a expressão mais sentida do meu pesar, pelo
desaparecimento de tão ilustre e eminente figura do Clero brasileiro~
(Documento a que se refere 0 Si-. Diilarte Mariz
enl- -seu discurso.)

DADOS BIOGRÃFICOS DO BISPO
DOM JOSÉ ADELINO DANTAS
No antigo lugar d~nominado .. Saco da Luiza", atual
cidade de São \,'icente, no Seridó, nasceu José Adelino
Dantas, no dia 17 de março de 1910. Filho de Antonio
Adelino Dan tas e Jovelina de Oliveira Dantãs, ambos fa!eddo.s. Matric~lou-se no Seminãrio de Sãô Pedro, em
Natai; a S. de ÍêVereirç de 1925, trazidO para o se"ininârio
pelo Senhor Bispo Dom José Per~ira A.lves, terceiro Bispo de Natal. No ano seguinte, 1926; tendo:se fech~dO o
Seminãrio de N atai todos os alunos foram cursar o Serninârio da Pa.raíba e no meio dos alunos, estava o seminarista José Adelino. Reaberto o Semirlãrio de Natal em
1927, todos voltaram da Paraíba.'Findo o estudo Cm Natal, o Senhor Bispo. Dom Marcelino Dantas conferiu a
TonSura Cler~cafa José'Adelino, na Catedral, a 19 de jullio de 1931. As ordens m~ores do·Ostiario e. Leitor, a
11 d~junho de 1933, na Capela do Seminário; as outras
duas 9rdens .menores- de Exorcjsta ç Acó_ljto, na Capela Episcopal, a 18 de fevereiro de 1934. Ainda--no ano de
_19}4, _fo!]._m~!P.~ CQnf~rid~"as o;den~ do_Subdiaconato,
a 28 de outubro e a ordem do Diaconato, a 19 de novembro, ambas na Capela do SemináriO de São Pedro.
O PresbitCrato, ou Orden'ação Sacerdotai, teve lugar a
18 de novembro, ainda no ano de 1934, na Capela Santuário da Tirol, de Nossa Senboia das GraÇas -·Santa
Terezinha (atual Matriz do T-irol). Foi co~panheiro de
ordenação, em todas as Or~ens, OCôDegq Jorge D'Gfady de Paiva, residente no Rio.
O Padre José Adelino Dan tas éel.ebrou a sua primeira
missa có~ solenidade, a 21 ~e novembro, na Capela de
São José, de Carnaúba dos Dantas, então Vila do Acari,
atual ci~ade-município. A segúnda missa solene. foi na
Capei~ de São Vicente, sua terra natal;_ e a terceí.ra missa
se>~ne fçi na.Cap·ela de São Paulo de Potengi, atual paróquia. Na dat~ de sua or~enação -sacerdotal, o Padr~
.José Adeiino -residia cOm sua faffiília em São Paulo do
Potengi.
. .
A sua Pdineira riomeaçãO rOl ainda ·em 1934, a 28- de
noveinbto, para vigârio, em Santo AiltOriio do Salto da
Onça~ tomallâo ·passe no carS:o -i-s de dez.einhro, dia da
festa :da p.:idroeira local. .
·
A 19 de março de 1935 foi transferido para Natal, sendo investido no cargo d~ Rei'tor do Seminário de São Pe·dro, como suc_essor do Mof!:S. Walfredo Gurgel. Sua pos~
se na Rei.toria do ·seminário a 25 do mesmo, 1935,
março.
.A.. 20 de janeiro ·de 1941 foi agraciado com o título de
"Cônegv", ho~orário do Cabido da Catedral de Belém
do Pará. tituio Cro"nferido pelo Arcebispo Dom Antonio
de- Almeida Lustos.i, a pe"dido de Dom Marcelino.
Em junho de 1951 recebei.! o título honorário de
••Monsenhor" camareiro do Santo Padre Pí~ XII. Vaga
a Diocese do Caicó, foi em junho de 1952, _Mons. Jo_sê
Adelino, no~eado pelo Papa Pio XII. Bispo Diocesano
da Diocese referida aciina, como suceSsor do Bispo Dom
José Delgado, transferido para o Maranhão. Ã sua Sagração ou Ordenação Episcopal foi a 14 de setenlbro de
1952, e-m frenie aCatedrai.de N. S da ApresentaçãO. Foi

sagrante o Arcebispo de Natal, Dom José Marcolino
Dantas e consagrante os Bispos Dom Aureliano Matos,
DiOcesano de Limoeiro, no Ceará, e Dom Eliseu Mendes, na época, Bispo Auxiliar de Fortaleza. A sua posse
na Diocese Seridoense foi a 26 do- mesmo mês e ano.
Em 1957, foi transferido para a Diocese de Garanhuns, em Pernambuco, vaga pela morte do Bispo Dom
Fral}cisco Expedito Lopes. Foi Dom José Adelino o 5t>
Bispo de Garanhuns.
Em 1967, foi novamente transferido da Diocese de
Garanhuns, para a de Rui Barbosa, na Sabia. Em 1975,
por motivo de saúde, o Santo Padre Paulo VI concedeu a
Dom José Ad.elino Dantas a renúncia do governo episcopal da diocese baiana, de Rui Barbosa; livre do governo
diocesano, _veio para o Rio Grande do N arte,
localizando-se na cidade de Carnaúba dos Dan tas, onde
fez residêncía e prestando ajuda ao vigário do Acari, cuja
jurisdição pertence Carn"aúba dos Dantas e circunscrita
na DioceSe de aiicó.
Os dadOSbiográficos at:ima constam do Livro da
Cúría de Natal, escrito e organizado ·pelo Monsenhor Severino Bezerra.
Dom José Adelino Dantas, histo,riador, pesquisador,
jornalista, profeSSor, ensaísta, poeta e orador sacro e
considerado um dos mais ilustres latinistas do Rio Grande do Norte.
Foi batizado na capela de São Vicente a 21/03/1910.
Aprendeu as primeiras letras em São Paulo do Pot'engi,
com seu ir-mão mais Velho, Jacó Adelino as professoras
Paulina e Alzira Queíroz. Concl~.~:tu -naquela cidade o
curso primârio.
E~ 1947, foi nomeado professor de latim e português,
da sessão feminina do Atheneu Norte-rio-grandense. Era
professor assistente da UFRN, lotado no· Campus Universitári.o do Caicó. Os últimos ahos de sUa vida residiU
na Casa Paroquial, da Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ao pé do Mont~do'.Gillo (Carnaúba dos
Dantas), em companhia de sua irmã Júlia e da freira da
Congregação das Josefinas, irmã Maria José Rocha, que
prestou-lhe dedicada e constante assistência- durante
todo o longo período de sua enferffiidade, desde o dia

e

23(03(1919.
Lançou tr.ês fivros: '•A Foimaçào do Seminarista" em
1947; "Homens e Fatos do Serlcfó Antigon, em 1962,e
.. 0 Coronel de_Milícii:ts Caetano Dantas Correia-.:.... Um
Inventário Revelà.ndo um Homem". Estava tentando
reeditar "Homens e .Fatos do Seridó_ Antigo",basiante
ampliadO, fruto de novas pesquisas~
Dom Adelino era Membro da Academia Norte-riograndense de Letras _e do Institúto Histórico e Geogrãfico do Rio Grande do Norte e dominava com facilidade o
latim, italianO, francês e o grego. Foi um dos fundadores
no Brasil do Movimento dos Folco(ares, quando Bispo
em Garanhuns.
Quando residia em São Paulo do Potengi, Dom José
Adelino (coin Seu irffião Pedro Adelino e o cunhado
Adem arde Azevedo Maia), participou da Banda de MúsiCa, da "Filarmónica 2~ de Se1eínbr6'\ tocando pistom.
- Nas horas de lazer [)om JOsé Adelino.se._ddêitava ou·
vindo mús:ipa:;~v ~U ~!!!'!-~:~•.~ '!!}.:;estro. Felint9
Lucia D.antas. Era um entusiasta peJas pesquisas sobre
figuras e fatos do Sei-ldó.
·;Dom José A(;jelino teve os seguintes irmãos; Jacó Ade·lino Dantas, Pedro Adelino de Alcantara Dant~s. Se--·
nhorinha de Azevedo Dantas,'Tomazia O.il.ntas da Silva,
Cristina Dantas, J o sina de Azev.edo Dan tas, Isabel de
Azevedo Dantas e Ana Dantas Medei!os (falecidos) e
Julita Dantas de Araújo, Maria Santa' Rosa Dantas eJulia de_ Azeve.do Dantas, esta última que résldi'a com Dom
José Adelino Dantas.
Era o que eu tinha a dizer.( Muito Bem!)

O Sr.:José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra, pela
Liderança.
O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Lins, pela Liderança.
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O SR. JOSE L/NS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário -Maia. (Pausa.)

Desisto, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO MAIA -

O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas)- S. Ex.' desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente, não es-

tão presentes os eminentes Senadores Severo Gomes e
Henrique Santillo, aos quais havia comunicado que viria, hoje, responder. Espero que amanhã eles cheguem
por a cã. Em decorrência disso, desisto da palavra.

tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarçj_uivamento do Projeto de Resolução n" 1OI, de
1981, qU:e .autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió
(AL) a elevar em CrS 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos_e trinta e nove
cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua
dívida consolidada.

6
Votação, em turno único, do Requerimento p9 485, de
1983, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, solicitando, nos termos do art. 367 do_ g.egimento Interpo, o
desarquivamento-do Projeto de Resolução n9 157, de
1981, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a
elevar em CrS. 377.683.900,00 (trezentos e setenta e sete
milhões, seiscentos e oitenta e três mil e novecentos cru~
zciros), o montante de sua dívida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- S. Ex• desiste da palavra.
.

7

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presídência comunica ao .Plenário que o Sr. SenadOr- ltairiar
FrancC? encaminhou à Mesa requerimento de informações.
Nos termos do inciso VI do art. 239, do Regimeflto lnterno, o requerimento será examinado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais
havendo a tratar, ~ou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

Votação, em tui-no únicO, do Requirimeilto ni486, de
1983, de aUtoria do Senador GuHherme Palmeira, sotici~
tando, nos termos do art. 367 do Regímento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n' 4, de 1982,
Q!IC ã.útoi'i:i.ã o Governo do Estado de Alagoas, a elevar
em CrS 155.363.000,00 (cento e cinqüenta e Cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

s
ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n9470, de
1983, do Senador Humberto Locena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 372, de 1981, de
sua autoria, que altera dispositiVo da vigente legislação
previdenciária, para o fim de assegurar também ao marido viúvo O direito ao beneficio da pensão.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 487, de
1983, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, solicitando nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução nQ 5, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado _de_Alagoas a elevar
em Ctl 551.515.500~00 (quinhentos e cinqüenta e um milhõe~, quinhentos e quinze mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

9

2
Votação, em turno únicO; do Requerimento n9 471, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 3 78, de- f981, de
sua autoria; que introduz alterações-na vigente Consolidação das Leis do Trabalho.

3
Votação, em turno únic-o, do Requerimento n9472, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do -art. 367 do Regírriento Interno, o desafquivamento do Projeto de Lei do Senado n943, de 1982, de sua
autoria, que autoriza o Poder Executivo a estender aos
dependentes dos servidores regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho a pensão especial de que trata a Lei
n<:> 6.782, de 19 de maio de 1980.

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 488, de
1983, de autorfa do Senador Guilherme Palmeira, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n9 6, de 1982,
que .autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar
em CrS 33.305.000,00 (trinta e três milhões, trezentos e
cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

lO
Votação, em turno único, do Requerimento n'489, de
1983, de autoria do Senador Guilh~rine Palmeira, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n9 138, de
1982, que autoriza o Governo· do Estado de Alagoas a
elevar em Cr$ Ll72.118,000,00 (um bilhão, cento~ setenta e dois milhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

mos do_ art. 3ú7 do Regimento Interno, o desarquivanlento do Projeto_ de Lei do Senado nQ 15_6, de 1981,de
súa autOria, que altera e fevÕga dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei n~> 5.889, de 8 de junho de 1973, para o fim de unificar a prescrição no direito do trabalho.
13
Votação, em turno único, do Requerimento n9 492, de
1983, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardo~
so, solicitando, nos ternlos do art. 367 do Regimento lnterno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~>
140, de 1982, que autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a elevar em CrS 493.000,000,00 (quatrocentos e
noventa e três milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
14

Votação, em turno único, _do R~querimento nQ 499, de
19Kf. de autoria do Senador Aloysio Chaves solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~> 153, -de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a
elevar em Cr$ 36.495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
15
Votação, em turno único, âo Requerimento n~> 500, de
1983, de autoria do Senador Murilo Badaró, solicitando,
nos termos do art. .367 do Regimento Interno, o desarquivamento- do Projeto de Resolução n~> 230, de 1981,
que autoriza a Prefeítura Municipal de Luz (MG) a elevar em cr-s 92.175.300,00 (noventa e dois millhQes, cento
e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
16
Discussão~ em turno único, da RedaÇão Final (ofereCida pela Cof!1issão de Redaçào em seu Parecer n<:> 167, de
1983), do Projeto de Resolução n" 148, de 1981, que au~
toriza a Prefeitura Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, 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.

17

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci~
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n" 168, de
1983), do Projeto de Resolução n~' 158, de 1981, que au~
toriza o Governo do Estado do Ceará a elevar em Cr.S
14.435.200,00 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e
cinco mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
18

11

DiscUssãO, -e-m -turno úniCo, da R~dação FinaC(~fereci~
da pela Comissão de Redação em';eu Parecer n9 169, de
1983), do Projeto de Resolução n9 166, de 1981, que au-toriza a Prefeitura Municipal de Umari, Estado do Cea~
rá, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
12.277.000,00 (doze milhões, duzentos e setenta e sete
mil cruzeiros).

Votação, em turno único, do Requerimento n-?490, de
1983, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Risolução n~' 141, de
1982, que autoriza O Governo do Estado de Alagoas a
elevar em CrS -282336.930,00 (duzentos e oitenta e dois
milhões, quinheiltos e trinta e seis mil, novecen!-Qs e trin-ta crUZeiros) o montante de sua díVida consolidada.

DiscUssãO, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 170, de
1983), do Projeto de Resolução n' 68, de 1982, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em
Cr$ 451.35.5.900,00 (qua,trocentos e cinqUenta e um milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida Consolidada.

4
Votação, em turno único, do R.eqrierimento-n" 473, de
1983, de autoria do Senador José Lins, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 85, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal. de Cubat~o (S~) a de_va_~_~m
Cr$ 679.404.096,72 (seiscefltos e sêt'imta e nove milhões,
quatrocentos .e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida..consoli~
dada.

1129
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Votação, em turno único, do Requerimento n'484, de
1983, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, solici-

Votação, em turno único, dg Requerimento n~> 49_1, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter-

Discussão, em turno único, da Redação Fínal (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 171, de
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1983), do Projeto de Resolução

n~>

1 lO, de 1982, que au~

toriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em
CrS 39.930.000,00 (1ríilta· e·nave ffiilhõé.s, noVeCentõs'e
trinta mil cruzeiros) o montarite de sua díVida consolidada.

21
Discussão, em seu turno único, da Redação Final (ofe-

recida pela ComissãO di: Redação ein seu Parecef-D~> 17'1,
n~> 143, de 1982, que
autoriza a Prefeitura Miiniciparde.ApárCcida do Tabua-

de 1983), ·da Projeto de Resolução

do, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$
4.703.100~00" (quatrO ·mílhOC:s, setecentos e três mil e cenl
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

27

- Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~> 99, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conch,1sã_o de seu Par_(!_cer n9 520, de 1982)~ que autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária (RS) a elevar em Cr$ 11.646.800,00 (onze milhões, seiscentos e
quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 521 e 522, de 1982, das Comis-

__g,_~:
-:.de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
com voto vencido do Senador Dirceu Cardos_Q._e
- de Municípios, favorável.

jurid_icidad~.

22

28

Discussão, em turno único, da Red.ação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 173, de
1983), do Projeto de Resolução ni 148, de 1982, que au-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~> 101, de 1982 (apresentado pela Comissão de Econo_mia_c_omo_c&n_çlusão d~seu_ Parec~r_n9 526, de 1982), que
autwizª_<l,_P_refeitura Muni_çjpal de Passo FundQ (RS)_ a
elevar em Cr$ 627.324,000,00 (seiscentos e vinte e sete
milhões, trezentos e vinte_e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
= PARECERES, sob n9s 527 e 528, de 1982, das Comissões:
de- Constituição e justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso;- e
"--- de Municípios, favorável.

toriza a PrefeitUra Municipal de Sombrio, Estado de
Santa Catarina, a elevarem Cr$ 4.281.025,24 (quatio milhões, duzentos e oitenta e um rriil, vinte e cinco cruzeiros
e vinte e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada.
23

Discussão, em turno único, -da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 174, de
1983), que autoriza a Prefelfuia Mun-ícipal de Aloândl8.,
Estado de Goiãs;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 dív-ída consolidada.
24

Discussão, _em turno-iíflico,-do Projeto de lei do Senado n~' 240, de 1982- DF, que autoriza o Goverõ.O do
Distrito Federal a contrair emprêstimó ínterno destinado à melhoria das características têcniCãs O.e.estradas vicinais, tendo
PARECERES, sob n~>s 183 a 185, de 1983, das Comissões:__-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
j uridicidade;
do Distrito Federal, favorável; e
- Finanças, favorável.
25

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~> 107, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 693, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) a elevar
em CrS 59.811.900,00 (cinqüenta e nove milhões, oitocentos e onze mil e novecentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 694 e 695, de 1981, das Comissões:
-de Constiluição e JustiÇa, pela Cõnstifücionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

26
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~' 207, de 1981 (apresentado pela Comissão de Ecoriomia, como conclusão de seu Parecer n~> 1235,_de 1981),
que autoriza a PrefeitUra MUilíCijjal de Bento GOnçalves
(RS) a elevarem Cr$ 249.979.216,00 (duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e dezesseis cru~iros) o montante de sUa dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 1.236 e 1.237, de 1981, das Co- __
missões:
de Constituição e justiça, Pela ccih.stítucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos;
c
- de Municfpios, favorável.

29

Discussão, em turnO único, do Projeto de Resolução
n9ll9 de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 007, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia (SP) a elevar
em CrS 1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhões, oito-centos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~>s 608 e 609, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e justiça, pela constitucionalidade e
juridícidade; e
- de Munic!pios, f~vorãvel.
0-SR.-PRESU)~NTE (Lenoir Vargas)- Esiá encerrada a sessão.
-(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos.}

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÉ LINS NA SESSÃO DE 15-4-83 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSt LINS (Como Uder. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: ninguêm
desconhece as dificuldades Por que passa hoje o País.
Depois de anos de elevada taxas de cresciemnto do Produto Interno Bruto, entramos em fase de menor atividade produtiva, atê que em 1981 chegamos a um crescimento negativo do PIB. Pior do que isso, entramos num
processo de recessão, que nos levou à exacerbação do desespero. Ainda bem que, em face da inflação, o Governo
Federal teve a iniciativa de propOr uma fei para proteger
a renda dos assalariados.
A lei tem um sentido altamente social. Embora com o
crescimento da taxa inflacionária o Governo tenha tomado a iniciativa de reduzir os benefícioS iniciãlniente
propostOS; não hã negar que assim mesmo ela tem protegido, de modo efetivo, os trabalhadores.
O EsfQf_ÇQ _do Governo para superar a crise a tua!, que
não é só nosSa, irias de todo o mundo, tem sido grande.
Ninguêm, em sã consciência, ilem -economistas nem adminiStradores, desconhecem que o Presidente Figueiredo
tudo tem feito para savalguardar a Nação de sofrimentos
ainda maiores.
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Não creio que nas tentativas de superação das dificuldades, a Oposição tenha ajudado em alguma coisa,
Quando digo isso, de modo nenhum pro-curo exagerar.
A penas reconheço que ela prefere uma tendência para a
crítica exarcebada, falha de cooperação e para o desejo
de desconhecer:o que de. melhor faz o Partido do Poder.
Relembro a votação da Lei do Salário; as discussões
relacionadas com a redução do tempo de aposentadoria.
Lembro-me das exigências de benefícios para os previdênciários, maiores do que os que o Instituto pode Conceder. Além dessas posições sempre reivindicatórias, as
teses da Oposição têm sido quase sempre teóricas ou institucionalistas (Não apoiado!); defende, ainda que inoportunamente, a Constituinte, a eleição direta do Presidente ou outras teses desse gênero.
O que-não há negar, Sr. Presidente, ê o extraordinário
esforço de ordem prática que o Presidente da República
vem fazendo para ajudar a solucionar os problemas gerados pela crise, muitos deles gerados até pelo processo
de crescimento, ou importados lâ de fora.
_ Por que não realçar aqui, Srs. Senadores, quando se
chama tanto_ a atenção para as nossas difkuldades, para
os nossos problemas, os altos juros ou para a inflação,
em que também está sendo feito um esforço acima do
normal para ajudar às camadas mais pobres da população?.
Ontem, o Presidente da República anunciou a programação do FINSOCIAL para este ano: 500 bilhões de
cruzeiros serão aplicados em benefíco da população mais
desassis~ida. E em-Quê? Diz a informação da Presidência
da República que, de uma primeira parcela de 250 bilhões, serão aplicados 61,5 bilhões de cruzeiros, pelo Ministêrio da Saúdé, em programas de serviços básicos
para alimentação e nutrição, e para controle de doenças
endêmicas. Para alimentação e nutrição, o FINSOCIAL
consignou 38 bilhões de cruzeiros neste primeiro semestre, como parte dos 61,5 bilhões de cruzeiros destinados
a superar problemas de saúde do povo mais pobre.

O Ministério da Previdência e Assistência Social receberá 40 bilhões de cruzeiros, para o Programa Nacional
de Alimentação Escolar. São recursos que vão atingir as
crianças das famflias inaiS necessitadas. Quem acompanha esse programa não pode esconder o sentido de justiça desse esforço do Presidente Figueiredo.
o-miniStériO da Educação e Cultura receberá, por sua
vez, 60 bilhões de cruzeiros para a educação bãsica e

pala o ensino pré-escolar.
Importante parcela é destinada ao Ministêrio do Interior que receberá 63 bilhõe.!! e meio de cruzeiros. Destinados a quê, Sr. Presidente? Destinados a ajudar os agricultores pobres, a casas para as populações de menor renda,
inclusivç. aquelas que não podem ter acesso aos recursos
do BNH, porque não ganham mais que meio a um salário. Estas nã~ pagarão mais que I0% do salário ganho
para cobrir a prestação de sua casa.

O Sr. -Nelson Carneiro -Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. JOS~ LINS- Ouço, com prazer, o aparte de
v. Ex•

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador, V. Ex• focaliza, neste momento, um aspecto que me toca muito particularmente, porque recorda o meu saudoso chefe Octâvio Mangabeira, que depois de governar a Bahia quatro
anos, depunha o seguinte: mais dolorosa do que a situação dos que percebiam salário mínimo, era a daqueles
que nem o salário mínimo percebiam. E essa ê- uma situação generalizada no Nordeste e no Norte do País. A
destinação de uma parcela dessa verba do FINSOCIAL,
para atender a-esses que-percebem menos do que um salário mfnimo, toca assim as fibras do meu coração, porque recorda a experiência vivida, como Governador,
pelo meu saudoso chefe Octávio Mangabeira.
O SR:- JOSb LlN S - Agradeço ao nobre Senador
Nelson Carneiro o aparte com que me honra.

A atribuição de recurso a esse poVo :Pobre não toca só
o coração de V, Ex~. toca o coração todo da Nação. Conheço, nobre Senador, este País de Norte a Sul; conheço
as favelas do Rio de Janeiro, os casebres trepados nos
morros da Bahia, todos os anos ruindo, arrastados pelas
chuvas e pela lama; conheço as palafitas das embocaduras dos rios e das bordas do mar da sua cidade, Salvador;
conheço a pobreza do lagamar da minha terra, a do Maranhão, a do Pará, a de São Luiz. Eu sei o quanto esse
povo precisa de ajuda. Mas chega o FINSOCIAL e ninguém, nobre Senador, ninguém ouve da Oposição uma
palavra de aplauso ou reconhecimento ao esforço que o
Governo vem fazendo: 500 bilhões, recolhidos do sistema produtivo, para ajudar a resolver difíceis probtemas
sociais. O-Presidente da República preocupa-se comesses problemas. Seria possível, nobre Senador, resolvê-los
todos, de uma hora para outra, neste País pobre, de 120
milhões de pessoas? Neste País que ainda tem cerca de
13% da mão-de-obra recebendo entre zero e meio salário
mínimo e um crescimento populaciorial de três milhões
de pessoas por ano?
O Sr. Virgílio Távora-=. Pcnnite-me V. Ex' um aparte?

O SR. JOS:t: LINS Virgilio Távora.

não poderia~os ficar apenas atentos às palavras de V.
Exf Prim~Ú;, em_ relação ao FINSOCIAL, já criado há
um certo tempo e só agora a Nação toma conhecimento
que já existem 2:50 bilhões, numa primeira parcela, que
será distribuída, praticamente a fundo perdido, e mais
250 bilhões, daqui a alguns meses. Não sei até agora o
que foi feito com o FINSOCIAL, se foi utifizado em
ORTNs, em ORTNs com desvalorização cambial, porque, evidentemente, o Congresso estã afastado das grandes decisões económicas do País. M;as quando V. Ex'
fala em 500 bilhões de cruzeiros e olha para a Bancada
-da oPõslÇão, olha para a cúpula do Senado, eu me recor-do, Senador José Lins - e jâ disse isSo aqui - um dos
maiOres erros da política interna do Governo bfaSüetro;
só uma Usina, s-enador José Uns, a preÇos do dólar a 140
cruzeiros -veja V. Ex•, a 140 cruzeiros- só a usina de
Angra _II vai_ custar ao Pais~ sabe __cjuanfo, Senador José
-- Lins? 420 bilhões de cruzeiros-, p·~atic~mente a qua~tia
que hoje V. Ex• anuncia, com todas as honras e todas as
poiTIPas, ao Senado da República ..
O Sr. -Virgl7iõ-7ávora anos.

Mas, perdão, isso em dez

Com imenso prazer, Senador

O Sr. Virgl7ío Tiívora - Eminente Senador, um homem público que tem essa preocupação, que irã dizer a
nobre Oposição que também é dela, que, justamente, antes da gestão de Figueiredo, ainda não tinha sido tratada
da maneira eficiente como o foi, um homem desse será
por acaso sádico, será por acaso tíbio, será por acaso medroso para, como aqui foi dito, laVar -ã-s mãos perante
qualquer situação, seja urna situaÇ-ão social, seja uma situação financeira, seja: unia própria situação de convulsão social? Absolutamente não. Neste ponto, V. Ex' deu
o exemplo mais provado, o exemplo mais claro de que
João Figueiredo não lava as mãos ante a evidência de um
problema que se lhe apresenta à frente. _O FINSOCIAL
vai procurar atenuar o problema social porque resolver,
como diz bem V. Ex', não é possível, dada a desproporção grande que temos entre as necessidades vultosas
deste País e as suas possíOiliaades. Veja V. Ex_'_que esse
ato de Sua Excelência o Senhor Presidente da República
é a maior resposta dada àqueles que o acusam de lavar as
mãos perante o fato apresentado pelo presidente de uma
associação de classe, que seria, já dissemos que na próxima semana responderemos com detalhes e números ao
nobre Senador Henrique Santillo, esse abuso de juros à
classe de_ mais de 400%, ou 496%. Vida V. Ex~ quanta injustiça cometida pelo calor dã paixão!
O SR. JOSE LINS - V. Ex~ tem razão.
Tenho a satisfação, Senador Virgílio Távora, de dizer,
para conhecimento de V. Ex~, que dos recursos iniciais
do FINSOCIAL 63,5 bilhões irão para o Nordeste, destinados, segundo a programação, à melhoria das condições habitacionais da população de baixa renda, ao saneamento de áreas_do PROMORAR. Este é um programa praticamente sem ónus para aqueles que não dispõem de casa própria. Irão também recursos para apoio
ao pequeno produtor-rural do Nordeste, com a implantação de agrovilas e sistemas de irrigação, estes atingindo
cerca de 20 bilhões de cruzeiros.
Para se ter noção da dimensão dos benefícios do FINSOCIAL, basta se dizer que se o Governo realmeilte
aplicar, como aplícaiá,
bilhões de cruzeiros, este
ano, terá aplicado nada menos, Srs. Senadores, do que o
equivalente a cerca de 6% do Orçamento da União. Vêse, portanto, que o esforçcr é imenso.

soo·

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JOSÉ LINS Franco.

'I):rç~-f~iraJ?
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Com prazer, Senador Itamar

O Sr. Itamar Franco- Senador José Uns, a Oposição
ouve V. Ex• com a maior atenção, mas é claro que nós

O Sr. ltamar Franco - Vejo que o Senador Virgílio
não agüentou. Em dez anos, sim, Senador Virgílio, mas
o dólar contado aQ preço de 140 cruzeiros. Então, V.
Ex•, que é matemático ...

O Sr. Pirgílio Távora- Más V. Ex' apresentou os dados e mostrará ...
O Sr. Itamar Franco -Não, não se apresentaram dados, não, é preciso mostrar exatamente isso. Quanta injustiça, disse S. Ex•. Injustiça cometida por quem, ·pela
Oposição?
O Sr. Virgflio Távora- Isso é um conceito emitido ...
O Sr. Itamar Franco - V. Ex• vai-me permitir. :1:: a
Oposição culpada por essa ordem econômica que aí está?
É culpada dos erros internos que estão sendo cometidos?
Por exemplo, a Ferrovia do Aço, no meu Estado, prometida em mil dia$ pelo Presidente Gdsel, qual o custo dessa Ferrovia? E para quê? O que interessou a Minas Ge_rais, p-or exemplo, essa Ferrovia do Aço? Transportar o
qUê? O nOsso m!nérío para fav.orecer oUtras indústrías ·
fora do Estado de Minas Gerais? E a que custOs? Veja,
Senador José Lins, V. Ex~ quando fala em cifras é preciso ter cuidado ...
O SR.-JOS-É LINS ::.=...E: verdade, V. Ex• tambêm tem
que ter cuidado senão comete mais erros ainda. Vou respondera V. Ex• ..

O _Sr. Itamar Fra_f!_Co- Vou dar um preço, porque o
Senãdor Virgílio Távora disse 10 anos,_ só uma estaca,
uma peq_uena estac~ de ~O I_lletros, de Angra II, custou ao
País, cãda ~ma~ e são 1.700, e isso niilgllém f31a nada, 3
· ffiilhões de cruZeiros. Isso não significa nada. Aproveito
o aparte do Senador Nelson Carneiro, e tudo bem, eu
brincava com S. Ext indagando se ele já está na linha -de
acordo da Câmara dos Deputados. Não é possível nem
acreditO' nisso, Senãdof 'NelsOn Cai-neirÕ. PortantO,
nador José Lins, vamos, assim, colocar as dfra:5 nos seus
-deVidoS..iugares, v:lffi-05 fazer justiça -à Oposição brasileini, -qUe nada tem com esse quadro adverso da economia
interna e externa do Pais.

se-

O SR. JOSÉ LINS -Senador Itamar Franco, V. Ex•
faz-se profundamente injusta, ou então se engana. No
mínimo tem uma visão distorcida dos problemas. Mas,
se V. Ex• se põe contra o seu próprio povo, contra o seu
Estado, alegando que o Governo não deve aplicar recursos na Ferrovia do Aço, ...

O Sr. Itamar Franco -

Não, Ex•, de forma alguma.

lqi

O SR. JOSÉ UNS - ...se V. Ex• não tem consideiaÇâq co!n os ~ells cOriter-râneos, com os seus coestaduarios, como poderá tê-la com o restante da Nação? V. Ex'"
reclama contra aplicação de dinheiro em uma das 'ferrovias mais tradicionais e mais importantes deste-Fa:ís,
que é a ligação São Paulo, Rio deJan~iro, Belo Horizon-

·a

fé ...
O Sr, Itamar Franco -No eniender de V. Ex'
O SR, JOSf! UNS-- V.~' não tem, portanto, a menor condição de falar em defesa do povo.
___ O Sr. [(amar F"ranco- Apliquem junto aos quatro.centos triTI favelados que vivem em Belo Horizonte, na

sua periferia.
O SR. JOSÉ UNS....., 'E: natural que V. Ex• não possa
defender o povo, já que não defende os in-teresses de seus
próprios coestaduanos ... A ferrovia é a mais tradicional
deste País. Apresenta um· dos maiores índices de cargas.
Deteriorou-se ao longo do tempo, em serviços prestados
a Minas Gerais, enquanto através dela circulavam cargas
e homens. E, agora, quando se torna velha ou antiquada,
sem condições de servir o Governo Federal resolve
duplicá-la, deixando a velha via para servir âpenas as
áreas que atravessa e oferece aos mineiros uma noval.l.ria
de escoamento da sua produção, V. Ex' é o primeiro a
criticar. V. Ex• deveria saber ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador José Uns, o seu tempo já está esgotado.

OSR. JOSÉ LINS- Peço apenas que V. Ex•, Sr. presidente, rile dispense o tratamento que deu, ainda há
pouco,-ao Senador Henrique Santillo.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• jâ ultrapassou seis minutos do seu tempo regimental.
O SR. JOSÉ LINS- O nobre senador Henrique Santillo acabou de ultrapassar 25 minutos. b. o que peço a V.

Ex• ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- seis minutos.
O SR. JOS~ LINS- ... 15 minutoS V. Ex:• anunciou.
Peço .a V. Ex' um pouco de tolerância.

O Sr. Itamar F~anco - Com o que e-u concordo.
O SR. JOSÊ LINS --Desejo, Sr. Presidente, pelo menos responder ao nobre Senador Itamar Franco quanto
a Angra. Angra é uma unidade de produção de energia.
Trata-se de· um tnvestimento. Ora, Sr. Presidente, estamos falando em aplicações, a fundo perdido, de caráter
exclusivamente social.

O .Sr. Itamar Pranco - Aplicam-se esses recursos a
fundo perdido. Era melhor q~e em Angra.
O SR. JOSE UNS - Investimento e outra coisa.
Pode-se até não concordar com Angra.

O Sr. Itamar Franco- Já melhorou, V. Ex• já melhorou,
O SR. JOS~ LINS- Mas querer comparar um inves-timento com aplicações a fundo perdido de caráter ex~
clusivarnente social que não ofereçe nenhum retorno, tenha paciência nobre Senador! Investimentos há muitos.
V. Ex• confunde tudo, nào_chega a perceber o sentido do
que o Governo está fazendo.

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSf: LINS- COncedo mais uma vez o aparte

O Sr. Itamar Franco - Não confundo não, Ex~ Mostrei só que o GoVeinó, ao invés de aplicar em Angra II.
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poderia, sim, aplicar até a fundo perdido esse dinheiro.
Segundo, V. Ex• comete um erro profundo quando fala
na ferrovia do aço. Bastaria que o Governo recuperasse:

Senador José Uns, a chamada linha-centro da Central
do Brasil, hoje pertence;nte à Rede Ferroviária. Teria
gasto muito menos, teria feito o transporte de minério
que ele queria fazer ria linha-Centro da Central do Biasil
com menos recursos do que com a aplicação na Ferrovia
do Aço, uma ferrovia que começou sem planejamento,
sem projeto~ apenas com ordem aos empreiteiroS e que
não vai servir a Minas Gerais. E a que preço, Senador
José Lins'? Isso V. Ex~ não diz. V.Ex•, como engenheiro,
sabe muito bem disso, como -é que se comC:Ça uma obra-sem planejamento, sem ter se"quer o projeto pronforSã-0
essas colocações, Senador José que nós preciSamOS:Tazer
para mostrar que a injustiçã é de V. Ex~ Jã disse que V.
Ex•, aqui, e admiramos isto, ê o maior defensor do GoR
verno.
O SR. JOSE: LINS -

Estou contando fatos.

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• não reconhece os erros
do Governo. E esses erros internos estão aí, Senador JoR
sê Lins, são de conhecimento da Nação.
O SR. JOSÉ LINS -Senador Itamar Franco, eu coR
nheço o estudo da rodovia, vi as comparações feitas enR
tre custos da rodovia nova e da reforma antiga.

O Sr. -Itamar Franco -

Ferrovia, Senador.

O SR. JOSE: LINS - Conheço o anteprojeto da Ferrovia do Aço. E quando V. Ex• diz que a ferrOVia não
consulta os interesses do meu Estado, estã cometendo
um profundo erro, e uma injustiça com o Ministro que a
iniciou, -um filho de Minas Gerais~
O Sr. lJamar Franco Ministro, não?

E eu não posso discordar do

O SR. JOSE: UNS- Ele quis aplicar recursos em beneficio da sua terra. V. Ex• porém não concorda. Não
defende os interesses dos seus cQestaduanos. Poderei esperar eu que V. Ex• saiba defender o povo brasileiro?

O Sr. Itamar Franco- Senador José Lins, se não soubesse defender os interesses de Minas Gerais, não teria
voltado a esta Casa.
O SR. JOS1:: LINS- ANGRA II vai custar 420 bilhões de cruzeiros, em 10 anos. Não-chega a sCr, por ano;
IO% do FINSOC1AL.
O Sr. Itamar Franco- Mas, não é verdade que vai
custar só 420 bilhões, não.

O SR. JOSE LfNS -Sr. PreSidente, eu quero arrematar essa informação desataviada sobre esse grande programa que o Presidente Figueiredo anunciou ontem.
Devo dizer ao Senador Itamar Franco que o programa,
conquanto ·-criado no 29 semestre do ano passado, não
deixou de trazer benefíciOs jã !laqueie ano. ~ o próprio
Presidente que informa -que em 82, foram aplicados 73
bilhões de cruzeiros. Este ano serão aplicados 250 bilhões no l9 semestre, com a possibilidade, de dobraresses recursos no segundo semestre.
Disse o Presidente- enl seu discurso:
"Os trabalhadores têm sido os mais atingidos
pelo impasse da crise mundial. Em nome do dever
de solidariedade para ajudá-los, e preocupado com
os efeitos da crise, criei no ano passado o FINSOCIAL. Nesse programa, o Governo Federal encontra processo eficaz de redistribuição de renda, Are.distribuição é direta, pois os recursos do FINSOR
CIAL são aplicados no fornecimento de alimentos,
casas, escolas, assistência médica para os brasileiros
mais necessitados. Ao lado desse efeito distribuiti-
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nantes, é claro. Mas na área oficial onde o crédito é tabelado e-representa 63% de todas as linhas disponíveis, os
juros cobrados são quase sempre até mesmo subsidiados.
Mas, dirã V, Ex•, esses juros citados não correspondem à
Apoiado, nessa vontade de ajudar, o Presidente esperealidade. É claro. Sobre eles há ainda taxas e imposto e
ra, também "a compreensão da Nação brasileira e,prinR _ muitas vezes são exigidos saldDs rilêdios. EU concordo
cipalmente, daqueles que podem contribuir com a sua
com V. Ex~ C: aí que surgem as distorções no mercado liR
críticã construtiva, para ajudar os mais pobres."
vre. Não estamos defendendo juros altos. Nem nós, nem
ninguém.
Vou terminar, Sr. Presidente, mas farei antes uma liR
geira referência à questão ~os juros, aqui hoje criticada
O SR. P"RESfDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa soliR
pelo Senador Henrique Santillo. Estive, anteontem, com
cita que o orador não dê mais apartes, V. Ex• já ultrapaso Dr. Guilherme AfifDomingos, na Secretaria do P1anesou em dezesseis minutos o tempo regimental, nobre SeR
jamento--da Presidência da República. Compulsei o donadar José Lins. É uma rogativa que a Mesa faz, para o
cumento do ex-Secretário da A8ric~ltura de São Paulo,
bom andamento dos trabalhos.
aliás um rapaz brilhante, que prestou grandes serviços ao
Governo do Deputado Paulo Maluf quando GovernaR
- dor do Estado de São Paulo, S. Ex• fez, realmente, uma
O SR. JOSE. LfNS- Agradeço a V. Ex• e encerro anavaliação do custo do dinheiro, tendo por base os juros
tes do tempo adicional que V. Ex• me concedeu.
praticados oficialinente e os saldos médios exigidos pelos
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Dei mais. V.
bancos. O cálculo foi mandado ao Ministro Delfini NetExf teve mais de quatro minutos do tempo que foi conceto pelo Presidente da República. O Presidente achou os
dido ao nobre Senador Henrique Santillo.
números elevados, sem contestar, os encaminhou ao MiR
nistro Delfim Netto. O Ministro respondeu prontamente
O SR. JOSÉ UNS- Agradeço a benevolência de V.
e o fez fornecendo a tabela oficial dos juros.
Ex•
Sr. Presidente, ninguém nega que em certas operações
Termino, Sr. Presidente. ·o meu objetivo foi o de inforos juros estão escorchantes, ninguém nega que estão senmar sobre a posição do Ministro Delfim Netto nesse deR
do praticados j_!.lros muito elevados, pelo menos, na parbate. Há problemas, os juros estão altos, escorchantes,
cela livre do mercado. O Ministro não nega isto e dá, na
mas, certamente, os juros a que se referiu o Dr. Afif não
tabela que_enviou ao Presidente da República, a relação
são
representativos. Podem ou praticados, mas apenas
de todos os ju~os oficiais e não oficiais praticados no
por uma minoria no mercado financeiro do país. São
País todo.
'
uma aberração. Quanto ao mais, congratulo-me mais
Eis aqui, Srs. Senadores, a tabela: 63% de todo o crédiuma vez com a Nação, pela programação do FINSOR
to praticado no País, por todas as fontes, 63% corresponCIAL ontem anunciada paio Presidente da República.
- :dem a créditos condicionados, istcr é, créditos tabelados.
Só a parcela deste semestre desse notável programa, corSó o crédito rural participa com 12,3% de todo o crédito
responde a mais de um milhão de salárioS míniffios, doabrasileiro. Quando ê praticado pela Resolução n9 754
dos, de graça, às famílias mais desassistidas.
-exige a correção monetária mais 8 a 12% de juros ao ano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Nos outros casos ê praticado a 35% sem correção monevo, o programa acarreta também benefícios indiretos, pois aumenta a oferta de empregos nesses setores,"

tária, 45% sem corfeção monetária ou 60% sem correção
monetária. Para a exportação, o total do crédito represen1a-4% do mercado de crédito brasileiro; o juro cObfado ê de 40%. O crédito à pequena e média empresa, com
1,3% de participação é feito aj"ui'os de45 a 60%. No Sistema financeiro h-abitacional, representando 31,2% de
todo o crédito praticado no País, cobraRse correção monetária mais 3 a 12%. O crédito ao comércio e à indústria, com 4,5% de todo o crédito praticado, cobram-se
6% ao mês, ou correção monetária mais 6. a 10%. Os Bari~
cos Estaduais de Desenvolvimento, fornecem 2,6% do
crédito total do País; cobram correção monetária mais 6
a 10%. O BNDES, inclusive FINAME, representando
5,6% do crédito, cobra correção monetãría mais 6 a 10%.
óu(ras operações diS-caixas econômicas, representando
2, I% de todo o crédito brasileiro, exige 45% ou 60% ao
ano, ou 6% ao mês, Quanto às linhas de crédito das operações -livres, estas representam 37% do total. Cobram
juros mais elevados. Por exemplo, a linha da Resolução
n9 63, (bancos comerciais) representando tO% de todo o
mercado financeiro do País, exige correção cambial mais
20%. Os -BancOS de Investimentos, com 10,2% do mercado, pede cÕrreçào monetária mais 21% a_ 35%. A parcela
mais incontrolável do mercado livre corresponde a t 7%.
Praticamente quase todo o crédito do comércio sai desse
segmentó. São crêditos de giro rápido. Os juros aí pratiR
cados têm sído muito elevados. Não se pode desconhecer
ã. prática de juros escorchantes na área financeira. Mas a
média, tendo em conta os juros subsidiados dobrados
relas programas oficiais, está longe dC-chegar ao-exag-ero
anundado. Mesmo que toda a parcela livre, de 17% do
crédito, atingisse juros de 500% e todos restantes chegasR
se a 180%, assim mesmo a média no país ainda ficaria em
220%. Juros altos? Juros altíssimos, Sr. Presidente. J;; esse
hoje um dos maiores problemas da economia brasileira.
As razões são as mais diversas. O Governo tem feito tudo, tem feito todo o esforço para limitá-los. Há condicioR

A'fO DO PRESIDENTE N• 39, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atriR
buições 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 da
Comissão DirefOi-a n9 2, óe 1973, e à vista do dispoSto na
Resolução n9 130, -de 1980, Resolve autorizar a centraR
tação, sob o regimejuridico da Consolidação dis Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Ser~
viço, de WILMA NOLETO MARANHÃO OLIVEIRA
para o emprego de Assessor Técnico, com salário mensal
equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 2
de março de 1983, com lotação e exercício no Gabinete
do Senador Fábio Lucena.
Senado Federaf, lO de março de 1983.- Senador Nilo
Coelho, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 40, DE I983
- 0-- Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 52, item 38, e 97, inciso
~V, 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 ria
Resolução nll 130, de 1980, Resolve autorizar a centraR
taçãO, sob o regiffiC jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fun-do de Garantia por tempo tie serviço,
de RUI FABIANO BAPTISTA RABELLO para o emprego de Assessor Técnico, com salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 3 demarço de 1983, com lotação e exercício no Gabinete do
Senador Carlos Alberto.
Senado Federal, 10 de março de 1983.- Senador Nilo
Coelho. Presidente do Senado Federal.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 5.5,_ § I~' da Constituiç!o, e eu, Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo a seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1983
Aprova o texto do Decreto-lei o"' 1.962, de 19 de
outubro de 1982, que "dispõe sobre a retribuição dos
Professores do Magistério da Marinha, e dá outras
providências"
Artigo único. :t: aprovado o texto do Decreto-lei n"'
1.962, de 1~> de outubro de 1982, que "dispõe sobre aretribuição dos Professores do Magistério da Marinha, e
dá outras providências".
Senado Federal, 19 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 55,§ l9 da Constituição, c eu, Nilo Coe~
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1983

. SUMÁRIO
1 - ATA DA 40•SESSÃO,.EM
19 DE ABRIL DE 1983
Li -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor
Presidente da República
N's 77 a 79(83 (n's 132 a 134/83,
na origem), de agradecimento de
comunicação.

1.2.2 - Ofícios do Presidente do
Supremo Tribunal Federal
-No Sfi3(83 (n' 39/83p (MC, na origem), encaminhando
ao Senado Federal cópias das notastaquigráficas e do acórdão proferido pelo Supr.emo Tribunal Federal
nos autos do Recurso EXtraordináiio n~' 94.141-0, dO" Estado de São
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da expressão "ou judicial" no art. 90, § 3~', da Lei n?

440, de 24 de setembro de 1974, daquele Estado.
- N° S/14/83 (n' 40(83-P/MC,
na origem), encaminhando ao Senado Federal cópias daS notas taquigráficas e dõ- aCórdao proferido.
pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário n9 97.686-8, do Estado de São
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da expressão ..exceto
maçã e pera", constante da alínea
"e" do inciso
do-:artigo ,Sço do
Regulamento do imposto de Circulação de Mercadorias, aprovado
pelo Decreto n~' 5._410, de 30 de dezembro de 1974, do Estado de São
Paulo, na redação dada pelo artigo
I~", inciso I, do Decreio n"' 14.737,
de 15 de fevereiro de f980, do mesmo Estado.

xv-

belecimentos de ensino do País o
estudo de datilogralia.
- Projeto de Lei do Senado n~'
55/83, de aut_OTia do Sr. Senador
Jorge Kalume, que determina seja
a Bandeira Brasileira hasteada diariamente nos estabelecimentos de
1~> e 29 graus, sob cânticos do Hino
Nacional.
1.2.4 - Requerimento
- N~' 627/83, de autoria do Sr.
Senador Itamar Franco, solicitando informações ao Poder Executivo, relativas ao Projeto de Decreto
Legislativo n~' II, de 1982, em tramitação no Senado Federal. Deferido.

- Projeto de Lei do S~nado nl'
54/83, de autoria do Sr. Senador
Jorge Ka1ume, que inclui no currículo dos cu;i"sos de 21' grau dos esta-

Artigo único. t aprovad_o o texto do Decreto-lei nl'
1.963, de 14 de outubro de 1982, que ..dispõe sobre recursos do Programa Nacional de Política Fundiária,
sobre finà.nciamento de projetas de construção de casa
para o trabalhador rural, e dá outras providências".
Senado Federal, 19 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. ss; § 11' da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 12, DE 1983

~.2.5_-

Discursos do Expediente

SENADOR
L2.3 - Leitura de projetos

Aprova o texto do Decreto-lei n"' 1.963, de 14 de
outubro de 1982, que "dispõe sobre recursos do Pro-grama Nacional de Politica Fundiária, sobre f"mancfamento de prDjetos de construção de casa para o trabalhador rural, e dá outras providências".

JORGE

KALUME- Transcurso das datas
alusivas ao Dia do Diplomata e ao'
Dia do lndio,

SENADOR

VIRGILIO

TÁVORA- Resposta

a críticas

Aprova o texto do Decreto-lei nl' 1.964, de 18 de
outubro de 198Z, que uconcede isenção dos impostos
de importação e sobre produtos industrializados aos
materiais e equipamentos importados para a cons-trução e reparaçio de embarcações".
Artigo único É aprovado o texto do Decreto-lei n9
1.964, de 18 de outubro de 1982, que "concede isenção
dos impostos de importação· e sobre produtos industria-
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formuladas, por membros da Oposição, à política econômicofinanceira do Governo na parte referente aos juros internos.
1.2.6 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado

n~'

56/83, de autoria do_Sr. SsmUdor

Ãivãro Diã.s~ qUe- ãlteia o art. 49 da
Lei n'i' 6.178, de 12 de novembro de
1979.
- Projeto de Lei do Senado n'
57 (83, de autoria do Sr. Senador
Gastão Müller, que obriga o registro dos estabelecimentos hospitala-

res nos Conselhos Regionais de
Medicina.
--Projeto de Lei do Senado n~'
58/83, de autoria do Sr. Senador
Murilo Badaró, que dispõe sobre
cobrança de multa pelas concessionárias de serviç_o_ público.

1.2.7- Requerimentos
-

N"'s 628 a 630/83, de_ _desarquivamento de proposições que
mencionam.

1.2.8- Comunicações da Presidência
-Convocação- de sessão _extraordinária do Senado; a realiZarse hoje, às 18 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que de.<>igna.
- Transferência;-para·-as 19 horas, da sessão conjunta convocada
para a<> 18 horas e 30 minutos de
hoje.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimentos n'1s 470 a 473;
484 a 492; 499 e 500, de 1983, de desarquivamentci das proposições
que mencionam. Aprovados.
- Redaçào Final do Projeto de
Resolução n\> 148/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Acaraú
(C E), a elevar, em Cr$
10.53 l .400,00, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovada. Â
promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução _n'1 158/81. que autoriza
o Governo do Estado do Ceará a elevar em CrS 14.435.200,00, o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. A promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n\> 166/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Umari
(CE) a contratar operação de erMita no valor de CrS 12.277.000,00.
Aprovada. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n'1 68(82, que autoriza o
Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$
451.355.900,00, o montante de sua
dívida consolidada~ _Aprovada. Ã
promulgação.
- Rcdaçào Final do Projeto de
Resolução n'1 I I0/82, que autoriza
o Governo do Estado de Pernam-

buco a elevar em CrS 39.930.000,00
o_ montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À promulgação.
- Rêdação Final do Projeto de
Resolu_ção n'1 143(82, que-autoriza
a Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado (MS) a elevar em
Cr$ 4.703.100,00 0 montante de
sua dívida corisolidada. Aprovada.

ral, a propósito de notícia veiculada na Imprensa, sobre especulação
que teria -ocorrido na venda de
ouro por aquele órgão governaffieritaL
SENADOR MARTINS FILHO
- Viabilidade_econômica do Nordeste brasileiro.

À promulgação.

SENA DOR HENRIQUE
- _ &edação Final do Projeto de SANTILLO _Apelo ao Ministro
9
Resolução n 148/82, qua autoriza Saraiva Guerreiro em favor de unia Prefeitura Municipal de Sombrio, · versitários bi'ãsUeiros na VenezueEstado de Santa Catarina a eleva_r la.
em Cr$ 4.281.025.-24 o montante de
sua divida consolidada. Aprovada:.
1.5- DESIGNAÇÃO DA OR·
À promulgação.
- Rcdação Final do Projeto de DEM DO DIA DA PRÓXIMA
Resolução n9 149/82, que autoriza SESSÃO. ENCERRAMENTO.
a Prefeitura Municipal de Aloândia
(GO) a _elev~~ -~-=-m----=-~-5--r_~~----=-~:-2~ATA DA41•SESSÃO,EM
13.1_28.492,00 o montante de su~ 19 DE ABRIL DE 1983
dívida _consolidada. Aprovada. A
promulgação.
2.1 --ABERTURA
--Projeto de Lei do Senado n'1
240/82-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a cQntrair
2.2- EXPEDIENTE
empréstimo interno __ ç:lestinado ~
melhoria das características técni2.2.1 - Pareceres
cas de estradas vicinais. Aprovado.
Ã Comissão de Redaçào.
--Referentes às seguintes ma- Projeto de Lei do Senado n'1
107/81, que autoriza a Prefeitura térias:
Mun_icipal de Niteróí (RJ) a elevar
....,...__ P_rojetos de Resolução n9s
em Cr$ 59.811.900,00 o moilüi.rite 139(81; 62, 131 e 13. de 1982; 10,12
de sua dívida consolidada. Aprovae 13/83 (reduções finais).
do. Â Comissão d_e Redaç_ão.
-Projeto de Resolução n'1
2.2.2 - Leitura de projeto207/81, que autorlz"a-a Prefeitura
Municipal de Bento Gonçalves
- Projeto de Lei do Séõ-ado n'1
(RS) a elevar em Cr$
249.979.216,00 o montante de sua 59/83, de autoria do Sr. Senador
Mário
Maia, que altera a Lei n9
dívida consolidada. Aprovado. À
1.950, de 14 dejtJihp _de_l98_2 qlle !ComissãO de Redação.
Renda __osga-Projeto de Resolução n9 senta do_-ImPosto
99-/82, que autoriza a Prefeitura nhos ãuferidos por peSsoas físicis
Municipal de Can_delária (RS) a e.- em operações com imóveis, estilnulevar em Cr.$ 1 1.646.800,00 o mon- \a a capitalização daS pessõas jUrítante de_sua dívida _consolidada. A- dicas, e dá outras providências.
provado. À Comissão de Redação.
Projeto de Resolução n'1
2.2.3 ~ Requerimentos
101(82, que autoriza a· PrefeitUra
Municipal de Passo Fundo (RS) a
- N'1s 631 e 632/83, de desarquielevar em Cr$ 627.324.000,00- O vamerito de-pi-oposições que me-nmontante de sua dívida consolidaclonam.
da. Aprovado. Ã Comissão de -Redação.
-Projeto de Resolução n'1
2.3- ORDEM DO DIA
119/82, que autoriza a Prefeitura
-Requerimentos n9s 501 a 504;
Municipal de Paulínia (SP) a elevar
522 a 524; 534 a 536, de 1983, de
em CrS 1.009.884.000,00 o montante de sua dívi_da_con.solidada_. Apro~ desarquivamento das proposições
que niencionam. Aprovãdos.
vado. Ã Comissão de Redação.

ae·

1.4-DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA
DINA,_RTE
SENA DOR
MARIZ- Adiamento dos débitos
dos agricultores localizados em
área _de _emergência do Nordeste.
Sugestão de S. Ex·~- relativa -à destinação dos recursos do FINO R.
SENADOR JOS!i LINSNota dq_Çaixa Económica Fede-

1

-Projeto__ de Resolução n'
16/83, que suspende a execução da
Lei n'1 239, de 26 de setembro de
1978, do Município de Queiroz, no
Estado de São Paulo. Aprovado. A
-comissão--de Redação.
·
-Projeto de Resolução n9
17 (83, que suSpende a execuçã_o _do
art. _5'1 _da Lei n9 253, de 2 de dezembro de 1977, do Município de
P_o{mlina, Est<ido de São Paulo. AproVado. Ã COiTiisSão de Redação.

Abril de 1983

lizados aos materiais e equipamentos importados para a
construção e reparação de embarcações".
Senado f'"ederal, 19 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente,

Faço saber que o Congresso Naciõnal aprovou, nos
termos do art. 55,§ 111 da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Pre_sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 13, DE 1983
Aprova o texto do Decreto-lei n'1 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 providênciasn.
Artigo único E aprOVado o texto do Decreto-lei n'1
1.961, de 23 de setembro de 1982, que "autoriza a elevação do capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômíco e Social e dá outras providências".
Senado Federal, 19 de abril de 1983 . .,..--Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 40~ Sessão,
em 19 de abril de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinãria
da 47~ Legislatura

Presidência do Sr. M oacyr Dalla
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORE:i·
Jorge Kalume_,..,.... Altevir Leal- Mãrio Maia- Fábio
Lucena - Raimundo Parente-- Claudionor RorizGaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio ChavesHélio Gueiros - Alexandre Costa - João Castelo A lherto Silva - Helvídio Nunes- João Lobo - Almir
Pinto- José Uns- VírgHio Távora- Carlos Alberto
- Dinarte Mariz....:.... Martins Filho --Humberto Lucena
- Milton Cabral - Aderbal Jurema - Marco Maciel
- Guilherine Palmeira -Carlos Lyra- Lourival Baptista - Passos Põrto - Lomanto Júnior - Luiz Viana
- João Calmon - Moacyr Dalla -Itamar Franco Murilo Badaró- Alfredo Campos- Mauro BorgesGastão Milller- Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Se.nadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciam-os nossos trabalhos.
O Sr. \'1-Secretário procederá à leitura do Expediente.

t

lido o seguinte

EXPEDIENTE
Mensagens
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De Agradecimento de Comunicação:
N9 77/83 (n'1 132/83, na origem), de 18 do corrente, relativa .à promulgação das Resoluções n'1s 66 a 96, de
1983.
N9 78/83 (n~' 133/83, na origem), de 18 do corrente, relativa à promulgação do Decreto Legislativo n'1 6, de
1983.
N9 79(83 (n'1 134/83, na origem), de 18 do corrente, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n~'s 302, 327, 353, 392 e
359, de 1982.
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2.4- DESIGNAÇÃO DA OR-

-

Do Sr. Se:nad~or - i-iumbCrto

DEM DO DIA DA PRóXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

Lucena, proferido na sessão de IS4-83.
--- -

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
- Do Sr. Senador Dinarte Mariz, proferido na sessão de 13-4-83.
- Do Sr. Senador Almir Pinto,
proferidõs nas sessões de 15-4-83 e
18-4-83.

4 ...:.-A.Tos DO PRESU>ENTE
DO SENADO FEDERAL

6-ATAS DE COMISSoES

7- MESA DIRETORA

8 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

N% 58 e 59, de 1983.

5- ATO DO SR. PRCMEIROSECRETÁRIO
- N• I, de 1983._

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Faz-se necessário QUe -Se inStile na mente dos jovens
com mais vigor os valores representativos da nossa Bandeira e do nosso Hino.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1983. -Jorge Kalume.
Às Comissões de Constituiçao e Justiça e de Educação e Cultura.

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.
}v-Secretário.
E lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 627, DE 1983

Oficios

DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
N• S/13/83 (n' 39/83-P/MC, na origem), de 18 do
corrente, encaminhando ao Senado Federal cópias das
notas taquigráficas e do acórdão PrOfeTido pelo Supremo Triburiar Federal nos autos dÕ Recurso Extraordinário n"' 94.141-0, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da expressãQ "ou judicial"
no art. 90, § 3', da Lei nl' 440, de 24 de setembro de 1974,
daquele Estado.
W S/14/83 (n' 40/83-P/MC, na origem), de 18 do
corrente, encamii;thando ao Senado Federal cópias das
notas taquigráficas e do acórdão proferido pCio sUpremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n"' 97.686-8, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da expressão ..exceto maçã e
pêra", constante da alinelJ, ..e" do inciso XV do aCtigo 5"'
do Regulamento do Imposto de Circulação de Mecardorias, aprovado pelo Decreto nv 5.410, de 30 de Dezembro
de 1974, do Estado de São Paulo, na redação dada pelo
artigo IV, inciso I, do Decreto n" 14.737, de IS de fevereiro de 1980, do mesmo Estado.
À ComisSão de Constituição e Justiça

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
IV-Secretário.
São Lidos os Seguintes

Atualmente, em razão de não ser o curso de datilografia ministrado nos estabelecimentos da rede de ensino do
País, o aluno é obrigado a complementar a sua formação
em fase posterior à sua formatura, fato que, além de
causar-lhe prejuízo no exercício imediato de qualquer at!vid~e_laborativa, aioda o submete a despesas extraordiflãrias às vezes insuportáveis.
Julgamos, asslm, que a medida proposta no presente
projeto ensejará benefício ponderável para a juventude
estudiosa do nosso País.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1983. -Jorge Kalume.
Às Comissões de Coizstituição e Justiça e de Educação e Cultura.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 55, DE 1983
Determina seja a Bandeira BrasDeira hasteada
diariamente nos estabelecimentos de 111 e zv graus, sob
dnticos do Hino Nacionãl.

O Congresso Nacional dooreta:
Art. IV Os estabelecimentos de IV e 2"' graus da rede
de ensino do País ficam obrigados a hastear diariamente
a Bandeira Brasileira, sob cântico do Hino Nacional
-- peta respectivo corpo discente da entidade educacional.
Art. 29 b Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publiCação.
Art. 311 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrârio.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 54, DE 1983
Inclui no currfculo dos cursos de 2v grau dos estabelecimentos de ensino do País o estudo de datilografia,
O Coiigresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica incluído, no currfcu[Ó -dos cursos de 211
grau dos estabelecimentos de ensino do País, o estudo de
datilografia.
Art. 2v O Poder Executivo, através do Conselho Federal de Educação, baixarâ os ato:s: necessários à execução desta lei, no prazo de 60 (sessenta) dias contados
de sua publicação.
Art. Jv Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4v Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

t

de todo injustificável que, até hoje", não se tenha cogitado da inclusão, nos cursos responsáveis pela formação básica do jovem estudante, o aprendizado da datilografia. De fato, no exerclcio de quase todas as profissões, a prâtica de datilografia apresenta-se como elemento de grande importância, servindo, ainda, como instrumento básico para o exercício -de cãrgos e empregos
públicos ou das atividades privadas.

Justificação

A presente proposição visa a contribuir para a formação cívica do jovem estudante brasileiro, procurando
-incutir-lhe, desde ce:do, o respeito aos valores representados pela Bandeira e Hino de nossa Pâtria.
Há algumas décadas temos notado o aumento da indiferenÇa pCios símbolos nacionais, fenômenos cujas cau~
sas não conseguimos identificar.
- -cabe-nos, Cintia legisladores, tudo fazer no sentido de
- reavivar o culto e o interesse pelo Hino e pela Band~ira
Nacionais.
Atrás da argumentação de que os símbolos são supérfluos há provavelmente o desejo sub-reptfcio de eclipsar
os nossos ídolos, para facilitar a dominação ideológica.
Em décadas passadas. as coisas eram diferentes. Olavo
Bilac, o nosso mais si!;nificativo poeta pamasiano, foi
um campeão em de:f~~t_desse culto. Autor de várias composições poétiCas de~CXíiltaç3o ·à Pátria, entre as quais se
- íiicluem a letra do ~'Hino à Bandeira'' ·e a ..Oração à
- :Sãiídci:ira", Bilac 'bateu-se durante toda a sua vida para
incentívar o civismo e o patriotismo entre os jov_ens, e
pelo serviço militar obrigatório. E: de sua autoria o famoso poema que s·e inicia com a frase: "Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste."

Senhor Presidente,
Na conformidade do que faculta o artigo 239, item I,
letra b, do RegirÜeiJ.to Interno do Senado Federal, re-queiro sejam solicitadaS ao Poder Executivo as seguintes
informações relativas ao Projeto de Decreto Legislativo
n'il II, de 1982, que "'aprova o texto do Convênio Constitutivó do--FundO" Coffium para Produtos de Base, concluído em Genebra, em junho de 1980, e assinado pelo
Governo da RePública-Feàerativa do Brasil a 16 de abril
del981, em Nova Iorque":
I) Qual o teor do '"Programa Integrado para Produtos de Base, aprovado durante a IV Reunião da Confe-rência das Nações Unidas sobre o Com~rcio e Desenvolvimento (UNCTAD) em 1976"?
2) Quais os prazos de vencimento das notas promissórias depositadas na forma do estipulado no item 3,le-tras b e c, da Exposição de Motivos n• DPBfDPC/DPF
251/660.1 (001), de 29 de outubro de 1981, do Senhor
Ministro de Estado das Relações Esteriores que acompanha a Mensagem Presidencial n• 471, de 1981?
3) Por que não fez o Brasil ..oferecimento voluntário
à segunda conta" que se destina a "seÍ' fonte adicional de
recursos para financiamento, interalia, de pesquisas,
programas de desenvolvimento agrícola e promoção de
produtos de base"?
4) Quais os "Acordos ou Arranjos Internacionais de
Produtos de Base" ratificados pelo Brasil?
5) Quais são as "Organizações Internacionais de
Produtos de Base" das quais o Brasil é membro?
6) Qual o sentido da palavra ..focal" empregada no
contexto do artigo 3, letra c, do Convênio cm questão?
7) Quais os ..Acordos Internacionais de Produtos de
Base" de que participa o Brasil e que são "financiados
por taxas" na conformidade do artigo 7, item 2, do Convênio?
Sala das Sessões, 18 abril de 1983. - Itamar Franeo.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Serão requeridas as informações solicitadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalu-

O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte dis-curso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A data de amanhã- 20 de abril- possui um significado espa.'ial para aqueles que militam no Jtamaraty,
pois é dedicada ao" Diplomata, numa homenagem, no dia
do seu nascimento, ao Barão de Rio Branco, José Maria
da Silva Paranhos Júnior, o qual, pela sua inteligência
invulgar, sobressaiu-se, tornando-se, como disse Rui
Barbosa, o primus inter pares da nossa Diplomacia.
Euclides da Cunha, com a sua alma impregnada de patriotismo, tendo servido na demarcação de limites de
nossas lindes, deu o seu testemunho acerca do Chanceler;_
"O descortino dilatado de um estadista, depois
de engrandecer-nos no espaço, engrandeceu-nos no
tempo."
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Foi assim a figUra homériCa de Rio Branco, Que se firmou e contagiou a geração do seu tempo e se espraiou
aos nossos dias, continuando a sua fama num perpétuo
ondear, isto é:
"À medida que os anos decorrem, na correnteza
incansável do tempo, a figura de Rio Branco se aiteia, em glória e benemerência.
Ela deixou de ser exclusivamente brasileira para
se integrar entre os grandes homens do mundo, daqueles que melhor serviram aos interesses dajustiça
e melhor se dedicaram ao ideal comum da civili-

zação.''
Nas minhas reflexões acerca do Brasil, e nas quais estão inseridos os nossos pró-homens, direciono-rne para
um dos gigantes, o Barão do Rio Branco, para saber
qual a menor das obras realizadas.- E diante desta indagação, faço minhas as palavras do Senador Bernardo de
Mendonça, quando eru discutido o Tratado de Petrópolis, na sessão_ de_ tO de fevereiro de 1904:
"Abramos alas, espargindo flores sobre _o_ caminho que tem de ser trilhado pelo vencedor do Amapã e das Miss.ões em busca da glória e da imortalidade. Rio Branco, filho, poderia dizer ao pai: vós fostes o libertador do ventre escravo, e este diria àquele
em resposta: vós fizestes mais do que eu.
Se eu. fuí o libertador do ventre escravo, vós destes fronteiras a um País que não as tinh~; vós mOstrastes até onde chega a soberania do Brasil, ao norte, ao sul, ao oriente, com as nações americanas.''
E os triunfos da nossa Diplomacia, calcada nos _exemplos e I ições do Barão do Rio Branco, _cada vez mais empolgam o País.
Do nosso respeitável colega e admirável biógrafo Senador Luiz Viana Filho, retirada de sua obra Três Estadistas: Rui-Nabuco-Rio Branco, transcrevo pequeno trecho que também dá a dimensão da grandeza do seu biografado e nosso homenageado desta tarâe - Barão do
Rio_ Branco:
'"'"No Brasil, diz Luiz Viana Filho, Rui Barbosa,
que dirigia A Imprensa, interpretou o sentimento
público: '"'Hoje- escreveu no dia seguinte ao laudo
- literalmente do Amazonas ao Prata há um nome
que parece irradiar por todo o círculo do horizonte
num infinito de cintilações: o do filho do emancipador dos escravos, duplicando a glória paterna com a
de reintegrador do territór-io nadonal."E Luiz Viana concluiu ess_e depoimento de Rui acrescentando; "Falava por toda a nação." _
A Rio Branco coube a tarefa mais ousada, mais difícil:
a de solucionar as nossas lindes. E o nosso incomparável
Chanceler o fez tendo a seu favor a sua cultura adaman·
tina e a inspiração que Deus lhe deu.

Nos dias posteriores ao Barão,_a sua linha vem sendo
seguidõ3 pelos seus ilustres sucessores. Nestes conhirbados tempos de exagerado egoísmo, o ltamaraty tem correspondido à confiança da nação brasileira e em especial
na administração do Presidente João Figueiredo, como
foi nas dos governos anteriores, inclusive revolucionários, de Castello a Geisel, dentro de uma Unha de inâependência, mantendo intocável a nossa soberania através do bom senso da política adotada pelo atual Governo tendo como porta-voz o seu Ministro Ramiro Saraiva
Guerreiro; dotado de elevada cultura, inteligêncía-e pe·
culiar serenidade.
O -pronunciamento do Presidente Figueiredo -penÚ1te
as Nações Unidas é o testemunho da nossa coerência na
complicada política internacional, tão bem traduzida naquele organismo. E a transcrição de alguns trechos tem o
sentido de mostrar a nossa competência, quaildo afirma:
"Não há, nem pode haver futuro no triste e inaceitável sucedâneo que é o equilíbrio do terror. Não
é possível persistirmos na ilusão de que a hÚmonia
mundial poderá alicerçar-se no excesso de capaciaa.
de de destruição.
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Decênios de encontros e tentativas de negociação
não impediram o aumento, o aperfeicoameiJto e a
diversificação dos arsenais ilucleares,: _capazes ae
destruir a hum<1nidade de diversas formas, em diversas circunstâncias, por diversas vezes."
E numa demonstração de franqueza, o Presidente Figueiredo, no mesmo ritmo, com uma linguagem que espelha o nosso modu!>-vh·endi perante outras nações, aduziu:
"Nunca, na história da Organização, fo-ram tão
sérios os riscos-e ameaças à paz, à segurança e ao
progresso das nações. Nunca foram tão grandes e
tão importantes os desafios.
Co_nclamo __ governos de todos qs Estadosmembros para que, juntos, empreendamos um esforço resoluto no sentido de enfrentar os problemas
internacionais que se avolumam e de fazer retroceder as forças que conduzem à desesperança."
Os discípulos do Barão do Rio Branco, sempre coe·
rentes com a tradição do ltamaraty, seguindo uma política de_ r~eito e de paz entre as nações, tornaram-se por
isso credores da nossa admíraÇão e do nosso apreço.
E há poücos dias o Senador Luiz Viana Filho, Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado,
com sua autoridade moral, não regateou aplausos a essa
conduta, salientando :
.. Para o Brasil é não apenas uma glória, mas também uma felicidade, ter uma Casa como o Itamaraty, em que realmente através do temp_o, atravês dos
decênios, quase do século, não se nota nenhuma solução de continuidade nesse devotamento às causas
brasileiras. E é talvez a isso que o Brasil_deva, na sua
vida internacional muitas vezes_ difícil, sobretudo no
Continente, a posição de relevo, d_e êxito que sempre
tem tido nas relações internacionais."
E acrescenta:
"Competência é a palavra que acretito própria
para designar o que representa o ltamaraty na vida
brasileira na evolução da nossa vida, do nosso desti-no e âa nossa história.
O que realmente assinala o ltamaraty, através de
numçrosas gerações. é a competência, a capacidade
com que tem se devotado e resolvido problemas es-senciais à vida, ao futuro e ao progresso do Brasil."
O nosso Ministério de Relações Exteríores- ao-longo
dos anos, desde o Império, com a denominação de Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra,
em_ !_80_8, até rec~be:r a. atual denominação, com o advento da República, sempre teve à sua frente patrícios dignos. e preocupados com a grandeza do Brasil. Não mencionarei nomes porque todos, indistintamente, se confudiram na obra comum e na tarefa que lhes foi confiada.
Mas, para concluir, insiro rieStas minhas palavras con- gratulatórias ao Diplomata brasileiro o pensamento do
Ministro Saraiva Guerreiro, porque corrobora uma política já sediQ1e:ntada pelos tempo~. Disse o t).ÇlS~O Chanceler:
"Nós temos tido aqui, no serviçO diplomâfico
brasileiro, felizmente, provas sobejas de que sempre
que se trata do interesse nacional, mesmo que haja
divergência de opinião, que são normais, ou de ênfase ou de matizes, há uma preocupação constarite,
jamais n(:gada em toda nossa_história, uma preocupação cQm o interesse comum brasileiro, como não
digo sequer o prestfgio, mas o respeito, a confiabilidadi- que a Nação deve ter perante os demais ~Estados soberanos."
·

Sr. Presidente,_ Srs. Senadores:_
Também não poderia omitír-me acerca do Dia Nacional do lndio, hoje lembrado por todos nós, instituído
para mostrar quanto nos é caro esse elemento que sempre viveu marginalizado e pelo qual nutrimos especial a~
feição, pois ..0 lndio é um dos elementos básicos na formação do povo brasileiro. É responsabilidade de todos
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nós ajudá-lo a conquistar os padrões de vida que ele começa a valorizar."

Nesia minha homenagem, vêm-fie à lembrança figuras como a do Padre Anchieta, que desde o nosso albor
embrenhou-se nas selvas, confundindo-se com os silvícolas. E não foi diferente 'O seu símile, o Padre Nóbrega; e
mais tarde o pregador Padre Antônio Vieira, pela in~
fluência exercida em favor da integraÇão desses _seres,
dando-lhes afeto e conhecimentos associãdos à prãtica
religiosa. Foram os beneméritos nessa cânquísta, somen~
te repetida pelo Marechal Cândido Mariano Rondon
que, apesar de enfrentar a rudeza da selva, na ânsia de
unir o Brasíl: voltou-se patriótica e cristãmente para Os
Lndios, pacificando-os. E sua dedicação foi de tal magnitude e humanismo, que seu pensamento não podia abrigar violência contra os silvícolas e por isso destemidamente recomendou: "Morrer, se preciso for. Matar, nunca"!
Diante dessa sua coriduta, tornou-se o primeiro Presidente do antigo Conselho Nacional de Proteção ao
lndio. Disse certa vez ..que era o alvo mais atraente em
sua vida a maior obra humana do Brasil a realizar-se". O
Co_ns_elho fol_ posteriormente simplificado para Serviço
de Proteção aos Jndios (SPI), através do Decreto Federal
n'i' 8.072, de 20 __dejunho de 1910, pelo saudoso Pr~idente
Nilo Peçanha e em 1967 foi extinto, transformando-se na
Fundação Nacional do lndío.
Esta entidade, subordinada ao Ministério do Interior,
tem recebido o apoio necessário para bem cumprir a sua
tarefa. E o Ministro Mário David Andreazza não rega_teia esforços no sentido de proporcionar-lhe condições
m-ateriais para o êxito cada vez maior. Seus componentes, animados pelo apoio correspondem com um desem~
pen_hº admirável, como se b~scassem inspii-ações em Tupã no sentido de bem servir e a todos aqueles que deles
dependem - os índios -. Honro-me em destacar o seu
Presidente, o Coronel Paulo Moreira Leal, com seu_descortino e seu espfrito· público; seus auxiliares, como o
Dr. Luiz Amaral, portador das qualidades de diplomata
nato, os Coronéis Luiz Correa e Juan Zanoni, pelo dinamismo, somado à boa vontade. Conhecendo-se a FUNAI e seu funci9nal1Jento, sente-se que esse organismo
hoje bem estruturado, gravita satisfatoriamente sempre
em busca de soluções para o complicado assunto relacionado com o nosso silvicola. E se fizermos um paralelo
com o progresso havido nestes últimos anos, verificaremos que muito foi realizado.

A preocupação voltada para essas criaturas - os
- vem de longos anos e Dom João !Il_r_e_comendava ao Governador-Geral_ Duarte da Costa "o principal e primeiro intento em todas as partes da minha ~en
quista- é o ãumerito e a ConservaÇão da nossa Santa Fé
Católica e conversão dos gentio.s delas".
E vale ressaltar nestas comemorações de regozijo que,
se fizermos um paralelo do passado com os dias atuais,
verificaremos um salutar progresso já alcançado em fa·
Vai doS nossOs tndios; logicamente desejamos mais, até o
triunfo das soluções dos problemas que ainda os afligem
e nos preocupam.

~índios

Era o que ii:nha a dizer. (Muito bem. Palmas.)
=

----

o-

O SR. PRESlDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.

O SR. VIRG!LIO TÁVORA PRONUNCIA
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:

~DISCURSO

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me-Sa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. \~'-Secretário.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Altera o art. 41', da Lei

n~>

Justificação

CONSOLIDAÇÁO DAS LEIS DO TRABALHO

Sào lidos os seguintes

1'/i 56, DE I983
Dos Bancârios

6.178, de 12 de novembro

de 1979,
O Congresso Nacional decreta:
Art. !'? Oart.4~>daLein'16.718,del2denovembro
de 1979, passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 4~' Os empregados que optarem pela jornada de trabalho estabelecida nos Decretos-leis n~"
266, de 28 de fevereiro de 1967, e n~' 943, de 13 de
outubro de 1969, poderão fazer, a qualquer tempo,
nova opção pela jornada de trabalho prevista nos
arts. 224, 225· e 226, da Consolidação das Leis do
Trabalho."
Art. 2'í' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.

Justificacào
A Lei n~' 6.718, de 12 de novembro de 1979, garantiu
aos sen:idores da Caixa EconómiCa Federal, direito de
opção pela jornada de trabalho prevista nos arts. 224,
225 e 226 da Consolidação das Leis do Trabalho. Fê-lo,
contudo, submetendo essa opção a regime de irretratabilidade, Assegurou-se, porém aos que se encofifrãvam
com jornada de trabalho especial, disciplinada nos termos dos Decretos~ lei n'i's 226, de 28 de fevereiro de 1967 e
943, de 13 de outubro de 1969, o direito de, a qualquer
tempo, manifestarem nova opção pela jorriada prevista
na ConsoHdação das Leis do Trabalho- 30 horas semanais, prorrogáveis, excepcionalmente, até 45 -boTas por
semana.
Essa imposição de irretratabilidade parece-nos descabida, uma vez que o servidor, só no regime da nova jornada escolhida, certamente poderá aquilatar sobre as
vantagens ou desvantagens do sistema em que ingressou,
mediante aparente manifestação voluntária. De _fato, a
manifestação de vontade, para não ter apenas a aparente
manifestação de sempre, deve resultar do inequívoco co-_
nhecimento das situações em confronto, circunstância
essencial à caracterização da ligitimida"de da ação vOtltiva.
Desta sorte, pela forma como está discipiinada a inatéria, a irretratabilidade apresenta-se, tão somente, como
expediente impeditivo de o agente poder libertar-se da
armadilha a que foi atrafdo.
O presente projeto, assim, objetiva corrigir essa tlQO·
mal ia, assegurado a manifeSta-çã-o de vontade, consoante
seus aspectos jur1dícos e êticos_
Sala das Sessões, 19 de abril de 198-3.- Álvaro Dias.

Art. 224. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos e casas bancárias será de seis horas
contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perf<;zendo_ um t.otal de trinta horas de trabalho por semana(Redação DL. 9I5, 7.1069, DOU 8·10·69, LTr 33(634.
OU. 4.178, 11-12:62. DOU 24-Í2·62, LTr 27/95 dispôs:
"art. 1º Os estabelecimentos de crédito não funcionarão
aos sãbados, em expediente externo ou interno").
§ I'i' A duração normal do trabalho estabelecida neste artigo -ficará compreendida entre sete e vinte e duas
horas, assegurando-se ao empregado, no horário diário,
um intervalo de quinze minutos para alimentação (Redação DL. 229, 28-2·67, DOU 28-2·67, LTr 3If137).
§ 2'i' As disposições deste artigo não se aplicam aos
que exercem funções de direção, gerência, fiscalização,
chefia e equivalentes, ou -que desempenhem outros cargos,de confiança, desde que o valor da gratificação não
s__eja inferior a um terço do salârio do cargo efetivo (Redação DL 754, ll·8-69, DOU I2·8-69, LTr 33/527- V.
SúmulaS TS1 55, 59, 93, 102, I09j.
(Sobre a segurança bancária V. DL 1.034, 21-10-69,
DOU 21·10-69).
Art. 225. A dl!ração normal de trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada atê oito
hor<~s diárias, não excedendo de quarenta e cinco horas
semanais, observados os preceitos gerais sobre duração
de trabalho.
(Redação L. 6.637, 8.5.79, DOU 10.5.79, LTr 43/728),
Art. 226. O regím,e especial de 6 (seis) horas d;; trabãlho também se aplica aos empregados de portaria e de
limpeza, tais como porteiros, telefonistas de mesa, contínuos e serventes, erripregados em bancos e casas bancãrias. -Parágrafo único. A direção de cada banco organizará a escala de serviço do estabelecimento de maneira a
haver empregados do quadro da portaria em função
meia hora antes e até meia hora após o encerramento dos
trabalhos, respeitado o limite de 6 (seis) horas diârias
(Redação L 3.488, 12-12·58, DOU IJ.l2-58. V.. DL 546,
18·4-69, DOU 224-69, LTr 33(207),
• • • • • • • • • • • • o • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • ~.-..·-.·-·· • • • •

ÀS- Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1983
Obriga o registro dos estabelecimentos hospitalak
res nos Conselhos Regionais de Medicina

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.7I8, DE 12 DE NOVEMBRO DE I979.
Dispõe sobre a dura4.;'ào da jornada de trabalho do
pessoal da Caixa Econômica Federal.

Art. 49 A opção pela jornada de trabalho prevista
nos arts. 224, 225 e 226 da Consolidação da Leis do Trabalho serâ sempre lrretratáve1.
Parágrafo único. Os empregã.dos que optarem pela
jornada. de trabalho estabelecida nos Decretos-leis n9
266, de 28 de fevereiro de 1967, e n'i' 943, de 13 de outubro de 1969, poderão fazer, a qualquer tempo, nova
opção pela jornada de trabalho prevista nos arts. 224,
225 e 226 da Consolfdação das Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. IQ Ficam os estabelecimentos hospitalares obrigados a registro perante o Conselho Regional de Medicina, com jurisdição na área em que estejam localizados.
Parágrafo único. Os estabelecimentos referidos ~este
artigo terão o prazo de 3_0 (trinta) dias para atenderem
ao disposto neste _artigo.
Art. 2t> Aos infratores desta Lei aplicar-se-á pena de
suspensão das atividades, até que satisfaçam a exigência
refCfidã no·a-rt. }9.
Art. Jto O Poder Executivo J:egulamentará esta Lei
no prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publi~
cação, dispondo sobre o processo de fiscalização de sua
execução.
_ Ar_t. 4? Esta Lei entrà em vigor na data de sua publicação.
__ - Art. 59 Revogam-se as disposições em c_ontrário.
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-vem repercuÜndÕ intensamente- nos meíos- científicos
do Pais, recentes tragédias que vitimaram pacientes, du~
rante a realização de operações cirúrgicas. Alguns chegam a denunciar a' existência de poderoso lobby, que se
opõe a que os estabelecimentos hospitalares tenham registro obrigatório nos Conselhos Regionais de Medicina,
como uma fónnula·de impedir qualquer ação fiscaliza~
dora por parte desses órgãos de representação profissio~
na!. Nesse passo, afirma-se que grande parte dos erros
médicos deflui da precariedade das instalações hospitalares, agravada pela utilização de equipamentos superados
ou defeituosos, ainda quando não se verifica a falta de
equipamentos para atendimentos de emergência.
Vale ressaltar a publicação pelo Jornal O Globo, em
sua edição de 12 de abril de 1983, da seguinte nota:

Médico acusa Clfnicas de
Impedirem f! Fiscalização

São Paulo (O Globo 1-O Presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Gabriel Wolf Oselka,
denunciou ontem, durante a realização de mesa-redonda
sobre erro médico, realizada na Associação Médica Brasileira (ABM), a existência de_ ''poderosíssimo lobby impedindo que as empresas mêdicas sejam fiscalizadas ou
até mesmo tenham registro obrig<~tór:io junto aos Conselhos de Mediciria"~
Durante a mesa-r"edonda, que contou com a participaÇão dejôrnalista e advogados, os médicos afirmaram
que grande número dos chamados erros médicos decorre
da precariedade das instalações de muitos hospitais, que
utilizam equipãmentos superados ou defeituosos, ou
nem mesmo têm équipanientos para atendimento conveniente em determinadas emergências.

Legislação Ultrapassada

Os participantes da mesa-redonda, inclusive os mêdicos, foram unâni.nles na necessidade de se apurar responsabilidade nos ·casos de erro médico.
- Nossa legislação está inteiramente ultrapassada, é
de 1958, quando o médico tinha sua própria clienteladisse Gabriel OseJk.a. Hoje a medicina é inteiramente diferente, havendo muitas empresas particulares envolvidas com ela. Ê urgente que essa legislação seja revista e
que se cn·e obrigatoriedade de que todas elas se registrem junto aos Conselhos Regionai~. E, mais que isto, estejàin ·sujeitas à fiscalização.
O mêdieo Gabriel Oselka responsabilizou as grandes
empresas que atuam no ramo da medicina pela formação
de "um poderosfssirno lobby" impedindo que seja possível a revisão da atuallegislação para submetê-la à fiscali~
Zação dos CRMs.
Os médicos ·denunciam ainda a má fonnação de grande parte dos profissionais de saúde e que os serviços médicos, muitas vezes, são inadequados para um aprimoramento desses profissionais.
O brilhante editorial do Diário da Manhã sob o titu]o
A Saúde Ameaçada, de 12 de abril de 1983, retrata fielmente como a população encof!tra-se perplexa e deSassistida em razão desses acidentes médicos.
Diz o artigo:

a

A Saúde Ameaçada

O s~nsível aumento da incidência de erros médicos fé_ltais e de_omissãO de_ socorro por parte dos hospitais, nos
últimos meses, mostra um quadro sem retoques da realidade enfrentada por milhões de brasileiros. Apesar da
frequência alarmante com que episódios do tipo chegam
às redações de jornais, impõe-se a dedução de que o
problema tem propo-rções ainda maiores do que aparen-

te.
Goiânia ri_ão.Constitui 6xceção diante das demais capitais e, ao contrário, tem fornecido exemplos significativos dessa lamentável situação. Ainda domingo u Diário
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da Manhã pubHcou o drama vivido por Joana Nascimen~
to de Jesus, enfatizando-o em um de seus editoriais. Absurdos como esse estão a exigir providências drásticas e
eficiente que nunca são adotadas, ·perdidas no emaranhado de inquéritos conduzidos com leviandade e descaso.
Se a burocracia do INAMPS e a ganância: CJõS h:ospitais contribuem para a completa distorção de seu papel
de suporte do atendimento médico da grande maioria da
população, desassistida e perplexa, um outi-o fator acaba
de emergir nesse mar de insegurança, omissão e desidia:
um médico, recém-formado pela UFG, denuncia a qualidade do ensino com que recebeu e se confessa despreparado para o exercício de sua profissão.
No desabafo, certamente corajoso e autêntico, o médiR
co José Cardoso Teixeira pede que se questione o ensino
da Medicina em Goiás. Ele dramatiza a situação dos
profissionais que deixam os bancos da UFG, quase todos- garante- sem conhecimento e sem preparo para
enfrentar os mais elementares casos médicos. Nem serâ
necessârio enfatizar tão contundente libelo.
A saúde do brasileiro, e do goiano em particular, está
irremediavelmente exposta aos mais graves riscos, atacada em várias frentes por uma Sucessão de fatos que estarrecem a opinião pública. Se todos têm direito a errar,
pela própria condição humana, na Medicina não pode
haver espaço para a negligência, a imperícia ou a inépcia.
Afina[, quanto vale uma vida?
O projeto, ainda, prevê aos infi'atores sanções -ãdministrativas de suspensão de suas atividades até que satisfaçam a exigência contida no seu art. 1~. bem como o
processo de fisCalização de sua execução a ser estabelecido na sua regulamentação, com intuito de dotar o Governo de um instrumento legal e eficaz ilo cumprimento
de suas disposições.
A solução recomendada pelo projeto ê simples e não
acarretará ônus substanciais as empresas médicas, afém
de assegurar a atuação dos Conselhos Regionais de Medicina, no controle dos serviços médicos postos à disposição da comunidade.
Sala das Sessões,_ 19 de abril de 1983. - Gastão
Müller.
(Às Comissões de CoNstituição e Justiça e-de Saúde.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 58, DE 1983
Dispõe sobre cobrança de multa pelas concessionárias de serviço público.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os órgãos da administração centralizada e
descentralizada e_as_empresas concessionárias, federais,
estaduais e municipã-is; fOrnecedoras de serviços públicos
de água, luz, gâs, telefone e assemelhados não poderão
cominar multa por atraso de pagamento em percentuais
·superiores ao da taxa de reajuste da ORTN do mês, devendo a incidência dela ser proporcional aos dias de
atraso.
Art. 2~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçio

Constitui o maior contraRsenso, sem falar no prejuízo
do consumidor, a cobrança uniforme de multas por par~
te dos órgãos e concessionârias de serviços públicos. Assim, quem tiver atrasado um dia paga a mesma multa
que aquele que atrasar um mês. f: evidente que a multa,
penalidade que é, tem de guardar proporção com a infração cometida.
O Projeto pretende por termo a esse estado de coisas, e
para tanto explicita que todos os órgãos e concessionárias de serviços públicos de qualquer das três esferasfederal, estadual e municipal só poderão cobrar multas,
além de no mãximo em percentuais idênticos ao da taxa
de reajuste da ORTN do Mês, com cálculo diário, de
modo a que se observe o princfpio de proporcionalidade
da incidência da sanção pecuniãría.

Assim fazendo, o Projeto não só torna a sistemática
dessas cobranças mais acorde com os princípios gerais
do Direito, como livra o consumidor de uma cobrança
extorsiva.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1983. - Murilo Bada,6.
Ás Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal_la) -:_Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
J9-Secretárió.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N' 628, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, re_queiro o desarquivamento do PR Nl' 121/81,
que "AUtoriza a Prefeitura Muncipal de Passa Quatro
(Md) a elev-ar em Cr$ 46.449.200,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a
reconstituição do processo, se necessária:.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1983. - Alfredo Campos

REQUERIMENTO N' 629, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro· o desarquivamento do PR N9 178/81,
que "Autoriza a Prefeitura Muncipal de Belo Oriente
(MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (Sessenta. e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzei~
ros) o montante de sua dívida consolidada", feita e re-:
constituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, t 9 de abril de 1983. - Alfredo Campos.

REQUERIMENTO N' 630, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PR N~ 183/81,
que "Autoriza a Prefeitura Municipal de Boa Esperança
(MG) a elevar em Cr$ 61.450.200,00 (Sessenta e um milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e duzentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstiM
tuição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 19 de abri! de 1983.- Alfredo Cam~
pos.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Os requeriR
mentos lidos serão publicados e posteriormente incluídos na Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O Slt PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência conv_oca sessão extraordinária,· a realizar-se hoje, às
18 hOrãs é 30 minutOs, deStrmida à apreciação das seguintes matérias:
Requerimentos n9s 501 a 504, 522 a 524, 534 a 536, de
1983; e Projetos de Resolução n~'s 16 e 17, de 1983.
Em conseqüência, fica transferida para as 19 horas a
Sessão conjunta _convocada para as 18 horas e 30 minutos
de hoje.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Marcondes Gadelha - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante:- Albano Franco -José Ignâcio - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro --Amaral
Flirlan- Henrique Santillo- Benedito Canelas- José
Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Álvaro
Días- Eneas Faria- Carlos Chiarelli- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ finda a
Hora do ExpedienteL
Passa-se à
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ORDEM DO DIA

üem 1:
Votação, em turno_ único, do Requerimento n~
470, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento lnter~
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n<) 372, de 1981, de sua autoria, que altera dispositivo da vigente legislação previdenciária, para o fim
de assegurar também ao marido viúvo o direito ao
benefício da pensão.
Cm v·õtação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n~
471, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 378. de 1981, de sua autoria, que introduz alte~
rações na vigente Consolidação das Leis do Trabalho.
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 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
472, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento lnteriio, -o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 43, de 1982, de sua autoria, que autoriza o Poder
Executivo a estender aos dependentes dos servidores
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho a
pensão especial de que trata a Lei n9 6.782, de 19 de
maio de 1980.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requeríinento que Vem de ser
aprovado voltará a sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacy' Da lia) -Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n~
473, de 1983, de autoria do Senador José Lins, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento InterM
no, o desarquivamento do Projeto de Resolução o9
85, de 198 t, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Cubatão (SP) a elevar em CrS 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 5:
Votação, em turno ·único, do Requerimento n"
484, de 1983, de autoria do Senador Guilherme Palilldra; so!idtã.ndo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
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Resolução n~' 101, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Maceíó (AL) a elevar em Cr$
130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e
treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e qua~
renta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada.

Em votação o requerimeritO.
Os Srs. Senadores que o aprovam perm-aneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o_ aprovam queiram permanec_er
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de Resolução constante do requerimento
voltará a tramitar normalmente.

~c

Votação, em turno único, do Requerimento n9
489, de 1983, de autoria do Senador Guilherme Palrileira, solicítando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto _de
Resolução n9 138~ de 1982, que autoriza o Governo
do Estado de Alagoas a elevar eçn Cr$
l.l72.118.000,00 (um bilhão, cento e setenta e dois
mifhõeS, cento e dezoito 'mil crUzeiros) -o montante
de sua dívida consolidada.
-

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa).

E'll votação o fequerimento.
Os Srs. senad~res que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será deSarqui~ada e prosseguirá o seu curso
normal.
~O ~SR.

Aprovado.
O projeto de resolução cõiistarite do requerímento voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 7:
Votação, em turno ónicó, do Requerimento -n9
486, de 1983, de autoria do Senador Guilherme Palmeíra, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimef?-tO Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n9 4, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado de Alagoas a elevar em Cr!i 155.363.000,00
(cento e cinqüenta e cincO milhões, trezentos e sessenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Em votação.
Os Srs. ·senadores que o aprovam permaneçam como
Se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria consüuite da requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua traffiitaçã6 normal.
·

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 8:
Votação, ~ turno único, do Requerimento n9
487, de 1983, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, solicitandOfios termos dO art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
ReSolução n9 5, de 1982, que autoriza- o Governo do
Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 551.515.500,00
(quinhentos e cinqüenta e um milhões, 9uinh~nto~ e
quinze mil e quinhentos -cruzeiroS) o montan-te de
sua dívida consolidada.
Em votação-.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.. (Pausa.)
Aprovado,
O projeto de resoluÇão constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallaj -

Item 9:

Votação, ·em turno único, do Requerimento n9
488, de 1983, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, solicitando, n.os temos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Res_olução n9 6, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado de Alagoas a elevar em Cri 33.305..000,00
(trinta e três milhões, trezentos e cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

Em votação o requerimento.
Qs Srs, Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-A matéria será desarquivada· e prosseguirá o seu curso
normal.

·o

SR. !'RESIDENTE (Moacyr Dalfa)- Item 12:

~Votação, em turno úniC9, d~ Requerimento n9
491-, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solici-·
tando, nos temias do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivament9 do Projeto de Lei do Senado
n" 156, de 1981, de sua autoria, que altera e revo_ga
disposúivos -na ConsOlidação daS Leis do_Trabalho
e na Lei n9 5~889, de 8 de junho de 1973~ para o fim
.de unificar a prescrição
d·ireito do trabalho.

no.

Em votação o r_equerimento.
Os Srs.. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) .
Aprovado.
O prOjetO. de lei a que Se refere o requerimento aprovado voltarã a tramita! normalmen~e.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 13:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
492,.de 1983, de autoria do Sen.ador Fernanda Henrique ca·rdoso, solicitando~ nos tefmos do art. 367
do Regimento Intetno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 140, de 1982, que autori~ o
Governo do Estado de São Pa~lo a elevar em CrS
-- 493-:IJQO:;(j(j().ób (quatrocentos e novell;ta e três milhões de cruzeiros)" o montante de sua dívida conso:- lidada.__
Em votação.
Os Srs.Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
, ----::AProVaâo. _
O projetO dC resolução conS:ian.te do requerimento" voltará a tramitar normalmente.

(Moacyr Dalla) -

Item 14:

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprová.do voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalia) -

Item 15:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
500, de f983, de aUtoria do Senador M: urilo 8adaró,
solicita~do, nos termos_ do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 230, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municípal de-Lu:z (MG) a elevar en1 CrS 92.175.300,00
(noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e
trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

PRIISIDI;:NTE (Moacyr Dalla)-Item 11:

Votação, em turno úllico, do Requerimento n9
490, de 1983, de ãutoria do Senador Guilherme Palmeira, solic_ítando, nos termos do art. 367 do Regimenro Interno. o desarquivamento do Projeto. de
Resolução n9 t4r, de 1982, que autoriza -o -Governo
do· Estado de A lagoas a elevar em Cr$
282.536.930,00 (duzentos e oiteitta e dois milhões,
gllinhentos e trinta e seis mil, novecentos e tririta
cruzeirOs-) _o rllontante de"- sua dívida consOlidada.

PRESID~NTE

Votação, em turno único, do Requerimento n9
499, de 1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento In~rno, o desarquiv8.mento do Projeto de Resolução n~ 153, de 1981, que autoriza a Prefeitura MUnicipal de Valinhos (SP) a elevar em CrS
36.49:5.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e
noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

OSR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -~Item 10:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 6:
Votação, em turno único, do Regimento n"' 485,
de 1983, de autoria do Senador GUílh-eTiiie-Pa.Jmeira, solicitando, nos termos do art. 367- do Regímento ( nterno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 157, de 198f, Q.ue autoriZa O-GoVerno -do
Estado de Alagoas a elevar em Cr!i 377.683.900,00
(trezentos e setenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e três mil e novecentos cruzeiros), o montante
de sua dívida consolídada.

_ O SR.

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. PRESlJ;J~NTE (Moacyr baila)- Item 16:
:qíscussão, em turi1o.único, da_Redaç~o Final (oferecida pela ComiSsão de Redação em seu Parecer
n9 167, de 198,3), do Projeto_ de Resolução n9 148, de
1981, q~e autoriza a 'Prefeitura Municipal de Acaraú, Estado do Ceará; a elevar em CrS 10.531.400,00
(dez rriilhões, quinhentos e trinta e um mil e quatrocentos cruzefros) o montaOte de sua'dívida consolidada~

Em discussã·o a rl::dação final, em turno único. (Pausa.)
,

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação finàl dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A m3téria 11:ai à promulgaçãç ..
E a segtii~te a redação final aprovada
_ Red~çãq finai dO Projeto de Resolu,;ão ~9 148, de

1981.

~·

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

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Acaraú, Estado do Cesrá, a eievar em CrS 10.531.400,9() (dez milhões, quinhentos e trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros) o· montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~a Prefeitura Municip8.1 de Acaraú, Estado
do Ceará, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II
de ou~ubr_o_ de J976. do Sen~do Federa!, autorizada a elevar em Cr!i 10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e
trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de
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sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um
epréstimo de igual valor junto _à Caixa Econômica Fede-ral mediante a utilização de recursos do_Eundo 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 entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR.

PRESID_~NTE

(Moacyr Dalla)- Item 17:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
168, de 1983), do Projeto de Resolução n' 158, de
1981, que autoriza o Governo do Estado do Cearã a
elevar em Cr$ 14.435.200,00 (quatorze- milhões,
quatrocentos e trinta e cinco mil e duzentos c~:uzeiM
ros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. {PauM
sa.)
Não havendo quem queira discutiMla, declaroMa encerM
rada.
Encerrada a discussão, a redação final ê dada como diM
finitivamente aprovada, nos termos do _art. 359 do RegiM
menta Interno.
A matériã vai à promulgação.

E a seguinte
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

a redação final aprovada __

Redação Final do Projeto de Resolução n9 158, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado do Ceará 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.
O Senado Federal resolve:
Art. .l 'i' ~ o Governo do Estado d.o Cearâ, nos terM
mos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado 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, a fim de que possa contratar um empréstiM
mo de igual valor junto à Caixa Eco'nômica Federal, meM
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Socíal- FAS, destinado à produção e
comercialização do artesanato cearense, 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 tui-no úníco, da redação final (ofe-recida pela Comissão de Rcdação ein seu Parecer n'i'
169, de 1983), do Projeto de Resolução n~" 166, d(.:
1981, que autoriza a PrefeitUra Municipal de UmaM
ri, Estado do Cearã, Contratar Operação de crédito
no valor de Cr$ 12.277 .ono,oo (doze milhões, duzenM
tos e setenta e sete mil cruzeiros).

a

Em discussão a redação final, em truno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, deM
claro encerrada a discussão.

Encerrada esta, a redação final é dada como aprovaM
da, de a~ordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

t

a seguinte a redaçào fine# gprovada

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 166, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

cruzeiros) o inontante de sua dívida consolidada, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilizaçaõ
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, para financiar edificação destinada às Polícias Civil e Militar, além da aquisição de equipamentos,
naquele Município obdecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Muncipal de Umari, Estado
do Ceará, a contratar operação de crédito no valor de
CrS 12.277.000,00 (doze milhões, duzentos e setenta
e sete mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. l'i' É a Prefeitura Muncipal de Umari, Estado
do Cearâ, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11
de- outubro de 1976, do SCnado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
_12.277.000,00 (doze milhõc:., duzentos e setenta e sete
mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização_ de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção
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.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 19:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n~" 68, de 1982, que autoriza o Governo do Estado
de Santa Catarina a elevar em Cr$ 451.355.900,00
(quatrocentos e cinqüenta e um milhões, trezentos e
cinqiienta e cinco rriil novecentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Em discUssão a redação final, em turno único. ( PauM
sa.)
Não havendo oradores, declaroMa encerrada, sendo a
redação final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do RegimentO Internõ.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a

redaçào final aprovada.

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 68, 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 ~stado de Santa Catarina a
elevar em Cr$ _451.355.900,00 (quatrocentos e cinqUenta e hum milhões, trezentos e cinqUenta e cinco
mil e º'ovecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. l~" Ê o Governo do Estado de Sarita- Catarina,
nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11 de ouM
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 451.355.900,00 (quatrocentos e cinqilenta e um
milhQes, trezentos e cinqUenta e cinco mil e novecentos

Item 20:

Discussão, em turno único, da Redação Final (o·
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n~" 171, de 1983), do Projeto de Resolução n'i' 110, de
1982, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuço a elevar em Cr$ 39.930.000,00 (trinta e
nove milhões, novecentos e trinta mil cruzeiros) o
montante de sua dlvida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havend_o quem queira discuti-la, declaroMa encerrada.
Encerrada a discussão, a rcdaçào final ê dada como
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re·
gimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a

redação final aprovada.

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 110, de
1982.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, iricíso VI, da Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

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 montante de sua
dívida consolidada.
O S"enado Federal resolve:
Art. J'i'
É o Governo do Estado de Pernambuco,
nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 39.930.000,00 (trinta e nove milhões, novecentos
e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprêstímo de
igual valor junto à Caixa Económica Federal, mediante a
utiHzação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social...:... FAS; destinado à conclusão do projeto arquitetônico, equipamento e mobíliãrio da Btblioteca
Pública Estadual Presidente Castello Branco, naquele
Estado, obdecidas 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 21:

Discussão, em seu turno único, da redação _final
(oferecida pela Comissão de Redaçào em seu PareM
cer n'i' 112, de 1983), do Projeto de Resolução n9 143,
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Aparecida do Tabuado, Estado de Mato Grosso do
Sul, a elevar em Cr$ 4.703.1CX>,OO-(Q.uafro milhões,
setecentos e três mil e cem cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada.
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Em discussão a redação final, em turno únicO. (PauM
sa.)

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, dedare 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 promufgação.
ta seguinte a redaçào_final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução

n9

143, de

1982-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inc(so VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do
Tabuado, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em
CrS 4.703.100,00 (quatro milhões, setecentos e três
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. (9 É a Prefeitura Municipal de Aparecida do
Tabuado, Estado de Mato Grosso do Sül, nos termos do
art. 29 d~ Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 4.703.100,00 (quatro milhões, setecentos e três mil e
cem cruzejros)- o montante de sua dívida consolidada, a
fim de que pOssa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Econômica Federal, medíai:tte a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So~
cial- FAS, destinado à construção de 3 (três) unidades
escolares na zona rural daquele Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do-Bfasil no
respectivo processo~
Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 22:

Discussão, em turnO único-,- da Redaçâo filial (ofe.
recída pela Comissão de Redação em seu Parecer n"'
173, de 1983), do Projeto de Resolução n"' 148, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Sombrio, Estado de Santa Calarina, a elevar em
Cr$ 4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oiten~
ta e um mil, vinte e cinCo cruzeiros e vinte e quatro
centavos), o montante de sua divida consolidada.
Em discussão a redaçào final, em tuino único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação final dada como --aprovadâ, de conformidade
com o art. 359 do RC:gimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

t

a seguinte a fedaçào-jirial aprovada.

Redação final do Projeto de Resolução n9 148, de

Jução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede·
ra], autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 4.281.025,24 (qúãtro ffiilhões, dui~ntos _e
oitenta e Um mil, vinte-e -cínco cruzeiros e vinte e quatro
centavos), correspondentes a 2.610,65 OR.';I'Ns 1 cons_id~
tado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.60~,99 (Um
ffiil, seiséentos e-'dois cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente a março/82, a fim de que possa contratar
um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à
aquisição de equipamentos para coleta e tratamento de
lixo, na sede do Município, obedecidas as condições ad~
mitidas pelo Banco Central do Brasll no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 23:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n"' 174, de 1983, do Projeto de Resolução n9 149, de
I982 que autoriza a Prefeitura Municipal de Aloândia, Estado de Goiãs, a el~~r em CrSI3.128.4~~.00
(treze milhões, cento e vinte e oito mil, Quatrocentos
e noventa e dois ~_ruz~ros) o m~ntante dç:_s~a díyida
consÕ!ida.da,
Antes de submeter a matéria ao plenário a presidência
esclarece que a comissão de redação, em seu parecer, e
conforme consta dos avulsos distribuídos aos Srs. Senadores, corrigiu, como lapso ,manifesto, e respaldada nos
documentos que fundamentam a proposição, o quantitativo das ORTNs constantes do projeto de resolução, de
9.068,53 para 7.800.
Assim s~ndo, conforme o art. 359 do Regimento Interno, a matéria serã objeto de discussão e votação.
Em discussão a redaç~o final, em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer~
rada.
Em votação,
Os Srs·. Senadores que a aprovam permaneçam senta- dos. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai a promulgação.
E a seguinte a redaçào final aprovada
Redação final do Proj~to de Resolução n"' 149, de
.1982.
Faço saber que o Senado aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu~ Presiderite, prOmUlgo- a seg-uinte

RESOLUÇÃO No, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aloândia, Estado de Goiás, a elevar em Cr$ 13.128.492,00 (treze
milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada~

1982Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do arL 42, inciso Vt, da- ·constitUíÇà:o, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio, Estado de Santa Catarina, a elevar em
Cr$ 4.281.025,24 (quatro milhões, duzerltos e oitenta
e um mil, vinte e cinco cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. (9 Ê a Prefeitura Municipal de Sombrio, Estado de Santa Catarina, nos_ termos do art. 29 da Reso~

O Senado Federal resolve:
- Art. 1"' t i Prefeitura Municipal de Aloândia, Esta~
do de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de
li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$
I3.128.492,00:(treZe milhões, cento e Vinte e oito mil,
quatrocentos e noventa e _dois cr1.1zeiros), correspondentes a 7.800 ORTNs·, considerado_o valor nominal da
ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e
três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82,
a fim de que possa contratar uma operação de crédito de
igual valor junto à Caixa Econômíca Federal, mediante a
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol~
vimento Social- F AS, destinada à construção e equipa·
ffiento._d~ Centro de Saúde, naquele Município, obedeci-
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das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 24:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n9 240,de. 1982- DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair empréstimo interno destinado à melhoria das características técnicas de _estradas vicinais, tendo
PARECERES, sob n"'s 183 a 185, de 1983, das
Comtssões:
---:-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade;
- do Distrito Federal, favorável; e
~ de Finanças, favorâvel.
Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encer.râ-la. {Pausa.)
Encerrada.
Em_ votação.
Qs.Srs_Senadores que o aprovam qu~iram conservarse como estão. {Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto

aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO No 240, DE 1982
Autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair
empréstimo interno destinado à melhoria das carac~
terísticas técnicas de Estradas Vicinals.
O Senado Federal decreta:
Art: I 9 Fica o Governo do Distrito Federal autorizado a contrair, junto aO Banco Nacional de Desenvolvi~
menta Económico e Social- BNDES, empréstimo, em,
tnoeda nacional, até o equivalente aos seguintes valores:
I - 74.145 (setenta e quatro mil cento e quarenta e
cinco) Obrigações Reajustavéis do Tesouro NacionalORTN; e
II- 2Y USS 812,135.72 (oitocentos e: doze mil, cento e
trinta e cinco dólares e setenta e dois centavos) norteamericanos.
Art. 29 O empréstimo autorizado no artigo precedente destina-se à melhoria daS características técnicas
de estradas vicinais, localizadas na Região Leste do Distrito Federal.
Art.__ 3"' Fica o Governo do Distrito Federal, igualmente, autorizado a dar, como garantia de pagamento
do empréstimo de que trata a presente Lei, parcelas ou
cotas-partes da Taxa Rodoviãria Única o.u de outros recursos que vierem substitUí-la.
Art. 4"' Esta Lei_ entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário.

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 25:
Discussão, eni'tu:r'nó único, do Projeto de Resolução n9 l07,_de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 693,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Niterói (RJ) a elevar em Cr$ 59.81 L900,00
(cinqilenta e nove milhões, oitocentos e onze mil e
novecentos cruzeiros) o montante. de sua dívida
consolidada.
PARECERES. sob nos 694 e 695. de 1981, das
Comissões:-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, fa-vorável.
~

-

Em discussão o projeto, em turno único. (PauSa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
- declaro-a encerrada.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirani. permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de _Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 107, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Niterôi (RJ) a
elevar em Cr$ 59.811.900,00 (cinqüenta e nove milhões oitocentos e onze mil e novecentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. i"' É a Prefeitura Muriicipal de Niterói (RJ), nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS
59.811.900,00 (cinqíienta e nove milhões, oitOcentOS e
onze mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívi~

da consolidada interna, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômíca Fe-deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de AR
paio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado à imR
plantação de 7 (sete) unidades de saúde naquele MunicíR
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco CenR
trai do Brasil, no respectivo processo_.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 26:
Discussão erri turno únicõ, do" Projeto de Resolução nY 207, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia, como conclusão de seu Par~cer n9
1.235, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bento Gonçalves (RS) a elevar em CrS
249.979:216,00 (duzentos e quarenta e nove milhões,
novecentos e setenta ç: nove mil, duzentos e dezesseis
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada,
tendo
PARECERES, sob Nos 1.236 e 1.237, de 1981,
das Comissões;-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorãvel.
Em discussão o prOjeto, em- lllrno 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 Coniissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 207, DE 1981
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 e- duzentos e dezesseis cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve;:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul nos termos do art. 2q
da Resolução nq 93, de 11 de outubro de 1_976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em CrS 249.979.216,00 (duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e setenta e
nove mil e duzentos e dezesst!iúifuzeiro.S) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um emprésfirilO de igual valor,junto ao Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S/A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, desR

tinado à implantação e desenvolvimento do projeto
CURA Piloto, que abrangerá os bairros Progresso e São
Roque, naquele Município, obedecidas as condições ad-:
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectiVO processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 27:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 99, de 1982 (apresentado pela Comissão_ de
Economia como conclusão de s_eu Parecer n9 520, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Candelâria (RS) a elevar em Cr$ 11.646.800,00 (onze
milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada,
tendo
__ .PARE.C~RP-S_. sob nqs 521 e 522, de ~982, das
Comissões:_
-de Constituicão e Justi~a. pela constitucionalidade ejurídicídade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, favorável.

---Em

discuSs.ão o projeto, em turno único.
·se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrá-la. (Pausa.)
Encerrada.

Em votacão.
Os Srs. "Senadores que o âprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
AprOvado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 99, DE 1982
Autoriza a Pre-feitura Municipal de Candelária
(RS) a elevar em Cr$ J1.646.800,00 (onze milhões,
seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros)
o montante de sua dívida, consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I Y E. a PrefeitUra Municipal de Candelária, Es~
tado_ôo Rio-Grande do SUl, rlos termos do ar~:29 daRe-solução n9 23, de li de outubro de 1976, do Senado Fe-deral, autorizada a elevar em Cr$ 11.646.800,00 (onze
milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida_ consolidada interna, a
fim_de que pOssa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caiia bconômica Federal, esta na qualidade
de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~
mento Social - F AS, destinado à conslrução de esçolas
rurars·, naquele municfpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Ari. 29 Esta -resolução entra em vigOr-na dat3. de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 28:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 101, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nY 526, de 1982), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Passo Fundo (RS) a
elevar em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentOs e virite e sete
milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s_527 e 528, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)

NenliUin 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 No 101, DE 1982
Autoriza a Pre-feitura Municipal de Passo Fundo
(RS) a elevar em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e
finte e sete milhões trezentos e vinte e quatro mil cru~
zeiros) o montante de sua dívida consolidada Interna.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, do
Estado do Rio_ Grande do Sul, nos termos do art. 2Y da
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 627 .324-,()00,00 (seiscentos e vinte e sete milhões trezentos e vinte e quatro
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inR
terna, a_ fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A., __este na _gua]ídade _de agente financeiro do Banco -Nacional da Habitação, destinado à execução das
obras de infra e superestrutura compreendidas no Projeto CURA :·v era Cfuz", 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 29:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
ri9 119 de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nY 607, de 1982), que autoriza a _Prefeitura Municipal de Paulínea (SP) a elevar
em Cr$ 1.009.884.000,00 (um bilhãO, nove milhões, oitocentos e oi~entª_ e quatro mil cruzeir~s)_ o montante de
sua dÍvida ~onsolidada, tendo
PARECERES, sob nqs 608 e 609, 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 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 No 119, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínea
(SP), a elevar em Cr$ 1.009.884.000,00 (um bilhão,
nove milhões e oitocentos e oitenta e- quatro mil cru-

zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art.- J9 ta Prefeitura Municipal de Paulínea, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2q da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a-eleVar em Cr$ 1.009.884.000,00 (um bilhão, nove
milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/A, esta ita
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qua'Iidade de agente financeiro .do Banco Nacional da
Habitacão (BNH), destinado à implantação do Projeto
CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces-

so.
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Esgotada a
matéria da Ordem do Dia, concedo a palavra ao" riobre
Senador Dinarte Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se-nadores:
Sempre que venho a esta tribuna parece que vou repe-
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dução. Agora, eu proponh~ que durante estes quatro
-anos de seca que n6S tivemoS, ~queles Qlle tiverem pro-Priedades exataillente reconhecida pelo Governo, incluída na emergência, que ele participe dêsse fav?r, que o
Governo estenda a ele o benefício de uma mor;:~.tória.
Eles pagarão juros e o pagamento fica adiado de acordo
:com os anos que ele não teve produção.
Tenho a. impressão que nós, do Nordeste, devíamos
nos reunir, irão Banco Central, que é de onde sai o dinheiro, pleitear essa medida, que, estou certo, teria
maior repercussão em todo o Nordeste, notadamente naqueles Estados mais desenvolvidos.

0-Sr.

Lomanto Júnior- Permite-me V. Ex' um apar-

te?

OcSR. DINAR TE MARIZ- Com muito prazer.
tir alguma coisa que eujã disse, porque o assunto seffipre
é o Nordeste. E hoje venho, talvez mais apreensivo do
O Sr. Lomanto Júnior- SenadOr Dinarte Mariz, V.
que em outras ocasiões, falar sobre a situação em que se
Ex~ tem o -meu integral apoio. Estou pronto para acomencontra o Nordeste, notadamente o meu Estado, onde a
panhar V. Ex•, como também acredito que todos os
crise económica é nlaiS- acentuada.
companheiros do Nordeste, todos os Senadores nordesSr. Presidente, daquilo que vi, daquilo que testemutinos estarão à sua disposiçãO para levar ao- Presidente
nhei, daquilo que participei duraiúe esses anos, pois eu
do Banco Central ou ao responsável pela ãrea económitambém sou agricultor, não vou exaltar as soluções que
ca, este clamor_ Evidentemente, o homem que está recetêm sjdo adotadas dentro desse sistema de emergência
bendo aquele diminuto salário, o chamado "safário de eem relação à seca do Nordeste, pois me parece. que nele,
mergência", esse é o trabalhador, é o mais necessitado.
dentro do sistema existeni muitas falhas.
Mas o pequeno produtor, quer dizer, o homem que está
Mas não venho aqui apreciar as faltas e enumerá-las.
enfrentando há quatro anos uma seca inclemente. das
Venho propor uma solução para os agricultores, os vermais dramáticas, ocorridas até então no Nordeste, não
dadeiros produtores da região do meu Estado. E que há
_ tem dinheiro para nada, porque o que planta, não colhe.
4 anos nós temos seca, não temos produção. O pior para
_EJe__r.enova a plantação, e mais u~a frustaç_ão ocorre. V.
nós, lá do Nordeste, é que as chuvas são irregulares e não
_ -Ex• trai um apelo, o mais oportuno, que merece o meu
têm permitido colheitas. Verifiquei que aCtueles que pro~
~ !i!poio, e acredito que o de todos os nordestinoS nestB: Ca· duzem estão afastados_ dos favOres do Governo ou,-por
sa. Sr. Senador, é préciso q!le se desperte o País p~ua esta
outra, dos deveres, do amparo que o Governo tem para
situ-ação crónica, caótica que vive aQUela região, que é
com eles, entre os quais eu me incluo.
uma das que mais contribui para o País. Por incrível que
Eu queria propor ao ilustre Presidente do Banco Cenpareça, se nós analisarmos o Nordeste como um todo, o
tral que se estudasse uma maneira de favorecer o homem
Nordeste contribui muito mais do que recebe do País. :t:
que o produz. No meu Estad_o não tem essa história deque há uma operação triangualar~-Nó'S exportaffiooS para
grandeza, de produtor pequeno e médio. Todos nós soos países compradores e o dinheiro volta p-ara São Paulo
mos pequenos no Nordeste, principalmente lá no Rio
e para o Centro-sul do País em forma de dólares, de diviGrande do Norte.
sas-p-ár-a aum-entãr o parque iildustrial e a riqueza desse
Então, nós ficamos afastados, porque aqueles que têm
Çentro-suL Nós precisamos adotar uma política para o
uma propriedade numa faixa acima de_500_hectares, são
Nor_deste. Ã suó.ENE, hoje, é uma espécie de DASP,
considerados grandes proprietários. No meu Estado,esta é uma triste realidade. A SUDENE que eu conheci
e falo exatamente sobre a economia do meu Estado -; viva, atuante, dinâmica, hoje é mais um órgão burocrátías propriedades melhores,na região semi-árida, que têm
co entre os que se esclerosaram nesse período, nesses vinuma faixa agricultável, não vão além de 20% do total da
_te e tantos anos de sua fundação. Eu conheci a SUDENE
propriedade. Entãõ, esta-se ·vendo po-r ai que todos sodínâmica, eu conheci a SUDENE construindo coniigo o
mos pequenos naquela região.
- centro industria( de Aratu, eu vi a SUDENE sendo um
Eu gostaria de convocar os meus companheiros do
órgão de plaileja-m6nto, Hoje, eJa é mais um órgão no
Nordeste para estudarmos uma maneira de chegar até o
N ardeste, esta ê a triste realidade. Pois bem, é preciso
Presidente do Banco Central e fazer a seguinte proposta:
que se adote uma política para o Nordeste, como a Itália
aqueles que tiveram suas propriedades, dentro da faixa
f_ez. Quem conheceu o Sul da ltátia, paupérrimo, emreconhecida pelo Governo, na área- semi-ârida durantê
pobrecido, um Sul da Itália muito mais pobre do que o
esses anos, teriam débitos adiados de acordo com cada
Nordeste, sem condições para se desenvolver e percorre
ano de crise, isto é, nós estamos com 4 anos de seca, e ahoje, como percorri há bem pouco atrás, o Sul da Itália,
queles que tiveram sua propriedade, durante esses 4 av~rifica que lá hoUVe um trabalhO sério, houve realmente
nos, numa emergência, os seus débitos deveriam ser aum investimento maciço, houVe uma-eleiçãO de prioridadiados por 4 anos, seguidamente, e os proprietários pades para região. Ora; Sr. Senador Dinarte Mariz, eu não
gariam apenas os juros.
querO- falar em seCessão, eu sou- brasileiro antes de ser
Eu falo sobre isto porque tenho a-impressão de que
nordestino, mas a verdade é esta: o que nós estamos oupouca gente pode pagar os juros e essa proposta não alvindo lá é qtie não é possível continuar-isto: o Brasil rico,
tera grande _coisa _ou quase nada___os programas do Gover_enriquecendo cada_ vez mais e __o Brasil pobre, cada vez
no. Ele não vai desembolsar mas receber juros e adiar
mais miserável. Trago a V. Ex• a minha solidarfedade e
pagamentos.
quero acrescentar isso: não basta a esmola. O Nordeste
não quer esmola, porque ele cont~i~ui com seu suor, com
Ninguém nega que realmente estamos dentro de um
· jiu sacrifício para enriquecer o- BraS.i!. Basta que se desistema de Governo que mais arilparo deu ao Nordeste,
volva ao Nordeste o que se tira dele e já será uma politica
ninguém pode negar isso. MaS nãõ eStou aqUi para exaltar o modus faciendi dentro da crise econômíca·durãnte -voJt~a para o N ardeste.
esses quatro anos de Goverrio. Agora, o que é injusto é
O SR. DINAR TE MARIZ- Agradeço a V. Ex• que
que o homem que produz e tem dentro da sua propriedaé um velho conhecedor e um velho batalhador em benefíde muitos colonos -lá nós chamamos "moradores"-,
Cio do Nordeste, o aparte -com que nesta hora me honoutros colonos, não tenha recebido um cruzeiro do Gorou.
verno para manter aquela gente, aquelas famílias. Então,
ele se endividou durante quatro anos, não teve proO Sr. Lomanto Júnior- Aprendi muito com V. Ex•
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0 SR. DINARTE MARIZ - E acrescento um
prOblema qu~- está aflorando é a reunião nossa, mais
uma v~ porque já ~o-inei a iniciativa nesta Casa de orgaÕizar uma comissão Para que se 'estudassem os problemas do Nordeste. Segundo me parece, não por mim só,
m:is pelos -Componentes dessa comissão, ela fez um dos
estudos mais sérios entre os que já se fizeram sobre o
Nordeste. V. Ex• falou sobre a SUDENE, que ajudei a
criar como Õ~vernadOr de t'Stado, e que dificUldades tivemos então. Não sei se deveria dar opiniãO para se criar
a SUDENE, tivemos um esforço redobrado e devemos
muito ao então Governador Cid Sampaio, naquela oportunidade, muito voluntarioso, muito atuante. Mas para
criarmos a SUDENE fomos forçados a incluir o Estado
de Minas Gerais de~tro do Nordeste semi-ãrido, porque
na Presidência da RePública_~tava o presidente Juscelino Kubistschek de Oliveira. Não sei se estou estrapolando a minh3 manifestação, mas estou dando um depoimento porque fui realmente um dos criadores da SUDENE. Mas, quanto ao que V. Ex~ disse, está perfeito.
Mas, a minha questão, agora, é um problema urgente,
é de 3goi'a,- é- uma solução para a- hora, imediata.
Então, trazia, hoje, dois assuntos, este_ assunto do
Nordeste e, outr_o, também, do Nordeste, este imediato e
o outro ...
O Sr. João Lobo ~ Permite-me V. Ex~ um aparte_?
OSR. DINARTE MARIZ- Darei o aparte a V. Ex•,
-com muito prazer, logo que concluir o meu raciocínio.
J.á falei e Vou repetir para V. Ex•, o primeiro, é que se
vá ao Banco Central e se consiga o adiamento, a prorrogação das dívidas dos agricultores, daqueles que não estão recebendo dinheiro em casa para não trabalhar; daqueles que estão ma-ntendo seus colonos nas suas propriedades, há quatro anos, sem receber um cruzeiro de
auxílio do Governo, para que fosse reconhecida a prorrogação, de_acor_do com_ sua propriedade, incluída nas emergências reconhecidas pelo próprio Governo Federal.
Então, se tenha, por exemplo, uma propriedade hã quatro anos sem produção, os meus débitos, só os débitos da
pecuária e da agricultura seriam prorrogados por quatro
anos, ano a ano e ficaríamos _pagando apenas os juros. O
GovCrno não desembolsaria nada com essa situação, ficaria recebendo os juros, e já _S_eria Um sacr_ificio para
muitos pagarem os juros dos seus débitos; isto para dar
um alento, um ânimo, para que se continue trabalhando,
pensando em pagar os débi_tos, no futuro, às repartições
federais. Eu acho, Sr. Presídente, que nós do Nordeste
devíamos agir em bloco para isso.
O segundo ê mais complicado, mas é uma idéia que me
ocorreu e talvez resultou do entendimento, do diãlogo
que eu tive com uma das altas autoridades da Nação.
Ocorreu-me uma solução: o Governo, em vez de levar
uma soma muito grande para a SUDENE, para o FINO R, dividiria es5e5 re-cursOs entre os governos do Nordeste. Por intermédio desses governos, esses recursos seriam realmente aplicados no desenvolvimento de cada
Estado.
Ura, isso ú:ri.:l muitas Vántagens, uma delas é que afastaria o aventureirismo, em muitas ocasiões inevitável.
Outra é que as boas idéias no papel, em muitas ocasiões,
também, não têm condições de execu-ção na ação. Os governos estaduais, com esses recursos que lhes seriam en- tregu_es, escolheriam, de acordo com a orientação da SUDENE, o plano de ação de desenvolvimento de cada Estado daquela Região, dentro do programa da própria
SUDENE.
Tenho a imPreSsão de que isso daria Um alento a uma
_Região que se está revelando inteiramente sem condições
de sobrevivência.
Sabemos que o próprio Governo brasileiro está em dificuldade e está apelando para recursos Já fora. Avaliem
os que aq~i estão e que há anos não produzem. Um caso
que eu-queria citar aqui- é que o Governo devia dar agora uma anistia na região semi-ârida, reconhecidamen-
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te com quatro anos de seca, aos impostos do INCRA,
que são elevados,_ No momento, se não estou enganado,
havia uma moratória, ou, por outra, uma anistia que se
extingue agora. Então, o Governo tem que renovar essa
anistia durante quatro ou cinco anos, que são os anos de
crise.
Queria deixar aqui, da tribuna;-este-apelo aos meus colegas do Nordeste. O Ceará, por exemplo, goSta muito
de tomar conta da história da seca e devemos, sem ne~
nhuma dúvida, aos representantes do Ceará as rrielhores
iniciativas em defesa da Região Nordestina, pela sua
ação, pois tivemos na pessoa do nosso colega, o nobre
Senador José Lins, quejã passóil pela direção da SUDENE, deixando lã a marca da !;Ua competência" ein b~nefí
cio do Nordeste.
O Sr. Jos_é Uns- Muito obrigado a V. Ex•,
O SR. DINARTE MARIZ- O Projeto SertanejQ.é
de autoria de S. Ex•, é uma das coisas melhores que tivemos. Agora, ocorre que temos o Projeto Sertanejo, o
Projeto Hídrico, o PROTERRA, temos, assim, umas lO
siglas. Mas a pessoa chega ao banco, a apelar para qualquer dessas siglas, e acabou o dinheiro.
Anteontem, eu estive com o Ministro Flávio Péc9ra e
ele me disse que estava tomando essa iniciativa, estava
dando uma soma de dinheiro muito alta ao Mbústxo
Mário Andreazza, para os programas do N ord~te. Mas
nós não queremos isto n_o papel, nós queremos isto na
realidade, nós queremos_que o cidadào __chegando ao
Banco do Brasil ou Banco do Nordeste, com_um projeto
viável, não falte dinheiro para execução daquele projeto.
Isto é que nos interessa. Esse dinheiro do FJNOR é um
dinheiro complicado, acho que ele não chega nunca.
O FINO R, que eu combati por ele na COCENE, ele
de repente, tornou-se uma galinha dos ovos de ouro para
meia dúzia. Ele conseguiu receber todos os_ recursos destinados ao nosso desenvolvimento e, então, apareceram
uns camaradas que nunca foram proprietários, que nunca tiveram atividad~ industrial e se apresentaram como
industriais, como prOp-fietlfrTóS,--para -receber o dinheiro.
Isto em detrimento do homem do interior, aquele q_ue
não sabe chegar ao Banco do Brasil. Eu sou test~munha
disto, porque levei muitos ao Banco do Brasil e aQ Banco
do Nordeste, para dizer o eles queriam. Acompanhei até
viZinhos meus, para mostrar que o que eles queriam estava dentro do sistema que o Governo criou para auxiliálos. Esse povo não vai ao FINOR, não chega ao FlNOR; quem chega ao FINO R é o sujeito que se insinua
com projetas bonitos. Agora, atê que a coisa melhorou
um pouco, mas houve uma época em que surgiu uma
verdadeira safra de projetas. Era um _verdadeiro profissionalismo, que ainda hoje existe. Àquela época o suje1(o
só podia entrar com um papel debaixo do braço. Hoje
ainda existe isto, mas mçlh_orou um pouco.
Quando falo do Nordeste, eu natur(llmente me excedo.
O Sr. José Lins_ ~ Não apoiado!
O SR~ DINARTE MARIZ - _P.orque nordestino,
nascido na região mais agressiva quantQ ao clima, no sistema do scmi-ârido. Talvez o do Seridó seja o malr;;_JCiOo
de todos os clirilas e o niais alcançado ·sempre que chegam as estiagens. Então porque nascido alí, criado ali,
lutando ali, talv~z eu tenha o pecado de trazer aqui, para
esta Casa, aquele exagero de sofrimento daquela gente.
Eu queria, nesta hora, convocar todos os nossos companheiros do Nordeste. notadamente o nosso en:linente co~
lega do Ceará, o Dr. José Lins, que é, nesta Casa, o melhor conhecedor dos nossos problemas ...
O Sr. José Uns- Não mais do que V, Ex•~
O SR. DINAR TE MARIZ- S. Ex~ já excursioJlOU
por um setor de que tanto_mal se diz hoje, mas, hoje, mudou de posição. S. Ex~ era um tecnocrata, hoje é um Senador, o político José Lins de Albuquerque.
De maneira que eu querla abordar esteS dois assuntos:
primeiro, nós irmos, imediatamente aQ Banco Centflll
para que ele nos facilite naquilo que eu acho mais do que
_justo. E uma coisa à_ qual o Governo não pode faltar,
não pode negar, é a moratória. E, em segundo lugar, te-
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mos o problema do FINOR. Vamos estudar o FINOR,
vamos ver quem está por dentro do FINO R, vamor ver o
que estão fazendo com o FINOR, vamos às capitais. Vamos a Natal, que é a minha capital, e vejam a quantidade
de prédios levantados, anunciando fábrica tal, projeto
tal. Vejam os que estão de posse daqueles projetas; vejam se, realmente, eles são homens tradicionais no assun:
to e vejam quantas obras paradas. Temos fábricas que se
levantaram para explorar produtos que nós não produzimos e mandamos buscar na Bahia, _ou em _outros EstadOs. Falando-se hoje, da economia do dia, sabendo-se do
custo do transporte, é atê irri-sório que o FINOR tenha
tando dinheiro, aí à vontade, para que tal se estabeleça,
Eu- peço--desculpas ã:oS colegas, mas eu não pO&a- deiX;ar de trazer tais problemas, chegando como cheguei,,recentemente, do Nordeste, conhecendo cQmo _estou conhecendo a situação, a posição, o sofrimento daquela
gfllit_~_ÇJ:.! !}ã_Q_podia deixar 9ç trazer a minha palavra a
esta Cas~. Como eu disse, tepho falado tanto sobre Nord~te, dos problemas do Nordeste, dos assuntos do Nordeste, do sofrimentO do Nordeste, que toda vez que eu
assomo aqui, parece que ·estou exagerando. Mas não é
e>;;agero nenhum.
O_ Sr, João L_obo- J:'ermite V~_J!x.~ um aparte?
-0 SR._ DINAR TE MARIZ --Concedo o aparte ao
nobre colega, que foi quem primeiro me solicitou, depois
darei a todos os outros.
O Sr. João Lobo --Senador Dina-rte Mariz, queria me
congratular com V. Ex.•_ pela lucidez com que aborda esses problemas, pelo modo didático com que o faz, com
toda clareza e com tOda SimPiiCidade, coino todO õoiTI
OordestinO~ encara eSseS--pro"Oleffias: EU- achO que V. -E~
tein razão na--prliTieira Parte- Cfa sUa PrOPOsi"ç3o--:- ~ necessário que nós façamos um movimento no sentido de que
os pequenos e médios lavradores e propríetários do Nor~
deste tenham uma espécie de -moratória, ou uma prorrogriÇ_ã_o --daS SUas dívidas.

0 SR.. DINART:_E MARIZ- V. E•permitequ!!eu in~
ter fira ho aparte de V. Ex•? É que esta expressão. "pequenos e médios" não m~ soa bem. Porque ela descarta a
possibilidade de serem atendidos aqueles atê mais necessitados. muitas das vezes.
O Sr. João Lobo- Perfeitamente. Isto porque eu queria chegar à conclusão de_V, Ex.•, de que nós nordestinos
somos sempre en-quadrados nestes dois termos. No Nordeste, ou somos pequenos ou médios, não existe ninguém grande. Então, essa discriminação não tinha a intenção de deixar de ser notada, exatamente a classe mais
prejudicada, a categoria mais prejudicada dos nordestinos, que são os pequenos proprietários, como todos, de
resto, como quase todos os proprietários nordestinos. E
V. Ex• vê, parece que essa gama é sempre a menos protegida. Sobre o decceto _salarial faz-s~ um alarde enorme. t
evidente, quando se tira os 10% dos pequenos operários,
dos_ pequenos trabalhadores, dos que ganham de um a
três_saláriQs, __ -91as nin_guém 9i~ nada, ninguém se I_embra
de que da classe média, que é a classe. intermediária, se
tem retirado do seu reajuste 50% do INPC. Não é apenas
10% que eles perdem, perdem 50%, mas passa desapercebido. E eu volto ao assunto inicial. Acho que V. Ex•
abordã. unl tCma de grande validade para a sobreviência
do Nordeste. Ou o Governo faz o que V. Ex• está propondo - mas não com esses juros que atualmente existéni, porque- SãO proibitivas- oU dá uma prorrogação
desses débitos, por um período equivalente ou maior do
qu-e esses quatro anos de seca que tem se abatido sobre o
Nordeste, ou não sei como essa gente yai conseguir
sObreviver. Eu quero disc_ordar da segundá parte de V.
Ex~ Acho que a_SUDENE está esv-<t.ziada, está prejudicada, na execução _de seus programas. Basta lembrar que,
hoje, a SUDENE tem apenas cerca de 18_ a_I9%_dos_ recursos destinados inicialmente a sua criação~ A SUDENE estâ ~~~dinheiro, a-SUDENE-sabe ~Ciue ~e precisa
fazer 110 Nordeste, sabe_ como fazer, mas não tem os recursos necessários para fazer. A SUDJ;:NE está absoluta·
mente descapitalizada, completamente sem- dinheiro.
Basta lembrar a V. Ex• que atê o Projeto JARI foi pago
coin o dinheiro retirado da SUDENE. Então, V. Ex• po-
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dia atentar que, o crescimento daquela região foi su-perior ao crescimento bruto do restante do Brasil; isso prova que a SUDENE sabe administrar. Hoje, fetizmente,
existe outra mentalidade presidindo a aprovação dos
projetas da SUDENE, os empresários são hoje homens
altamente qualificados, aquele picaretismo inicial, aquele- pfofisSionalismo que V. Ex~ acusou no início da
criação da SUDENE e que houve realmente, já es_tá totalmente banido.
O SR. DINARTE MARIZ- V. Ex• é um homem feliz. porque o Piauí, estou vendo, evoluiu muito.

O Sr. João Lobo- V. Ex• pode observar a veracidade
do que estou dizendo, se atentar para as aprovações dos
p~ojetos dadoS hoje- pela SUDENE. Hoje, o cadastro, a
honradez, o comportamento empresarial do homem que
pr0põ6 Os seuS projetas à SUDENE, é a primeira coisa
encarada -para a aceitação, para a deferimento desses
projetas. A SUOENE jâ deixou para trás aquele tempo
iniCial em que os profissionais das viabilidades, do papel
tinham os seus projetas aprovados. Hoje em dia a SUDENE faz a coisa com muito rigor, e posso assegurar a
V. Ex• que, pelo menos no meu Estado, pelo menos Pro~
jetos finanCiados pela SUDENE, que tive oportunidade
~de conhecer, existe uma criteriosa seleçã.o para os homens capazes de executar os seus projetas. É verdade que
o lavrador comum, o pequeno caboclo do Nordeste, não
-tem condição de fazer esses projetas, neste ponto V. Ex•
está certo, mas para eles existem outras línhas de crédito.
Quero, então, finalizar o-meu aparte e agradecer atolerância com que V. Ex• me ouviu. Concordo inteiramente
c9_ni a pfimeini pãrte do discurso oportuno, vâlído de V.
EX\- os pequenos proprietários, os proprietários do Nordeste devem ser -ãCudidos, .devem ser socorridos com a
prorrogação de suas dívidas, ou ficãrão totalmente paralisados e parados, nesta fase difícil que atravessa a região
do sem i-árido. Mas aCho que a SUDENE deveria serestimulada, apoiada por todos nós, para que maior aparte
de recursos se fizesse ao FINOR. Agradeço ao nobre Senador Dinarte Mariz por esta oportunidade
O SR. DINARTE MARIZ- Nobre Senador, eu que
Ape11as, quero dizer ao nobre colega que não estou
aqui fãlando sobre a SUDENE em situação de deixá-la
mal, conseqüentemente, sobre o segundo assunto de que
tra(ei;-o- FINO R, eu disse que a SUDENE ficaria, naturalmente, encarregada dele.
~gradeço o aparte de V. Ex'

O

Sr. Heh•fdio Nunes -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. DINARTE MARIZ-Agoradareio aparte ao
nobre representante do Piau(, o Senador He!vídio Nu·
nes.

O Sr. Helvídio Nunes - Eminente Senador _Dinarte
Mariz, V. Ex•, no discurso Que hoje pronuncia, jogou
várias brasas rieste plenário. Algumas o eminente Líder
João Lobo já se propôs a apagar e, por certo, o Senador
José !,.inst que é nosso Vice-Líder, com conhecimento especializado de causa, apagará as demais. De minha parte, desejo apenas fixar um ponto, dentre os vários que fo·
ram feridos por V. Ex• É o que diz respeito à prorrogação dos débitos. E o faço, eminente Senador Dinarte
Mariz, "Citando exemplos, Porque os exerriplos falam
mais alto do que qualquer outra coisa. Nós sabemos, o
Governo sabe, o Brasil inteiro sabe que o Nordeste vive
há cinco anos períodos anormais. E_ na minha cidade na~
tal, cuja agência do Banco do Brasil comanda uma região grande com aproximadamente 20 mu-nicípios, aconteceu o segutnte: cerca de lO mil pequenos contratos foram feitos com os pequeninos agricultores, talvez que,
em média, esses 10 mil contratos, atinjam a 200 mil cruzeiros. Sabe V~ _Ex• o que aconteceu1 O Banco do Brasil
está executando esses 10 mil contratos. Por quê? Porque,
_venc~do o prazo e, em hora tenha sido comuniCado ao
Banco a frustração da colheita, o Banc_o, através de firmas que contratou, vem sistem-aticamente afirmando
que, na realidade, não houve frustração total de safra.
Mas, quando reconhece que não houve a frustração total
e afirma que não houve essa frustração total, indica ocaminho; ..recorra, recorra ao órgão superior do Banco"
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Os pequenos agricultores recorie!am e, então, surgiu
uma palavra mágiCa, chave: todos os recursos foram
considerados intempestivos. Intempestivos, se não foi assinado o prazo dentro do qual eles teriam que fazer essa
comunicação? O certo, emin"erüe Senador, é que grande
parte vendeu, inclusive, galinhas, porcos, para efetuar o
pagamento. E agora, grande parte desses devedores estã
batendo às portas, em última instância, do Banco Central. E é provável que o Banco Centrai, mais uma vez,
diga que-esses recuros são intempestivoS. Esta é que é a
triste realidade.
O SR. DINARTE MARIZ- Agradeço o aparte de
V. Ex• e aproveito a oportunidade para dar um esclarecimento a V. Ex•, que é o mais grave. Dentro do seu argumento, V. Ex'" se esqueceu de dizer que toda essa gente
que recebeu dinheiro por empréstimo, toda ela pagou
um seguro que se charila PROAGRO. E. um seguro -para
um capital que o agricultor recebe. Não é para a frustração da sua safra, porque aí o banco teria que pagar
todo o prejuízo, mas para assegurar soffiente o-d-in-heiro
Qüe o' agricUltor recebe. Querõ,Tambêm, dar Um- esclarecimento a V. Ex• Nos contratos que o homem do campo
que mal escreve o nome assina, existem umas letrinhas
bem miúdas que ninguém consegue ler. Numa ocasião,
em uma reunião, quando um superintendente do Banco
do Brasil foi a Natal, exatamente para discutir essa ciuestão que_ estava sendo levantada perante os bancos,
perguntei-lhe se já havia lido, alguma vez, aquelas letrínhas. Ele me respondeu que nunca havia lido. O homem
que não tem condições de analisar o que estâ assinando,
o faz confiando no Governo. b muito comum, pelo menos na minha região, perguntarem um ao outro:- Você
já tirou o dinheiro? Então o outro diz: -Não, não tirei
ainda, ou tirei alguma coisa.- muitO comum. Esse é o
homem que trabalha. Esse homem é quem sustenta o
Brasil. Quem sustenta o Brasil é essa gente. É essa gente
que leva a sua produção aos centros mais industrializados. Sem essa gente não haveria indústria no Brasil. Sem
produção não existiria indústria, não existiria nida. Mas
é a classe mais desprotegida que há neste País.
Agora mesmo um amigo estava com uni projeto qe
plantar 400 hectares de algodão. Como no ano passado
ele havia feito um empréstimO para 300 hectares, o Banco negou porque ele só podia tirar o dinheiro --cOmo
diz o nosso homem do campo - até 300 hectares. Não
entendo por que hoje a produção tem um limite. A pes-soa hoje não pode levantar dinheiro no Banco a não ser
no !imite em que tomou no anó anterior. Isso ê exclusiw
vameilte para o N ardeste.

e.

O Sr. José Lins
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V. Ex.J. me permite?

O SR. DINARTE MARIZ - Esse fato não existe
noutro setor da atividade agrícola do Brasil. Existe só no
Nordeste, porque eles estão pensando que nós vamos viver IO anos de seca. Não sei se há crime maior do que
querer nivelar o Nordeste por baixo. Isso se chama entregar o Nordeste aos comunistas. O homem vai se desesperando, vai perdendo a crença no trabalho, na sua
fé, até chegar ao ponto em que não pode mais haver o
controle que havia atê hâ bem pouco tempo em relação
aos produtores, que podiam manter os seus colonos dentro de um sistema mais ou menos pobre, mas suste~tável.
Ele não tem mais condições, porque hoje, no Nordeste, o
sujeito só vive do BàÕ.co do Brasil- ninguêm tenha ilusão.
Certa vez, conversando com um amigo meu - sou
muito anticomunista- mas esse amigo meu era um homem de esquerda, meio comunista - ele chegou e me
disse: -:- "Dinarte você está bObeãndo. ;:, É eu lhe perguntei, por quê? Ao que ele respondeu:-:-. "Porque, chegando ao GOverno não precisaremos fazer nada, bastará
acionar a máquina cartorial." Perguntei o que era isso. E
ele me respondeu:-:- "Mandamos executar as dívidas do
pessoal com o Banco do Brasil." Então não precisaria
mais nada e estava tudo feito para introduzir o sistema
comunista no Brasil, porque todo mundo deve ao Banco
do Brasil, não hâ quem, na minha Região, não deva.
O Sr. José Uns -

Era levar ao paredão e executar.

O SR. DINARTE MARIZ- Agora, tenho o prazer
de conced~r a. palavra ao meu mestre, nesta Casa, Senador José Lins.

O Sr. José Lins - Ainda hoje, Senador Dinarte Mariz, lemos com admiração e respeito e até com muit_as esperanças as páginas do relatório da COCENE, iniciativã
de V. Ex', comandada, em c~rto sentido, por V. Ex'"
Lembro-me das horas de depoimento que prestei naquela Comissão e ali, naquele relatório, está contido tudo o
que se pode dizer sobre o Nordeste. E o fato, nobre Senador; é que, apesar de todas essas análises percucientes,
completas, definidas, indicativas de soluções, a política
tem sido tíbia. E, como diz V. Ex\ apesar do esforço do
Presidente Figueiredo e do Ministro Mário Andreazza,
que é um homem que tudo tem feito pela nossa Região.
Mas, V. Ex~ nos convoca para tomarmos uma pOsiÇão
em torno de uma filosofia de pensamento, de trabalho,
que V. Ex'" tem. Ninguém melhor do que V. Ex'para nos
liderar nesse ponto, homem afeito à Região que ded~cou
toda a vida à causa daquele povo pobre. Estamos inteiramente ao seu lado para acompanhá~lo nessas reivindicações.
O SR. DINARTE MARIZ- Isso muito me honra.
O Sr. José Lins ~Digo rriais·. Há duas comissões, hoje

formadas, além da COCENE, além úe outras que foram
feitas; uma pedida por mim que foi uma CPI para analisar as causas da pobreza do Nordeste; e, outra, solicitada
pelo própriO Partido, pelo PDS, decidida numa reunião
da Convenção também para analisar a situação do Nor-deste e sugerir um programa. Veja V. Ex• o quanto sees- tuda os problemas, acho que agora é hora de definição.
'{~ Ex'" tem razão, e nós estamos do seu lado, porquemUito m3is do que nós todos V. Ex'" tem vivência, conhece os problemas e poderá orientar essa política.
O SR. DINARTE MARIZ- Agradeço o aparte do
meu mestre e velho amigo, um homem que deu a maior
contribuição que nós já tivemos -no pl-ojeto da COCEN E. Lembro-me que foi tão longo o seu depoimento que
.entramos pela noite, pela madrugada e, se não estou enganado, ainda ficou t.i.m "rabinho" para discutirmos no
dia seguinte.

O Sr. José Lins (Fora do Microfone) - Foram 7 horas.

O SR. DINARTE MARIZ -

Então, V. Ex• viu a

contribuição que nos deu, naquela oportunidade.

_ O Sr. Çuilherme Palmeira- Permite V. Ex te um aparte?

O SR. DINAR TE MARIZ- Ouço o Senador Guilherme Palmeira, com muito prazer.
O Si'. Guilherme Palmeira- Nobre Senador Dinarte
Mariz, é uma honra para mim poder intervir no pronunciamento de V. Ex• cujas palavras venho acompanhando, há longo tempo, desde o tempo do meu saudoso pai,
de quem V. Ex~ foi companheiro de Senado e, na verdade, a históriã é a mesma, as reivindicações, praticamente,
não mudam. O Nordeste tem recebido soluções, até hoje.
paliativaS. Na hora da çalamidade aparecem recursos e a
intenção de serem bem aplicados mas, nem sempre, racionalmente aplicados. Acho que o Nordeste precisa de
uma atenção especial, de uma atenção pennanente, de
recursos permanentes e, não, apenas nas horas de cª'la- m1ilade. ~tau inclusive com um discurso para, se possível, ainda, pronunciá-lo hoje. por isso eu me aguardava,
para depois dizer algumas palavras. A indústria canaVieira do Nordeste, especialmente a de Alagoas, está vivendo uma situação dramãtica. O financiamento da entressafra, financiamento de custeio, que deveria ser liberado e que, tradicionalmente o era feito pelo Banco do
Brasil, foi limitado, abruptamente. Fomos como todos
os anos, peregrinar pelos Ministérios, para que fosse corrigida essa situação. E, apesar da boa vontade dos Ministros da área econômica, até hoje não temos uma solÚção.
Estamos na iminência de uma crise, não só econômica,
em Alagoas e Pernambuco, mas, principalmente. social,
em função da falta da presença do Banco do Brasil, pois

os Bancos privados também não têm maior interesse em
participar, dentro daquilo que seria o ideal para os produtores, e nos deixa na iminência de despedir empregados. Então, o que houve em São Paulo, as ameaças que
têm havido em outras cidades, podem se transferir para
o Nordeste, que é uma região de problemas seríssimos
nesta área4 O rileu discurso será um apelo, no sentido de
que o Banco do Brasil, os homens da área econômica nos
tragam uma solução. Se não é possível o Banco do Brasil, mas que surjam outras. Não podemos é deixar morrer, deixar desaparecer uma indústria que não só susten·
ta esses Estados, especialmente o Estado de Alagoas,
como também, nos aparece como grande empregador da
região, Portanto, quero congratular-me com V. Ex• pelo
que sempre tem trazído em defesa dos interesses do Nor·
deste e, ajuntando essas minhas modestas palavras, dizer
que A lagoas t.ambém participa deste anseio do Nordeste
de ter, pelo menos, uma definição da ação económica do
Governo com relação à região e ao setor. Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. DINARTE MARIZ --Agradeço o aparte de
V.

E~,

atê com uma

c~_ta_emoção_...

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Faz soar a

campãinha.)
O SR. Dfl'~ARTÊ MARIZ- ... porque na realidade o
seu pai foi o meu saudoso companheiro, irmão em tOdos
assuntos, que nós discutimos nesta Casa, durante o seu
mandato e já antes, na organização de nosso Partido . .S
um nome que sempre pronuncio com muita saudade devido à falta que ele nos faz. V. Ex'" chega hoje aqui, representando o Estado de Alagoas e, olhando para V.
ExJ., é como se estivesse otivii:Jdo a Palavra do seu pai,
porque ele foi uma das grandes figuras que passaram por
esta Casa. Além da cultura que inegàvelmente, era das
m-ais brilhantes desta Casa. ele foi um nordestino que derendeu com mais brilho e com mais oportunidade os interesses da nossa região. Sou muito grato a V. Ex•.
O Sr. H elvfdio Nunes-

v·. ExJ. me permite um aparte?

O SR. DINARTE MARIZ - Ouço V. Ex•, rapida- ment!!, porque estou sendo chamado à atenção de quejâ
terminou o tempo.

O Sr. He/vfdio Nunes- Eminente Senador, na primeira parte do seu discurso, V. Ex~ ganhou a unanimidade
do pensamento da .Casa. No que diz respeito à segunda
parte, isto é, um novo direcionamento para a aplicação
dos recursos do FINOR, eu gostaria de aproveitar esta
oportunidade paTa dizer que, ainda ao tempo do 34/18,
eu sempre defendi, nesta Casa, que os recursos dos incentivos, a partir do instante da indicação, eles deixam
de pertencer aos indicadores para pertencerem à região,
aos órgãos e entidades que dirigem a região. Significa
isso que, desde o instante - ai, qualquer que seja o sistema, ou o anterior do 34/18, ou o do FINOR, pouco importa, qualquer que seja o sistema, importa que haja um
direcíonanl-ento e, esse direcionamento juridicamente, é
possível .. Então, eminente Senador, V. Ex• deve realmen·
te comandar esta batalha no Senado. V. ExJ. deve comanM
dar esta batalha no âmbito do Legislativo Nacional. DiscordQ quanto à maneira que V. Ex• sugere inicialmente.
Mas, V. Ex•, pelo o que eu sinto, não tem ainda um pon·
to de vista fixado, quanto à maneira de fazer. V. Ex• quer
que o problema seja estudado, e, em conseqUência disto,
ou através dos governadores ou do próprio Governo Fc:·
deral, diretamente ou por intermédio da SUDENE, Ou
de outros órgãos, ou de outras entidades que Sejam cria·
das, ou que possam assumir essa responsabilidade. O importante é que o poder público deve intervir dizendo,
mostrando e elegendo aqueles projetas, aquelas atividades que realmente são importantes para o desenvolvimento do Nordeste, e, dentro do Nordeste, para o desenvolvimento de cada Estado. V. Ex.J., por conseguinte, adotan.do a sugestão do eminente Lider José Lins, que d~
volveu enfeixadas todas as brasas que V. ExJ.Iançou nes-
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te plenário, V. Exf. deve comandar este processo e vamos
lutar, mais uma vez, pelo nosso Nordeste,

O SR. DINARTE MARIZ- Agradeço o aparte de
V. Ex• e devo dizer que eu ê que sou um soldado, para
acompanhar os c_ompanheiros que aqui se_enc_ontram defendendo os interesses do Nordeste como eu,
Mas, Sr. Presidente, vou terminar minha oração, meu
pronunciamento, na certeza de que o Nordeste se unirá
para que se encontre, nesta hora, soluções inadiáveis
para o povo sofrido do Nordeste.
Falo por um Estado pObre, sacriftcado, mas falo com
aquela convicção de que todos os problemas do Brasil
encontrarão soluções e do Nordeste talvez seja mais penosa, mas, aos meus 80 anos, confio no Nordeste, por~
que confio no nordestino ~ confio neste grande País ª- _
quem todos nós temos o dever de dar o máximo d;J. nos!ill
vida, em benefício da sua uriià(i,- da sua tranqüilidade e
da famHia brasileira que, sem nenhuma dúvida, pode ser
sofiída, mas é ainda a que tem direito a esperar mais alguma coisa do futuro deste mundo que está inundando
os espíritos que ainda têm- fé no Universo.
Creio no Nordeste, porque creio no BrasiL
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.').
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- .Con<:<do.a
palavra ao nobre Senador José Lins.
O SR. JOSP UNS PRON()NÇIA DlSCURS9
QUE, ENTREGUE Ã.REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre S~nador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho insistido
que o nordeste é viável em que pese a inclemência do_clima. Creio que o grande insucesso das iniciativas atê agora internadas para o seu desenvolvimento, deve-se sobretudo a erros de abordagem, à ausência de metodologia
adequada ao trato dos problemas nordestinos:
Na ótica predominante, o que falta elo nordeste é di~
nheiro. O Nordeste não s_e desenvolve por insuficiência
dos apartes de recursos.
Não compartilho desse ponto-de-vístá. Não que o dinheiro seja dispensável. Região profundamente descapitalizada, necessita importar recursos para financiar seu
desenvolvimento. Apenas O:i recursos, porém, não asseguram que o Nordeste se desenvolva.
Há algo tão importante, senão mais importante que os
próprios recursos, para se alcançar esse objetivo.
Refiro-me a um conceito de desenvolvimento nordestino: a uma definíçãCi- Correta dos objetivos, inseridos
numa escala escrita de prioridades, a partir da apreensão
profunda da realidade regional, para que com esta, objetivos e prioridades se conformem integralmente.
A abordagem até agora Utilizada tem sido bem diversa.
Partindo de motivações Varíadas, são implement:iàos
programas e projetas, descoordenados entre si, quase
sempre concebidos de fora para dentro, pretendendo que
a realidade local a eles se conforme e não eles à realidade
locaL
Não há uma poHtica a integrar o esforço de deserivOIvimento nordestino num único programa estratégico, Capaz de articular todos os projetas táticos para conseguir
objetivos coerentes c impedir a dispersão de recursos,
muitas vezes em atividades superpostas.
Seja feTtã -honrã.-ao esforço da SUDENE em procúrar
um caminho de superação desses problemas, mas vulnerada por obstáculos intransponfveis de limitação institucional e operacional, quer de si mesma, como organismo, quer dos programas que administra, torna-se, no
mais das vezes, rrierã. instância burocrâtica para emitir
laudos e apresentar relatórios.
Um balanço criterioso e descomprometido, para avaliação dos resultados conseguidos com os recursos aplicados, revelaria que a relação custo-benefício da grande
maioiía dos projetas do Nordeste apresenta sofrível perromance.

Não é necessário, sequer, levantamentos mais sofisticados. Com um pouco de ob5ervação isenta, detectar-seá uma infinidade de grandes empreendimentos, constituídos a partir de recursos importados de outras regiões
ou do exterior, normalmente oneroso ao País, porque
subsidiados ou captados por força de incentivos fiscais,
empreendimentos estes com imensa capacidade ociosa
ou paralisados ou liquidados, revelando ter havido pouco cuidado no a porte dos recursos ou uma evidente contradição, entre a política económica do País e os progra~
-mãirde- deseilvofvimento da região.
Sei que há mil juStificativas para os insuceSs-os--colhidos:
_
-Escassez de quadros gerenciais e técnicos, na região;
=-Nulnerabilidade no fornecimento de matérias~
·primas;
-Fraca estrutura do mercado regional;
~E r·,r 11f afora.
O fraca ... o na implantação de empreendimentos econômicos, não é, afinal, apanágio do Nordeste. Em todas
as regiões, há- empresas que não dão certo. Essa, aliáS, ê
característica básica do regime de livre empresa; investir
com risco. E quem investe arriscando, pode vir a perder.
Para__o Nordest~ não é__bern ~ssimt
Predominam absolutamente os empreendimentos de
programas de desenvolvimento, portanto,
<;mpreendimentos-sementes, implantados para induzir o
crescimento da economia regional e ipso facto criar condições para iniciativas autóctones de formação de empresas com capital da região.
Não devem, pois, ser empreendimentos de risco, sob
pena de perderem a finalidade. Tem de ser implantados
dentro de condições especiallssimas, com suporte técnico, administrativo e financeiro de agências de apoio,
para que não venham fracassar.
O fracasso de um empreendimento da espécie ê um duplo desastre. Primeiro porque frustra-a ôerramagem do
processo de crescimento económico que deveria induzir;
s;egundo porque, sendo sustentado por recursos de fora,
ao fracassar cria o processo inverso ao do _crescimento,
por se constituir numa dívida sem cobertura.
Os sucessivos fracassos de projetas dessa natureza,
empobrecem continuamente o Nordeste e tornam cada
vez mais remotas as esperanças da redenção regional.
Ainda que os recursos consumidos, sem resultado, não
tenham que ser restituídos, c.omo seria natural, por se
tratar de recursos importados, a dependência da região
torna-se cada vez mais anacrónica e, com isso, mais precárias as possibilidades de se alcançar o desenvolvimento,

Os recursos importados enquanto não conseguem desencadear o processo desenvolvjmentista, criam a ima_-gem fal~a de riqueza, introduzindo distorções na economia, de _sêria.s conseq_üências.
Enc_ontrumos, hoje, praticamente em todo o Nordeste,
_mesmo (l.Q_mais inte_rior de~s~u !lertão, uma descabida__inflação de valor em itens essenciais tanto_ ao atendimento
das necessidades so_ciais da região, como à viabilização
de empreendimentos produtivos.
Não há, por exemplo, como havia, nas microrregiões,
o enquadramento de custos de alimentos e de moradia,
confwmado às características da economia local, como é
próprio das comunidades pré-capitalistas. Todos praticam um mercado que não existe, agravando terrivelmente as condições de subsistência da população.
O preço da terra no mais árido encrave do Sertão RioGrandense do Nortt, iinpr-ópria a qualquer exploração
económica, ê praticamente o mesmo da grande massa da
terra do Centro-Sul, onde é possível quase todo tipo de
aproveitamento produtivo. Os insumos utilizados na
produção primária do mais longínquo recanto nordestino, por derivar da mesma tecnologia empregada no sul
do País, na Europa ou nos Estados Unidos, apresentam
custos absolutamente incompatíveis com a economia regional.
As condíÇões-sochiis vão assim se transformando, com
a concentração na mão de alguns privilegiadoS, da pouca
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renda gerada, enquanto a massa da população se miserabiliza irremediavelmente,
Com a industrialização comprometida, pelo insucesso
dos empreendimentos-semente, entra em crise o processo
de ocupação da mão-de-obra ociosa na região, gerando
pressões s_ociais irresistíVeis.
O set_or terciário, principalmente o serviço público,
passa a ser, então, a válvula de_escapedessas pressões, e
nele se vão criando empregos meramente ocupacionais,
pois não há possibilidades de empregos produtivos.
Agravam-se dessa forma os problemas económicos, tornando a região sempre mais dependente de recursos importados.
A primeira resultante do processo é o aviltamento dos
saláiios- Pela ausência de base produtiva na economia. Á
medida _que cresce o número de empregos, sem crescer a
produtividade da região, esta vai-se tornando menos capacit~da ao pagamento de salários;
a s~gunda é a desproporção de custos entre os empreendimentos produtivos, atividade-fim e as funções de
r.goio, ãtividude-meio, gastando-se nestas, muitos cruzeiros, -para c~da cruzeiro aplicado naquelas;
a terceira resultante é o desprestígio da região, perante
a_ ~qmuniºad~ _nacional, em função de pedir cada vez
mais, e render cada vez menos, gerando preconceitos in~
sanáveis quanto à sua viabilidade econômica.
Para superar esse ciclo é que venho propondo que se
repense o Nordeste; que se reveja a estratégia de _desenvolvimento adotada para a região, principalmente para
que se tornem produtivos os recursos importados. Produzir mais para que se possa pedir menos. ESSe é o caminho de nossa autonomia como região e, portanto, de
nosso resgate econômico~social.
O primeiro passo desse repensar, será a integração de
todos os projetos de desenvolvimento nordestino, num
úi1íco -piOgnlrriã-estratégíCO, para qUe as prioddades possam ser definidas dentro de um enfoque globalizante.
Disso resultará melhor interação do Nordeste e propiciarã o equacionamento de seus problemas econômicossociais num único conjunto, estabelecendo o desejável
nível de coerência interna entre as soluções propostas
para os múltiplos setores da economia.
O segurido passo ê adequar os projetas à escala locál,
sempre com vistas a um desenvolvimento cc-participado
pela população, de forma a se estruturar um patamar
mínimo de poupanças privadas e de formação tecnológica, com a ampliação do qual se possam alcançar metas
possíveis de crescimento económico, sem marginalizar o
elemento autóctone.
Desenvolver, finalmente, tecnologia adequada às características regionais, com ênfase no aproveitamento
das riQuezas diSporiíveis e na cõmpatibilidade com o pei"m ctilturill da população, para não desterrar o nordestino dentro de sua própria terra e para acabar com a tragédia de se morrer miserável, sentado sobre um baú de tesouros.
QUem sabe; ·assim, alcançaremos a racionalidade necessária, para n-ão gastarmos recursoS em fábricas que
não rodam por falta de matéria-prima, ou na implantação de produtos _que se aviltam por falta de fábricas de
beneficiamento ou na criação de empregos para os quais
não há mão-de-obra disponível ou na formação de mão~
de-obra para a qual não há emprego, tudo isso ao mesmo tempo.
Quem sabe, assim, não expulsaremos os salineiros pela
política de desenvolvimento das salinas; nã_o liquidaremos os garimpeiros, pela polític~ de desenvolvimento.da
mineração; não ªcabar!!mos, enfim, com o nordestino,
pela políttca de desenvolvimento do Nordest~t
Quem sabe assim eliminaremos as caras sucatas, apodrecendo ao tempo, que foram adquiridas como indústria; as toneladas de ricas polpas, de frutas extremamente
valorizadas, que se decompõem em monturos, por falta
de aproveitamento.
Não faço essas observações para criticar quem quer
que seja, para cobrar promessas ou debitar fracassos. É
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até possível que esses fatos tenham ocorrido em funçãl?
da euforia vivida pelo País em épocas mais p.rósp.eras!
Não pretendo julgá-los. Faço apenas uma constatação,
com o objetivo de procurarmos um nova·caminho, mais
consentâneo com as dificuldades de nossos dias.
Era o que tinha a dizer! Obrigado! (Multo bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a

nos te_pnos çlo art. 367_ d!J,~ RegiClJ.ent_o Interno, o desarquivaffiento do Projeto de Resolução nQ 268, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Salto (SP) a elevar em CrS 54.989.380,82 (cinqUenta e quatro milhões,
novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua díVida
consolidada.

3

palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SA~TfLLO (Pronuncia o seguinSr. Presidénte e Si-s. Sena-dores:
.

te discurso.) -

Venho a esta tribuna para formular um apelo ao Ministro Saraiva Guerreiro,
defesa- de universitários
brasileiros que estudam em CaraCas, Venezuela.
Em decorrência da crise económica por que passa a
Venezuela, autoridades monetáriaS do Governo daquele
país estão dificultando, há meses, que universitãrios brasileiros que ali estudam, com base em acordo Cultural
entre as duas Nações, recebam o dinheiro que seus parentes no Brasil lhes enviam. Essa situação está criando
um'clima de desespero para o expressivo número de jovens patrícios que estudam em Universidades de Caracas, pois o dinheiro que lhes é enviado não chega às suas
mãos, apesar dos esforços do Banco do Brasil para
quebrar o bloqueio bancário veneZuelano.
Daí o apelo ao Ministro Saraiva Guerreiro, no sentido
de que ele faça sentir ao Governo da Venezuela que _o
tratamento que nós dispensamos aos estudantes venezuelanos no Brasil é mais decente e compreensivo, apesar
de também estarmos enfrentando sérias dificuldades eco-

-em

~ômicas.

Fui procurado pelo pai de duas jovens brasileiras que
estudam medicina em Caracas e Que há três meses nãO
recebem o dinheiro que ele envia para ela-s, de forma legal e correta. Isso cria uma sltuação de extremo constrangimento J)afa as nossas patríciaS qUe-estudam tla Venezuela, dentro dos critérios de um Acordo Cultural firmado entre aquele País e o BrasiL Aguardamos, portanto, providências do nosso Ministro do Exterior sobre
esse grave assunto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr baila)- Não há mais
oradores inscritos.
O Sr. Senador Itamar Franco encaminhou à Mesa requerimento de informações. Nos termos do inciso VI. do
art. 239, do Regimento Interno; o requerimento será examinado pela Presidência.
O Sr. Senador Mário Maia enviou à Mesa, projeto
cuja tramitação, de acordo com o disposto _no art. 2??,
inciso III. letra a, do Regimento Interno, deve ter início
na hora do Expediente.
A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dallã) - 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 ns> 501, de
1983, do Senador Mári"o Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n9 257, de 1981, de autoria
do Senador Adalberto Sena, que dispõe sobre a situação
do servidor habilitado no memso concurso público, e dá
outras providêncías.

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 502. de
1983, de autoria do Senador Severo GOmes,-solicitando,

Votação, em turno único, do Requerimento n9 503, de
1983, do Senador Amaral Furlan, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 307, de_ ~981, de
sua autoria, que restabelece a loteria do_ Estado de _São
Paulo e dá outras providências.

-- VOtação, em turno único, do Reéjuerimento n~' 504, de
1983_, de autoria do Senador Milton Cabral, solicüãndo,
-nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivalriento do Projeto de Resolução _!l"' 83, de 1982, que_
al.;!.tOriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em
749.78l.OOO,Oó (setecentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

-o·s

5
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 522, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter-_ Ibõs-·do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do S.enado n~" 331, de 1979, de
sua autoria, que inclui o marido como dependente da segurada.

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 523, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado ns- 8, de 1982, de sua
--~utoria, que disciplina a proteção dos vertebrados pulmonados aquáticos nas águas jurisdicionais brasileiras.
7
Votação, em turno único, do Requerimento n9 524, de
198J, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 38, de 1982, de sua
autoria, que. acrescenta dispositivo à vigente Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de_ estabelecer a
Obrigatoriedade de fixação de-- honorários em favor do
-advogado do trabalhador-reclamante.
8

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 543, de
1983, de autoria do Senador Severo Gomes. solicitando,
nos termos do art. 36? do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 110, 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 oito centavos) o
montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 535, de
1983, de autoria do Senador Severo Gomes, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o d~sar~
qllívamfmto do PrOjeto de Resolução ns> 133, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritinga
(SP) à elevar em CrS 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

lO

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 536, de
1983, de autoria do Senador Severo Gomes, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 140, de 1981,
que autoriza a PrefeitUra Municipaf de São Bernardo do
Campo (SP) a elevar em Cr$ 886.20o.ooq,oo (oitocentos
e oitenta e seis milhõe5 e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
11

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
nl' 16, de 1983 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Paracer n9 134,
de 1983), que suspende a execução da Lei _n9 239, de26 _!!_e
féiembro de 1978, do Município de Queiroz, no Estado
de-São Paulo.
12

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~' 17, de 1983 (apresentado pela Comissão de COristituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n~'l35, de
1983), que -suspende a execução do art. 5~' da Lei n9 253,
de 2 de dezembro de 1977, do Município de Populina,
Estado de São Paulo.
O SR. PRESIITENTE
rada a sessão.

(Moacyr~Dalla)-

Está encer-

Levanta-se a sessão às 17 horas e 10 minutos.

Ata da 41' Sessão,
em 19 de abril de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinâria
da 47• Legislatura
Extraordinária Presidência do Sr. M oacyr Dai/a

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- A1te':ir Leal- Mário Maia- Eunice- Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente Claudionar Roriz- Gaivão Modesto- Odacir Soares
- Aloysio Chaves - Hélio Gueiros -Alexandre Costa
-João Castelo-- Alberto Silva- Helvídio NunesJoão Lobo- Almir Pinto -José Lins- VirgiliOTávora- Carlos Alberto- Dinarte Mariz- Martins Filho
-Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton
Cabral --Marco Maciel - Nilo Coelho - Guilherme
Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Albano
Franco- Lourival-Baptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- Luiz Viana....:.... João Calmon- José Ignácio
- Moacyr Dalla ~Amaral Peixoto- Nelson Carneiro
- Itamar Franco- Murilo Badaró --Alfredo Campos
- Amarai Furlan - Henrique Santillo - Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller- José Fragelli - Marcelo Mirailda - Saldanha Derzi - Âlvaro
Dias- Enéas Fariã~--Lerioir vãrias- Carlos ChiareUi - PedrO sirii6n.
~
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores.
Havendo n4mero regimental, declaro aberta a sessão.
S-ob a pr~teção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr.l9-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
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E lido o seguinte

ANEXO AO PARECER N• 211. DE 1983

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 210, DE 1983
(Da Comissão de Re dação)
Redaçào final do Projeto de Resolução n"' 139, de
1981.

Relator: Senador João Lobo

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9139, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a-elevarem Cr$ 615.170.500,00
(seiscentos e quinze milhões, cento e setenta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
Sala das Comíssõ_es, 19 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - João Lobo, Relator - Saldanha
Derzi.

ANEXO AO PARECER No 210, DE 1983

Redação finãl do Projeto de Resolução nP139, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso -vr, d-a c-onstituRão~ e
eu.~----t Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)"

Redação Final do Projeto de Resolução rt' 62, 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-

PARECER N• 213, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Mun!clpal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no vãlor de CrS 123.939.000,00 (cento e vinte e três
milhões, novecentos e trinta e nove mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

O Senado Federalrçgolve;
Art. 111 Ê a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do _art. 211 da Resolução n'1
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada, em
CrS 615.170.500,00 (seiscentos e quinze milhões, cento e
setenta mil e quinhentos cruzeiros), correspondentes_ a
833.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
CrS 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqUenta centavos), vigente em janeíio/81, a fim de que possa
contratar uma operação de crêdito-de igual valor junto
ao Banco do Estado de São Paulo S.A ..._~te na quali~a
de de agente financeiro do Banç_o N aciotüt.l d~_Halljtação _
- BNH, destinada à execução de obras __ de__ _infra~trutura em Conjuntos Habitacionais da COHAB Programa FINC/FIEGE, naquela cidade, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo process_o.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N'1 %11, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação Final do Projeto de Resolução N';o 62, de
1982.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do projeto de
Resolução n<1 62, de 1982, que autoriza a prêfeitura Municipal de Cax·am.bu (MG) a elevar em Cr$
123.939.000,00 (cenfo e vinte três milhões, novecentos e
trinta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi. Relator - João
Lobo

PARECER N• 212, DE 1983
Da Comissão de Reda~ão
Redação Final do Projeto de Resolução N'1131, de
19_82.

Relãtor: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta redação final do Projeto de Resolução n'1 131, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - João
Lobo.
ANEXO AO PARECER No 212. DE 1983

Redação Final do Projeto de Resolução
de 1982.

N'~

131,

Faço saber que o S_enado Federal aprovou, nos Ú:rmOs
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

(Da Comissão de Redaçiio)
Redação final do Projeto de Resoluçio n11 13, de
1982.

Relator: Senador João Lobo

Art. 19 E a Prefeitura Municipal deCaxambu, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2'1 __ da Resolução
n'193, de 11 de outubro de 1976, do Senadõ Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS
123.939.000,00 (cento e vinte e três milhões, novecentos e
trinta e nove mil cruzeiros), correspondentes a 100.000
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de 1.239,39
(um mil, duzt;:nto_s e trinta e nove Cruzeiros: e trinta e nove
centavos), vigente- em outubro/81, junto ao Banco de
Crédito Real de Minas Gerais S.A, este na qualidade de
agente financeiro do Banco N aciooal da Habitação BNH, destinada à implatação do Progama CURA, naquele Município obedecidas as condições admitidas pelo
Banco do Brasil no respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

• DE 1983

Autoriza a Prefeitura MuniciPal de São Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em Crl615.170.500~00
(seiscentos e qufnze milhões, cento e setenta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do
Nordeste -,FUNDURBANO, destinado ao financiamento das obras de complementação do Centro de
Abastecimento da sede 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.

• DE 1983

Autoriza a Prefeitura Ml!nicipal de Ilhéus, Estado
da Bahia, a elevar em Crl218.094.000,00 (duzentos e
dezoito milhões e noventa e quatro mil cruzeiros) o
mõntalite de sua divida consolidada.
O Senado Federa_! resolve:
Art. 1'1 :t. a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado
da Bahia, nos termos do art. 29 da Resolu~o n'193, de II
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$
21~.094.000,00 (duzentos e dezoito milhõ~ e noventa e
quatro mil cruzeiros), c~rrespondentes a 150.000 UPCs,
considerado__o valor nominal da UPC de Cr$ 1.453,96
(um mil, quatrocentos e cinqUenta e três cruzeiros e noventa e seis centavos), Vígente em janeiro/82, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto
ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n11 13, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal de São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 493.771.000,00
(quatrocentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta e um mi! cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1983. - Lomanto
Júizior. Presidente - João Lobo, Relator - Saldanha
Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 213. DE 1983

Redação final do Projeto de Resoluçdo n" /3,
1982.

d~

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

a

Autoriza Prefeitura Municipal de São PaUlo, EStado de São Paulo, 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.

O Senado Federal resolve:
Art. )'1 É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Esta~
do de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n'1
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 493.771.000,00 (quatrocentos e noyenta e três milhões, setecentos e setenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor junto à
Ca.i:!(.a_ Econômica Federal, mediante a utilizaçãO de recursos do _f_undo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F,AS,_destiJ!ado à_ implantação de creches, naquele
Município, obedecidas as condições admitídas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. .2'1 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER N• 214, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redação rmal do Projeto de Resolução n<1 lO, de
1983.

Relator Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação fiilal do Projeto de
Resolução n'1 10, de 1983, que suspende a execução da

__ Lei n9_ 38, de 6 de dezembro de 1977, do Municfpio de
Nova Granada, Estado de São Paulo.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1983.- Lomdnto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - João
Lobo.
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ANEXO AO PARECER No 214, DE 1983
Redação final do Projeto, de Resolução
1983.

n~>

10, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art-. 42, inciso VII, da ConstituiÇão; e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Suspende a execução da Lei n' 38, de 6 de dezembro de 1977, do Município-de Nova Granada, do
Estado de São Paulo.

nicipal de Cândido Mota (SP) a elevar em Cr$
114.178.153,00{cento e quatorze milhões, cento e setenta
e oito mil, cento e cinqaenta e três cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.
Sala-- das Corriissões, 19 de abril de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente - João Lobo, Retator - Saldanha
Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 216, DE 1983
Redaçào final do Projeto de Resolução nP /3, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
--~--' Presidente, promulgo a seguinte

O Senado Federal resolve:

Artigo único. É suspensa, por 1ilcCil1stiiuCiOn31idade,
nos termos da decisão defmitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 18 de agosto de 1982, nos autos do
Recurso Extraordimírio n"' 95.914-9; do Estado de São
Paulo, a execução da I..ei n9 38, de 6 de dezembro de
1977, do Município de Nova Granada, daquele Estado.
PARECER No 215, DE 1983
(D~ Comissão de Redação)

198

~edaçào final do Projeto de Resolução nl' 12, de

Relator: Senador Saldanha Derzi.

A Comissão apresenta a redação fina~ do Projeto de

Resolução
12, de 1983, que autoriza a Prefeítur; M~-
nicipal _de Mirassol D'Oeste (MT) a eiCvar em Cr$
102.000.000,00 (cent_o e dois milhões de cruzeiros) 0
montante de: sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, _19.de abril de 198~. --Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzl, Relator - João
Lobo.
n 11

ANEXO AO PARECER Ni21S, DE 1983
Rect,açào final do Projeto de Resolução n9 i 2, d~
1983.
Faço saber que· o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42,- inciso .VZ: di Constituição, e eti.,
_ _ _ _ _ ,, Presidente, promulgo a seg1,1inte
RESOLUÇÃO N• ·

, DE 1983

Autoriza a PN/eirura Municipal de Mirasso/
D'Oe.ste, Estado de' Mato Grçsso, a elevar em Crt
102.000.000,00 (cento e dois milhões de áUulros) O
montante de sUa dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I~' É. a Prefeitura Municipal de Mirassol ri'Deste, Estado de Mato Grosso, nos termos do art.-2~' daResolução n~' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar Cm Cr$ 102.000.000,00 (cerito e
dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con.$olidada, a fim de qUe possa contratar um emprést~mo_ de
igual valor junto à Caixa Económica Federai, mediante a
utilização de recursos do Fundo de-Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à construção de escolas de 101 grau na zona 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
~ua publicação
PARECER No 216, DE 1983
(Dl,l Comissão de Redação)
Reda~ào

final do Projeto de Resolução· n~' 13, de

1983.
Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'1 13, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu-

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cãndido Mola, Estado de São Paulo, a elevar em CrS
114.178.153.00 (cento e quatorze milhões, centO-e-se- tenta e oito mil, Cento e cinqüenta e três cruzeiros) o
'montante de sua dívida consolidada.
O·Senado Federal resolve:
Art. 1~' É a Prefeitura Municipal de Cândido Mota,
Estado de São Paulo, nos termos do art. 2~' da Resolução
n'i' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada .a elevar o montante de sua dívida consolidada
em Cri: 114.178.153,00 (cento e quatorze milhões, cen~o
e: setenta e oitO tTIH, cento e cinqUenta e três àui:eiros),
correspondentes a 64.300 ORTNs, considerado _o valOr
~rominal da ORTN de CrS 1.775,71 (um mil, setecentos e
cinco cruzeiros e setenta e um centavos), vigente em
mai0/81; ~~ de que poSSa contratar emprêstimo 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 implantação de 2 {duas) escolas de_ 1~> gra~ e uma
unidade pré-escolar, bem como de um centro de saú'de
no Oistrito_de Nova Alexandria, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil nç respectivo processo.
Art. 21' Esta Res_olução entra em vigo"r na ~ata de
sua publicação.

a

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente que yem de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que.vaí ser lidO pelO Sr. l<t- ·
Secretário.
·

E: lido
PROJ~TO

o seguinie
DELE! DO SENADO N• 59, DE 1983

Altera a Lei n~'~t.9SO: de 14dejulh0de 198~.,que i-

selftã.- do ImpostO de Renda os ganhos auferidos por
pessoas físiCas em_ operações com imóveis1 estimula a
capitalização das pessoa~ jurídicas, e dá outras providêricias:
O Congresso

Nacio~al

decreta:

Art. 1.~> São revogados os inciSos III e IV do art. i"'
do Decreto-lei n9 _1.950, de 14 dç julho _de 1982.
Art. Z~' O art. 2~' do Decreto-lei n9 1950, de 14 de jufll~ de 1982, Passa a .vigorar com a seguinte redação, ac'tescida de dois parágrafos, Passando o parãgrafo único
a Constituir o-§ 3~'
.
HArt. 2~' A isenção pr<!vistâ no art. 1'1, Poderá
ser aplicada às vendas de imóveis à pessoa jurídica
que tenha como atividade principal, loteamento, incorporação e construção de imóveis, e cujoS atos
constitutivos tenham sido arquivados no registro de
comércio em data anteriÇ>r à da publicação deste
Decreto-lei.,
§ I~' A pessoa jurídica de que trata este arti_g_o !_~~-o
, Prãio- d~ 120 dias para processar a inscrição de projetas de construção noS órgãOS competentes.

§ 29 Incumbe, ainda, à pessoajurídíca recolher o imposto que a pessoa fisica deixou de processar, no caso de
inobservância, do disposto neste artigo.
Art. 3"' São revogados o art. II e seu parágrafo único do Decreto-lei nl' 1.950, de 14 de julho de 1982.
Art. 4"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.

5~>

Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação

Com o advento do Decreto-lei n~' 1.950, de 14 de julho
de 1982, muitos. pensaram que o Governo havia resolvido tomar uma medida destinada a promover, efetivamente, .menor custo da casa própria à população, que estariam sendo atendidas as reivindicações da iridústria imobiliária, no sentido de que os proprietáriÕs de tÚrenos ainda ociosos das cidades, em locais jã beneficiádos,
com infra-estrutura completa, já pudessem contar com
uma legislação capaz de propiciar um real incen'.ivo à
vendá, cinsejarido, d.esiarte, a sua utilização pela comunidade,c que, assim, iriam tenOo condições de não se afastarem para a per[feria, como está acontecendo. em busca
de 'uma oportunidade de morar. Esta, foi, na verdade,
pelo menos, a primeira impressãO deixada em algumas
pessoas ligadas, como o ilustre engenheiro paulista, Dr.
Romeu Chap Chap, às empresas de compra, venda, locação e administraçãO de imóveis.
·

_ Como denunç_iQU aquele ilustre profissional, "O QueODecreto-lei queria era dar apoio ao mercado de acões",
vez que esse novo instituto legal visou precipuamente a
um duplo_ objetivo:
a) isentar· do Imposto de Renda _os ganhos auferidos
por pessoas ITsicai na -veiida de seus imóveis, mas desde
que o recebimento do preço, efetuado integralmente em
dinhe~ro, e no prazo máximo de três a.nos,jõsse aplicado
na subsCrição e integralização de ações novas de pessoas
jurfdicás:
~

.

b} iSentar, também, do Imposto de Renda o ganho
dç capital auferido nas vendas realizadas à pessoa jurídica que tenha como atividade principal a C<?mpra, venda,
!Otearriento, incorporação ou construção dç imóveis, obedecidas,. também, as mesmas exigências, -istO é, desde
que- o recebimento do preçO se transforme na SubsCrição
e integralização de ações.

_Com. as alterações propostas, assentes em acurado estudo remetido pelo Sindicato das Empresas de Compra,
Venda, Locação e Admiitlstração- de Imóveis de- São
.Paulq, (SECOVI) ao titular·da Pazenda,,melhor se entende ao objetivo dO Decreto-lei n9 l.950f82", concedend'?.- isenção de l mposto de Renda à _pbssoa fisica, à
guiza de incentivo direto à desmoliilizaÇão das áreas urb:,tnas, em re&iões dos grandes centros· metropolitanos,
de sorte.. que o proprietário de lotes inaproveitados para ·
a construção' de habitações, onde normalmente jâ exiSte
infra-estrutura. não continuem a mantê-la fora de sua u. tilizaçào pela comUnidade, com objetivo meramente especulativo.
Imperiosa deve ser a busca de soluções para as complexas rela~ões de: causa e efeito existentes entre o fenô. meno das migrações internas, o processo de urbanização
e as· precárias condições de habitações em que VivC boa
parte da população, na periferia das grandes e médias cidades brasileiras~
Conhecedor profundo do problema enfocado no presenl~ Projeto, o Presidente da SECÓVI, Dr. Romeu
Chap Chap, assim afirma:
·~A falta de aproveitamento de âreas para a construção de habitações mais pfóximas dos núcleos de
trabalho tem sido encarada como um fator degenerativo da melh~r ocupação das cidades pela comunidade, que, sem alternativa, é afastada cada vez
mais para a periferia, trazendo sérios problemas administrativos, sociais e ·econômicos às Prefeituras
Miu1lCipaiS, impotentes- plira cOnter esse fenômeno.
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Todavia, tem sido notório seu esforço em recuperar
as áreas que o Poder Público já d_otou de infraestrutura completa o_u quase, através da criação de

Imposto Territorial progressivo para os seus proprietários."

o

projeto inova

em

dois pontos básicos:

a) desvincula o valor da operação da obrigatoridade
de subscrição ou integralização de ações pelo vendedor;
b) deixa, propositadamente, de considerar a transação

de imóveis para o setor empresarial de "compra e venda", como está previsto no texto legal.
Quanto à primeira iitovi:ição, cabe salientar que a citada desvinculação não afe_tará o -~ti muto institufdo para a
capitalização das pessoas jurídicas, cujo escopo conti-

nuará perfeitamente reaguar-dã.do pelos Artigos 4~ e 5~, e
seguintes, do citado diploma legal.
Por outro lado, propositadamente, como dissemos,
deixou-se de cons_iderar a transação de imóveis para o setor empresarial de "compra e venda", para restringir o
estímulo que se pretende, com a referida isenção, apenas
quando _se tratar de venda a empresas produtoras de h_abitações, partindo das que se ocupam de loteamentosmatéria-prima -, incorporação e construtoras propriamente ditas.
A isenção_ nos moldes própõstos darão a primazia da
venda de lotes da periferia à população de baixa renda,
sem sofrer os acréscimos indiscriminados de 25% que, fatalmente, passarão a ser embutidos nos preços a partir de
janeiro de 1983, inflacionarido-os, assim, além do normal. Tal raciocínrõ -é valiaõ para as incotporadÕ-ras, beneficiando a classe média e a classe de baixa renda.
Quanto à proposta de revogação do art. II do
Decreto-lei n\' 1.950, é ela absolutamente imperativa, vez
que a disposição nele contida elide um dos objetivos do
Decreto-lei, que é o de isentar do Imposto de Renda o lucro auferido por pessoa física na venda de imóveis, desde
que o produto seja invertido na compra de outro ímOVel
residencial.
A inserção sutil do art. 11 no corpo do Decreto-lei n~
1.950 é manifestamente casuístiCa, além de ferir frontalmente as normas elementares da técnica l~islatíva.
Mas o seu maior inconveniente reside no fato de retirar violentamente o limite da iseitção do Imposto de
Renda até 4 milhões iniciais, depois 7,6 milhões, do lucro
imobiliário apuradO na alienação de imóveis, acabando
por tributar todo_ o suposto lucro apurado pela pessoa
física na prática de operação imobi1iãrias, a partir do
ano-base de 1983.
.Ora, não é com um casuísmo como esse que o governo
conseguirá apoiar as pequenas e médias empresás no
mercado, nem estimulará a pessoa física a venaer SeU imóvel e aplicar o ganho em ações ou quqtas das empreM
sas em geral.
Ao suprimir o limite de isenção por se pensar em termos de grande diferença para a receita fiscal, o art. 11,
do Decreto-lei n\> 1._950 não encontra qualquer respaldo
econômico ou social, se atentarmos para o fato de todos
conhecido de defrontar-se o País com um largo período
de inflação, e para o fato de a correção do valor da compra do imóvel fazer-se através de índices irreais, como os
ocorridos em 1979 e 1980.
Como muito bem notou o Dr. Romeu Chap Chap, a
faixa mais sofrida com esse ato é justamente aquela que
está vendendo seus pequenos lotes para, com o resultado, _escorarem seu orçamento familiar, já pi:rdida a esperança de nele _construir sua própria casa, ou aqueles qUe,
impossibilitados de continuarem proprietários de suas
moradias, pela perda do poder de compra dos salários,
são obrigados à venda de suas casas, financiadas pelo
Sistema Financeiro de Habitação ou sem os recursos daquela origem.
São_ medidas altistas_ como as contidas no art. 11 do
Decreto-lei n' 1.950, que penalizam sobretudo os pequenos, como acontece em qualquer arrocho fiscal.
Sala das Sessões, 19 de março de 1983.- Mário Mai4.
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LEGISLAÇÃO CITADA

REQUERIMENTO N• 632, DE 1983

DECRETO-LEI N• 1.950. DE !4 de JULHo' DE 1982

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lntemo, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução o\' 144/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de
São Luis (MA) a elevar em CrS 72:5.043.150,00 (setecen.:.
t~s e vinte e cinco milhões, quarenta e três mil, cento e
cinqüerita cruzeirÕS) o montante de s-uã dívida cons-ollda~
da, feii"a a reconstituiÇão do processo, se necessária.

Isenta do imposto de renda os ganhos auferidos por
pessoas físicas em operações com im6vefs, estim_ula a
capitalização das pessoas jurídicas e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe cOnfere o artigo :55, item II, da Constituição, decreta:
Ar L I Y FiCi\m isentos do imposto de renda os ganhos auferidos por pessoas físicas na venda de imóveis,
desde que:

r - a venda seja realizada a_ outra pessoa física e se efetive mediante instrumento público celebrado a partir
da data da publicação deste Decreto-lei e registrado no
cartório de imóveis, compefente, até 31 de dezembro de

Sala das Sessões, 19 de abril de 1983- João Castelo
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os requerimentos lidos serão publicados e incluídos oportunamente em Ordem do Dia, nos termos do art. 279 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à

1983;

11 -o recebimento do preço seja feito integralmente
em dinheiro, no prazo máximo de trés anos contado da
data da celebração do_contrato;
I I I - o valor da venda seja aplicado pelo vendedor,
no prazo máximo de cento e oitenta diciS contado do recebimento do preço, ou do recebimento de cada parcela,
no caso de venda a prazo, na subscrição e integralização
de ações ou quotas em aumento de capital de pessoas
fisicas com sede no País, controladas por capitais privados;
IV - a subscrição seja posterior à publicação deste
Decreto-lei.
·
Art. 2~> A isenção prevista no artigo I' poderá ser aplicada às vendas realizadas a pessoa jurídica que tenha
como atividade principal compra e venda, loteamento,
incorporação e construçãO de imóVeis, e cujos·atos-constitutivos tenham sido arquivados no registro de comércio
em data anterior ã da publicação deste Decreto-lei, observado o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às vendas realizadas a pessoa jurídica à qual a pessoa
física esteja vinculada, nos termos da definição contida
no artigo 4' do Decreto-lei n\' 1.38 t, de 23 de dezembro
de 1974.
Art. II.

O caput do artigo

!~>do

Decreto-lei n\'1.64!,

de 7 de dezembro de 1978, passa a vigorar com a seguinte

redação, mantidos os seus parágrafos:
"Art. t~> Constitui rendimento tributável o lucro apurado por pessoa física em decorrência de alienação de imóveis efetuada no ano-base".
Parágrafo único. A alteração prevista neste artigo
somente entrará em_ vigor a partir do ano-base de 1983,
exercício financeiro de 1984.
Às Comissões de Constituição e Justica e de Finanças

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n' 501, de
1983, do Senador Mario Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamento
do Projeto de Lei do Senado n~> 257, de 1981, de autoria
do Senador Adalberto Sena, que dispõe sobre a situação
do servidor habilitado no mesmo concurso público, e dá
outras providências.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprOvado voltará_ à sua trasmltação normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da\la) - Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
502;de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projetp de Resolução n9 268, deJ981, que autoriza a Prereituia Municipal de Salto (SP}_a elevar em Cr$ 54.989.380,82
(cinqüenta e quatro milhões, novecentos e oitentâ. e
nove mil, trezentos e oitenta cruzeiros e oitenta e
dois centavos) o montante de sua dívida consolidada.

Em votação o requerimento .

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projetO de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O projeto de
lei que acaba de ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre.a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
!~>-Secretário.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 631, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto -de Resolução n~' 111/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de
São Luís (MA) a elevar em CR$ 81.583.500,00 (oitenta e
um milhões, quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos
cruzeirõ:S.fo montante de sua dívida consolidada, feita a
reconstituiçãq do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 19 de abriJ·de 1983. Senador João
Castelo.

Item 3:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
503, de 1983, do Senador Amaral Furlan, solicitando, nos temos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~
307, de 19_81, de sua autoria, que restabelece a Loteria do Estado de São Paulo, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirain conservar~
se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que acaba de ser "aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 4:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
504__.. de 1983, de autoria do Senador Milton Cabral,,

Abril de 1983

solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Reso~
lução n"' 83, de 1984 qllé autoriza o Governo doEs~
tado da Paraíba a elevar em Cri 749.781.000,00 (se~
tecentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam se-ntados. (Pausa.)
Aprovado.

O projeto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado será desarquivadQ~

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 5:
Votação, ein turno único, do Requerimento n9
522, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'i' 331, de 1979, de sua autoria, que inclui o marido
como dependente da segurada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que õ aprovam pefmaneçam sentados. (Pausa. J
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Senado
n'i' 331, de 1979, continuará em seu andamento normal,
juntamente com os Projetas de Lei do Senado n'i' 3_49, de
·1979, e da Câmara n'i' 82, de 1979, com os quals tranihava em conjunto.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) -Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
523, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solici~
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'i' 8, de 1982, de sua autoria, que disciplina a proteção dos vertebrados pulmonados aquáticos nas águas jurisdicionais brasileiras.
Em votacão o requerimento_.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram co-nservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerirrienio que -acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
524, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'i' 38, de 1982, de sua autoria, que acrescenta dispositivo à vigente Consolidação das Leis do Trabalho,
para o fim de estabelecer a obrigatoriedade de fixação de honorários em favor do advogido do
trabalhador-reclamante. ___ _
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 8:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
.534, de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 110, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municípal de São José dos Campos (SP) a elevar em
Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, tr~entos e trinta e oito mil, duzentos e sete
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cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de
sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que_o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado serâ desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 9:
Votação. em turnÔ único, do Requerimento n'i'

535, de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicítando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 133, de 1981, -que autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritingá (SP) a elevar eni- Cr$
f2.000.000.QO_ (doze milhões de cruzeiros) o montante_ de sua dívida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Daila)- Item 12:
~

DiSCússão, em- tu"i'rl.o único, do Projeto de Resolução n'i' 17, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n~' 135, de 1983), que suspende a execução do art.
5~> da Lei n'i' 253, de 2 de dezembro de 1977, do MunicípiO de Populina, Estado de São Paulo.

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. J
Aprovado.
O projeto vai -à Corriissão de Redação.

l o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 17, DE 1983

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
O projeto de reSolução a que se refere o requerimento
que acaba- de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento n~>
536, de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitan~o. nos termos do art. 367 do Regimento·
Interno, 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 (oitocentos- e oitenta e seiS milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
-Os Srs. Senadores Que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-O projeto de resolução a que se refere o requerimento
_ que acaba de ser ~provado será desarquivado. _

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 11:
- DisCussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 16, de 1983 (apresentado pela Com-issão de
· Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n~> 134, de 1983), que suspende a execução da Lei
n'i' 239, de 26 de setembro de 1978, do Munii::fpio de
Queiroz, no Estado de São P;tulo.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrãda.
Em votação.
Os Sts. SenadoreS que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à COmisSão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado

Suspende a execução do art. S'i' da Lei n'i' 253, de 2
-de dezE:mbro de 1977, do Município de Populina, Estado de- SãO Paulo.
O Senado Federal resolve:

Artigo único. ~suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo
Trjbunal Federal em Sessão Plenária de 16 de junho de
1982, nos autos qo ReCUrso Extraordinário n'i' 97.137-8,
do _Estado de São Paulo. a execução do art. 5'i' da Lei n'i'
253, de 2 de dezembro de 1977, do Município de Populina, daqu6ie Estado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Nada havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando parg: a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução fl'i'
25, de 1980 (apresentado pela Comissão de Legislação
SociaJ como conclusão de seu Parecer n9 266, de 1980),
que autoriza a alienação de: terras de propriedade da suFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus, à Empresa Agropecuâria Porto Alegre S.A., tendo

PARECERES. sob n•s 267 e 268, de 1980, e 581, de
1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido, em separado, do' Senador Leite Chaves; e
-de Agricultura, /P pronunciamento .favorável; 2P pronunciamento: (reexame solicitado em Plenário), ratificando seu parecer anterior.

Votação, ern turno único, do Requerimento n9 537, de

t 983, de autoria do Sen3.dcir Severo Gomes, solicitando,
PROJETO DE _RESOLUÇÃO N• 16, DE 1983
Suspende a execução da Lei n'i' 239, de 26 de setembro de 1978, do Municipio de Queiroz, no Estadt
de São Paul-o.

nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamento do Projeto de Resolução n'i' 143, de 1981,
qtie autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá (SP) a elevarem Cri 47.686.000,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua
dívida _con_solidada.

O Senado Federal resolve:
-Artiió único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
a execução da Lei n'i' 239, de 26 de setembro de 1978, do
Município de Queiroz, Estado de São Paulo, consoante
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário n'i' 96.847-4-SP,
--cujo acórdão foi publicado no Diário da Justlça de 13 de'
agosto de 1982.

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 538, de
1983, de auto da do Senador Severo Gomes, solicita-ndo,
nos. termos do art._367 do Regimento Interno, o desar~
quivaffiento do P;ojeto de Resolução n9 156, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) a elevarem Cr$ 528.418.166,50 (quinhentos e vinte e oito mi·
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lhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis
cruzeiros e cinqUenta centavos) o montante de sua díVíOa

consolidada.
4

Votação, em turno único, do Requerimento

n~

539, de

1983, de au_toria do_Senador Severo Gomes, solic1iando,

nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarw
quivamento do Projeto de Resolução n~ 169, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
(SP) a elevar em Cri 74.306.000,00 (setenta e quatrO milhões, trezentos e seis mil cruzeiros) o- moriiante de sua
dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 540, de
1983, de autoria do Senador Severo Gomes, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar~
quivamento do Projeto de Resolução n"' 175, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em CrJ 295.400.000,00 (duz_entos e noventa e cinco
milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

6
Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 541, de
1983, de autoria do Sf:nador Seyero Gomes, solidtando,
nos termos do art. 367 d_Q Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'>' 211, de 1981,
que autoriza a Prcft!itura Munidj:)B.l de Votorantim (SP)
a elevar em Cr$ 57.964.717,30 (cinqUenta e sete milhões,
novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e dezessete
cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida
consolidada.
7
Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 547, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'>' 44, de
1980, de autoria do Senador Lãzaro Barboza~ que dá
nova redaç1.io aos art.s. 59 e 6'>' da Lei n'>' 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários e cria a Comissão_de Valores Mobifiãrios.

Votação, em turno úilico, do Requerimento n'>' 548, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 59, de 1980,de autoria do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta alínea
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 sistemas de ensino do País, e dá outras providências.

Votação, em turno único, do requerimento n'>' 549, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando nos termos do art. 367 do riSímento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 228; de 1980, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre o exercício da profissão de fotógiafo.
10

Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 550, de
t 983, do Senado Henrique Santilho, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'>' 9, de 198l,_de autoria do Senador Lázaro Barbosa, que introduz alterações do Código de Mineração
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18

Votação, em turno úriico, do Requerimento n9 551, de
t 983, do Senador Henrique Santilho, soHcltando, nos
termos do art. 367 do Requerimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'>' 46, de 1981, de
autoria do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta dispositivo à Lei n'>' 5.540, de 28 de novembro de 1968, que
fixa normas de organização e funcionamento do ensino
superior.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'>' 60, de 1983 (apresentação pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'>' 349, de 1982), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária (RS) a elevar em Cr$ 56.965.900,00 (cinqiienta e seis milhões, no-vecentos e sessenta e cinco mil e novecentos cruzeiros) o
montante de sua dívoda consolidada, tendo
PARECERES, sob n'>'s 350 e 35 I, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela contitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Dii'Ceu Car~
doso; e
-de Munidpios, favorável.

12

Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 552, de
1983,-do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva-mento do Projeto de Lei do Senado n'>' 72, de 1981, de autoria _do Senador Lázaro Barboz~. que autoriza as _cooperativas de produção agropecuária a construírem miniusinas de álcool hidratado, e dá outr_as providências.
13
Votação, em turno único, do 'Requerimento n'>' 553, de
1983, do Senador Hendque Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'>' 86, de 1981, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.540, de 28 de n_ovembro de t 968, visando
assegurar aos estudantes de curso superior o direito à
transferência, nas condições que especifica.

19

Discussão, ertúurno único, do Projeto de ResoluçãO
n'>' 15, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'>' 128, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (MT) a
elevar em Cr$ 56.508.859,95 (cinqiienta e sis milhões,
quinhentos e oito mil, oitocentos e cinqUenta e nove cruzeiros e noventa e cinco centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's 129 e 130, de 1983,dasCõmissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municfpios, favoráV-el.

14

Votação, em turno úniCO,- dO Requerimento n'>' 554, de
19&3, do Senador Henrique Santillo, soHcitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 268, de 1981, de
autoria do Senador Lázaro. Barboza, que _altera a redacão do parágrafo único do art.354 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

15
Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 555, de
1983, do Senador Henrique ~antillo, solícítando, nos termos do art.367 do Regimento lnte"rno, o de5arCtuivamento do Projeto de Le"i do Senado n9 270, de 1981, de autofia do Senador Lázaro Barboza, que introduz alterações
na Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, permitindo a
utilizaç_ào da conta vinculada do FGTS para saldar empréstimos do Programa de Crédito Educativo.

16

Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 556, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regiemento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'>' 16, de 1982. de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a
proibição de importação de alho.

20
Discussão, em turno único; do Projeto de Resolução
n9 18, de 1983, (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'>' 192, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a elevar
em Cr$ 734.671.283,31 (setessentos e trinta e quatro mílhões, seicentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e
três cruzeiros e trinta e um centavos) o montante de sua
divida consolidada interna, tendo
PARECERES, sob n'>'s 193 e 194, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade: e
-De Municí'pios, favorâvel.

21

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'>' 19, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'>' 195, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltaueira (PI) a etevar em
CrS 3.619.000,00 (três milhões, seicentos edezenove mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 196 e 197, de I98_3,dasComisSÔCS:--

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

17

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'>' 28, de 198 I (apresentado pela Comissão de Legislação
Social como conclusão de seu Parecer n'>' 229, de 1981),
que autoriza o Poder Executivo _a alienar lotes do distrito
agropecuário da SUFRAMA à Empresa Agropecuária
Esteio S/ A, para a implantação de projetas agrope- cUários em área de 15.000 hectares, tendo
PARECERES, sob n'>'s 230 e 231, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiçci, pela constitucionaHdade e
juri_djcidade, com voto vencido do Senador Nels~m Carneiro; e
-de Agricultura, favorável.

22

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'>' 20, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como coi1clusão de seu Parecer n9 198, de 1983), que autorizu a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar
em Cr$ 503A6õ.Ot2,06 (quinhentos e três milhões, quatrocentos e_ sessenta mil, doze cruzeiros e seis centavos) o
montante de sua dívida consolidada tendo
PARECERES, sob n'>'s 199 e 200, de 1983, das Comissões:
-:-de Constituição- e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
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Discussão, cm turno úriiCo, do Projeto de Resolução
n9 21, de I 983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n"' 207, de t 983), que au~
toriza a Prefeitura Municipal de Uberlândia (MG) a .ele--

var em Cri 495.756.000,00 (quatrocentos e noventa e

cinco milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nYs 208 e 209, de 1983, das Comíssões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Munidpios, favoiãVel.
24

Discussão, em prirrü:irO turno, do Projeta de Lei do
Senado n"' 261, de 1981, de autoria do Senador Jorge Kalume, que altera o arL 37, da Lei nY 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei OrgãniGa_-dª Previdência Social, tendo
PARECERES, sob n5's 2o-1 a 203, de 1983, das Com is~
sões:.
-de Constituição e Justiça, pela cciristifudonalidade e
juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.

O SR. PRESlDENTE (Moacyr Dalla)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE MARIZ NA SESSÃO DE 13/4/83 É
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO~ORADOR;
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. DINARTE MARIZ (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ausente desta Casa durante alguns meses, em tratamento de saúde, regresso hoje Pãra, pela prímeira vez,
depois das eleições de 15 de novembro, fazer um pronunciamento político.
Não posso, e nem poderia deixar de falar sobre a campanha política de 15 de novembro no meu Estado, e não
seria demais se tecesse considerações em relação ao panorama nacional, mas desejo fafar, prínciPalmente,
sobre o Rio Grande do Norte. Tivemos uma das eleições
mais livres e mais apalxOilãiHes da história polítici do
meu Estado. Com uma mHitãncia dC: .$4 anos de -vida
pública, liderando uma- parcela da oposição do Rio
Grande do Norte, tinha como dever auxilfar e estimular
as gerações que estão chegando ao- s-erViçO da Pátria,
para que se identificassem com o povo e p-udessem assimilar os anseios da gente mais jOvem.
---E foi cori(a maior sati.StãÇãO, ãt"é' cõm um-CeiiCi-orgulho, que assisti à eleiçãO- do Dr. JoSê-AgripinO Maia,
para o Governo do Rio--Grande do Norte, uma das vitórias, sem qualquer dúvida, mais expressivas em quanto
Estados da Federação se divide o nosso País; moço, jovem, inteligente, talentoso e sobretudo competelue,
como já havia demonstrado na administração do Município de Natal, sua liderança -abie novos caminhos
para o futuro do Rio Grande dO -Nilrte.
Tenho que deixar aqui, expressamente o meu depoi~
mento e o meu compromisso maior. Nos umbrais dos
meus 80 anos, depois de Governar o meu Estado e qua~
tro vezes me elegendo para esta Casa mais alta do Con~
gresso Nacional pela confiança do seu bom e genero-so
povo, afirmo que minha luta continua. Não mais como
líder do meu partido, mas, dentro do sistema políticO a
que pertenço, lutando para que o Rio Grcinde do Norte
consolide uma das lideranças mais auspiciosas que o 15
de novembro revelou. Vejo nã. fiiura--do Governador dÓ
Rio Grande do Norte uma das expressões mais vigorosa~
mente capazes dentro dos quadros políticos do meu Es~
tado.
Embora convalescente de uma doença grave, não tive
dúvidas de correr o risco de tomar parte na campanha

e

política que empolgou o país e que a classifico como, a da
abertura, com o mesmo ardor e com o mesmo entusiasmo com que participei em outras campanhas, quando
ainda no esplendor da minha mocidade. Mas, o que me
impressiona hojt:: ao chegar nesta Casa é verificar que
houve uma mudança política neste País. Não me enganei
quando afirmei antes das eleições, que o grande vitorioso
de todo o sistema político que se iniciava com a abertura
e as eleições de 15 de novembro seria o Presidente João
Baptista de Figueiredo. Sim, Sr. Presidente e Srs. Sena~
-d0r-C:s! Pofcjúe a ele o destino entiigOu a grande" oportunidade histórica de democratizar este País. Lembro aqui
o PasSadO, pi::dindo licença aos- rrie-us adversários para
lhes prestar também uma homenagem: é que antes, nos
debates políticos, em muitas ocasiões, esquecia-se o verdadeiro interesse da Nação, para confundir com a politi~
cagem que, significava mais uma contestaçãO do que
uma posição política que s_e procurava defender. E hoje
vejo que mudaram os acontecimentos. Vejo que rtão tem
mais aquela leitura dos jornais, quando meia dúzia de o~
peráríOs- do ABC de São Paulo ameaçavam uma greve e
Vlnha-se ler, da tribuna do Senado, os recortes de jornais
condenando e responsabilizando o Poder Central, na
pess-oa do Preside-nte João Figueireàõ. Caiu SÕb~e São
Paulo,_ em poucos dias do Governo do nosso eminente
Colega que foí"nesta Casa, o Gove-rnadOr Franco Monto-ro, a primeira .3.meaça, a rej)etlção do passado. Mas ago- ra to_çlos nós, que fazemos política ao lado do Governo
estamos aqui púa condenar e apoiar o GoVernador naquilo que se refere à manutert<;:ão da ordem rto grande
Estado de São Paulo. b diferente o ambiente. Ninguém
leu recortes ~e jornais, não porque a imprensa deixassem
de comentar e condenar violentamente a posição do_Governador como fez O Estado de S. Paulo. Ao corttrârio,
lodos nós fiZemOs V010s para que o- GovernadOY. Fr?-nco
Montara vencesse as dificuldades de São Paulo, manti~
vesse a ordem pública e pudesse auxiliar essa grande
<!bra democrática que o Presidente João Figueire-do pretende implantar neste Pais uma democracia responsável,
uma democracia em que os homens públicos possam se
reunir para discutir os interesses da Nação, em que não
haja contestação, em que o Estado de São Paulo, o do
Piauí, o Rio Grande do Norte, ou outro qualquer, encontrem as soluções políticas e administrativas dentro
das aspirações -e dos anseíos da sua população, do s-eu
povo.
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dente ouvir a sua palavra. Ontem, a presença do Presidente, a mão estendida, o gesto de pacificação eram renegados. Mas, hoje, aqueles que assumiram o poderestadual estão verificando que há necessidade de, historicatri,.ente, ajudarem--O Presidente João Baptista Figueiredo na grande obra que se propôs, em defesa do sistema
político de nossa Pátria.

O Sr. José Lins -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. DINARTE MARIZ- Com muito prazer.

O Sr. José Uns- Nobre Senador Dinarte Mariz, nós
já estávamos ansiosos pela sua volta. A presença de V.
Ex• nesta Casa, com a experiência de uma vida toda ela
dedicada ao Pais, é certamente um conforto, sobretudo
num momento dificil como este, da vida nacional.
SOlidarizo-me com V, Ex• pelos resultados das eleições
no seu Estado, e conhecedor que sou do jovem Governador do Rio Grande do Norte, o Dr. José Agripino, estou
certo de que o Rio Grande do Norte tem hoje um grande
Gov_ernador. O povo não será frustrado nas suas esperanças. A respeito do segundo tema de seu discurso, alguém já disse que depois dos tristes episódios de São
Paulo este País é outro. V. Ex• tem razão, quando diz
_que deste Senado nenhuma palavra de crítica partiu qUe
deslustrasse o .Governador Franco Montara. Todos nós
compreendemos perfeitamente o que ali sucedeu, e todos
nós solidarizamos com a-Governador, desejando que ele
de logo ultrapassasse as suas dificuldades. Também eu
concordo que esses episódios serviram para mudar o
País. Serv_iram de demonstração de que há uma firme solidariedade entre os homens de boa vontade, entre os de!ftocratas sinceros, para ajudar o Presidente_da República a conduzir a abertura. Foi preciso, porém, nobre Senador, que a Oposição participasse do poder nos Esta~
dos e sentisse o peso da responsabildade, para que a mão
estendida do Presidente fosse melhor compreendida, Alguém poderia dizer que não fizemos críticas ao Governador de São Paulo, como vários jornais o fizeram, por admitir que as causas daqueles episódios teriam sido meramente económiCas e que assim teriam vindo de longa data. Mas V. Ex• sabe que foram os três Governadores de
Oposição dessa área, Governador Tancredo Neves, Governador Leonel Brizola e o próprio Governador Franco
Montara, que vieram de público reconhecer que aqueles
movimentos tiveram uma componente de incitaçõeS subversivas. Aquela desculpa, portanto, já não vale. O pro~
nunciamento de V. Ex• é importiiue, chama a atenÇão
para um problema sério. Junto a minha voz à de V. Ex•,
desejando que esse espírito, esse s.entimento de solidarie-dade que hoje nos une a todos diante das responsabilidades prospere, que esse espirita vingue e que possamos
Conduzir este País a melhores dias, num clirna de democracia, como deseja o Presidente da República.

Afirmei, certa -vez, que, depois de !5 de novembro, todos os GovernadOres eleitos iriam ao Presidente_ daRepública, solicitar-lhe o apoio necessário, c(mtando,
sobretudo, com sua autoridade, para que pudessem governar num ambiente de paz, de ordem e- de tranquítida~
de, para o bem da família brasileira.
t isso que eu desejava manifestar nesta hora. Depois
- de exaltar a figilfa irioça que se elegeU Governador do
" meu Estado.
-O SR_- DI:NARTE MARIZ- Agradeço o aparte de
·sr. Presidente e SrS. Senadores, confesSo-me alegre em
V. Ex~ Sei o quanto V, Ex• trabalha nesta Casa para que
ver esta Casa calma, pensando nos intereSses do País,,
_____,._os--acontecimentos
políticos sejam ordenados, dirigidos
sem injúrias, e na--lisura- daQuilo que Compete às instiem beneficio do interesse público. Conseqüentemente, a
tuições democrá.ticas, que é defender sempre, dentro de
palavra de V. Ex• dentro do meu discurso não só inesencada p~rtido, os ideais _comuns que são úteisa·a-gfaiide
sibiliza, por partir de _um dos amigos mais queridos que
pOVo-;-à gl-ande Nãçã-0 a que pertencemos.
tenho nesta Casa, mas, sobretudo, pelo bom senso que é
Era este o dia que eu estava aguardando, para, aqui
umã-espécie de constante na vida de V. Ex• e em consoChegando, poder dizer o que estou dizendo, manifestar o
rtância, também, com as diretrizes das lideranças do nosmeU pensamerito e alinhar as Tdéias de hoje à minha ação
so Partído.
ao passado, vedficando que não houve mudança de itiSr. Presidente, Srs...Senadores,já manifestei, minha anefário, continUando Seni.pre coerente, -defendendo
legria em ver o meu Estado alegre pelo voto direto o joprincípios Que
muítas ocasiões, para manifestã~las da
vem
Governador José Agripino que assim conquista pela
--lfibuna desta Casa, representava coragem.
confiiwçá do povo, a liderança maior da política do Rio
Não sou daqueles que vêm à Tribuna dizer que nós perGrande dO Norte.
tenCemos a um sistema pUro, que Dão hâ necessidáde de
corrigir erros, mas esses erros, Sr. Presidente, Srs. SenaO Sr. Carlos Alberto - V. Ex~ me permite um aparte?
dores, que são comuns a todos os partidos políticos, a todas as organizações humanas, esses erros devem ser deO SR. _DINAR TE" MARIZ --.Com muito prazer.
batidos no lugar próprio, nas assembléias paiüdádaS
--·para então, fe-ita a crítica justa, merecerem o julgamento
O Sr. Carlos Alberto - Senador Dinarte Mariz,• eu
não poderia deixar- de partiCipar do discurso de V. Ex•,
daqueles que sào companheiros dentro do mesmo siste~
ma político.
até por reconhecer o valor político de V. Ex'-, o que V.
Ex~ representa para o nosso Estado. Já estivemos em
Congratulo-me, desta Tribuna, com os novos goverpartidos adversos, V. Ex'" sempre no Governo e este jonadores, pois, parece-me que todos, já foram ao Presi-

em
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vem, quando iniciou a sua maratona política, na Oposição. Mas, mesmo na Oposição, nós tivemos sempre um
bom relacionamento. Lembro-me como se fosse hoje,
que certo dia, mesmo na Oposição, V. Ex~ enaltecia o
trabalho que este Senador, eleito também como José Agripino o foi, agora no pleito de 15_ de novembro, desempenhava o seu papel. Concordo com V. Ex' O Rio Grande do Norte deu uma lição de civismo. O Rio Grande do
Norte deu um passo avante, hoje o Rio Grande do Norte
tem um Governador de 38 anos de idade e um Senador
de 37 anos de idade. E V. Ex~ contribuiu para que na verdade tivéssemos êxito na campanha política~ V. Ex" foi
um guerreiro. V. Ex• dela participou. Da nossa vitória V.
Ex• participou e deu a contribuição decisiva para que o
povo do Rio Grande do Norte pudesse eleger um Governador jovem. Creio nos jovenS, POrque jovem Como sou
acredito no futuro, e gostaria de particlpar deste seu diScurso dizendo que também creio que o Goveillador José
Agripino·põSsa·vir a ser para o Rio Grande do Norte a
grande esperança do povo, e que possa dar a parcela de
contribuição decisiva para que possamos miníinirilr os
nossos problemas. Sabemos que vivemos num Estado
pobre-, num Estado que sofre neste momento o problema
das estiagens, com a seca calcinando nossas lavouras,
com a seca acabando com os rebanhos, onde a miséria
está à vista de todos, onde não há recursos. Sef que ele
vai lutar com difiCUldades, mas com V. Ex• nesta Casa,
com a nossa ajuda, evidentemente que haveremos de somar esforços para dar a José Agripino, ãO -Governador
do Rio Graride do Norte, as condições necessãriã.s para
que ele possa ser o Governador das aspirações do povo.

O SR. DINARTE MARIZ - Agradeço ao querido
companheiro de Partido e de lutas partidãríaS a 15 de novembro o aparte honroso para mim que acaba de dar ao
meu discurso. V Ex• fez questão de dizer ao Senado a
sua idade, e isto é uma demonstração de que o Rio Grande do Norte está se renovando; tem um GovernadOr de
38 anos e um Senador de 37 anos.
r-

O Sr. Virgato Távora- Permita':'me um aparte, Senador Dinarte Mariz?
O SR. DINARTE MARIZ- Com muito prazer.

O Sr. Virgilio Távora- E um Senador que fala, de 35
anos, pelas novas idéias novas Que aqui sempre- apreSen-

ta.
O SR. DINARTE MARIZ --Muito obrigado a V.
Ex• Na minha vida pública tenho sido apenas coerente,
tenho obedecido apenas os impulsos da minha mocidade. Se hoje alguém quisesse me honrar com uma classifi,:
cação que eu fosse merecedor na minha longa vida pública, e"u receberia com o maior orgulho o título de Tenente

de 1930.
O Sr. Virgz1io Távora - Vê- V. Ex' que é como eu disse, um Senador de 35 anos, pela juventude das idéías e do
ardor com que as defende.
O SR. DINARTE MARIZ -
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Mas quero djzer a V.

Ex' que não são só 35 anos ...
O Sr. Virg11io Távora- Mas, Senador, com menos de
35 ãnos não dã!
O SR. DIN ARTE MARIZ - ... comecei a minha
vida pública - jã que se está falando em idade- hã 54
anos passados, na Aliança Liberal. Daí para os dias de
hoje, riunca mais deixei de estar dentro das lutas políticas
do meu PaiS. Mas isso é o passado, isso caberá às minhas
memórias, esse serão depoimento que terei que dar amanhã, não sobre mim, mas principalmente sobre o que vi,
testemunhei e tambêm participei.
O Sr. Carlos Alberto- Permite novamente um aparte?

O SR. DINARTE MARIZ - Com prazer.
O Sr. Ca..rlos Alberto- Na oportunidade em que V.
Ex• recorre à memória para contar a história política do

---

--------

Senador Dinarte Mariz, V. Ex•, que é grande representante, o nosso líder maior do Rio Grande do Norte, V,
Ex' que tem dado exemplos marcantes de liderança e de
-postura-política, gostaria de pe-dir a Deus, na hora em
que V, Ex' fala da tribuna do Senado, para que um dia,
também, de pé, como V. Ex', com os cabelos brancos e
com: i mt!sma idade , eu possa dizer para -oS meus colegas, que com 80 anos de idade, e há 55 militando na vida
pública, alguma coisa haverei de dizer também à Nação,
ao meu pOvo. Que Deus me ajude, que me dê saúde, que
me dê condições para isto, com a digniáade âe V. Ex•,
iaTvez atê me eSp-elhando nUm-a 'antiga -Propaganda de
um refrigerante, na televisão, em que um jovem tomava
o_refrigerante de uma criança chegava e diZia; "quando
eu crescer, quero ser igualzinho a você". Pois bem, Senador, que Deus me ajude para que, com os cabelos
bianCos, taml::iém possa me pronunciar aqui no Congres~
so NacionãJ. Meus parabéns a V. Ex'
QSR. DINAR TE MARIZ- Agra4eço o ~parte mais
uma vez do jovem, talentoso representante do Rio Grande_do Norte, meu companheiro de partido políticO. A ele
eu tenho que dizer apenas uma coisa; não apresse o pasS9_ que a idade ainda é curta. Vamos de passo firme defender os interesses do Estado, vamos construir a liderança que está anorando _dentro do meu Estado, vamos
consolidar uma conquista política, porque assim nós estaremos não só dando um exemplo de dvísmo à nossa
gente, ao -nosso povo, àquela gente tão sofrida, mas tão
querida da minha e da terra de V. Ex• mas, sobretudo,
consolidando o sistema político, deixando claro, evidente e insoftsmãvel que todos nós, desde o mais velho, com
80 anos, até V. Ex•, com 37 anos, estamos dispostos a
prestigiar e, mais· do que prestigiar, a lutar pela consolidação dessa nova liderança que surge no Rio Grande do
Norte, na pessoa do Governador José Agripino.
O Sr~ Carlos Alberto- V. Ex' ainda me concede um
·
aparte? (ASseittirilento do orador.)
Eu diria, Senador Dinarte Mariz, não do nascimento
de uma liderança, porque eu, como jovem também e tendo, acima de tudo, a confi~_ça naqueles que estão ini-CiandO a vida pública no Rio Grande do Norte-nós temos como exemplo, o Deputado João Faustino, Jessé
Freire, o Deputado Wanderley Mariz, seu filho, também
um jovem valor da política do Rio Grande do Norte,-nós
lemos vários jovens -, eu diria estas lideranças emergentes do Rio Grande do Norte.

O SR. DINARTE MARIZ- V. Ex• fala de todos,
lJ1aS, meti caro jovem ~ querido Senador pelo Rio Grande do Norte, eu apren-di -nã nlinha vida, que não-hã- nenhum regime, nenhum sistema político, nenhuma organização social, nada na vida, em que não haja hierarquia. A- hierarquia é uma condição humana essencial
para que a sociedade possa se organizar de- forma justa,
livre e racional. Essa hierarquia tem nome: ela se chama
_Confiança, Então,_ na hora em que o povo mostrou confiança no homem que vai governar a nossa terra, que se
revelou competente e capaz, todos nós, eu o mais velho,
hoje o meu dever maior perante o Rio Grande do Norte
e o seu povo é lutar para que essa liderança se consolide.
E a todos os nossos outros c_ompanheiros que estão na
Câmara dos Deputados, a eles, eu não tinha um conse~
lho diferente, ~u não tenho uma palavra para modi_fic:ar
o que estou dizendo aqui a V. Ex•, com toda a confiança
e até com aquele carinho que, em muitas ocasiões, os
mais velhos têm para com os mais moços. Minha convoc3ção é uma só: vamos, sem vaidade, admitir que todos
devemos ter um líder para nos representar dentro do sistema político do Rio Grande do_Norte. E, se isso for admitido, V. Ex' não se perderá no caminho da vida pública ...
O Sr. Cilrlos-Alberto....,.... Eu gostaria, Senador, de mais
um aparte. Estou gostando do discurs-o que V. E~• profere, pois estava até com saudades, aqui em Brasília. Eu,
que participei da campanha com V. Ex•, no Rio Grande
do Norte, ...

O SR. DINARTE MARIZ- Com muito brilho.
O Sr. Carlos Alberto - ... jã estava com saudades de
V. Ex• Inclusive, já estava querendo ouvi-lo da kibuna
do Senado Federal porque, com a minha idade, eu só tenho a aprender com V. Ex• Quando falo em lideranças
eme~ge~tês e V. Ex• coloca como hierárquico, como obediência a um líder, ..
O SR. DINARTE MARIZ diência, falo sim em que ...
O Sr. Carlõs Alberto -

Eu não falo em obe--

Em fidelidade!

O SR. DINARTE MARIZ- Todos nóS- temos que
ter- um sistema potítico hierarquicamente responsável e
ca:paz de orientar e liderar o nosso povo.
O Sr. Carlos Alberto - Sim, concordo com V. Ex•
Também concordo com V. Ex' de que devemos manter
um elo de siti.c_ronização em termos de fidelidade e lealdade, mas sou daqueles que também advogam a livre democracia. que se possa também ter liberdade para se
atuar, principalmente neste mundo político tão conturbado de hoje, em que vivemos momentos de crise. h verdade que, num· regiriie democrático, os debates devem
ser amplos, devem ser abertos, devem se constituir em
tefmos de unifiCação, mas que essa unidade_ venha através da discussão mais ampla. Concordo com V. Ex•,
acho que o Governador José Agripino é um (íder emergente, e não poderia dizer o contrário, porque sabe V.
Ex' que eu fui o primeiro soldado aqui. em Brasília, a defender a candidatura de José Agripino. Na verdade, lutei muito, busquei por diversos meios o apoio, e. em todos os sentidos, fiquei ao seu lado participando desde o
momento em que José Agripino lançava como Prefeito,
ainda, a sua candidatura de Governa_dor. Naquela época, eu já estava !io lado dele; estava aqui em Brasília,
apoiando-o na Câmara dos Deputaos. Agora, se hoje
nós temos divergências e às vezes discutimos, a verdade é
que nós estamos num regime aberto. V. Ex', com muita
propnedade, atê enalteceu a figura do Presidente João
Figueiredo. E o Presidente João Figueiredo está pedíndo
o quê? Trégua, mão estendida. Ele quer conciliação, ele
não quer revanchismo, não quer o radicalismo. E·u- tainbêm não quero, sou daqueles que quero a paz, a união.
Se eu pudesse, hoje, promoveria o encontro de todos
aqueles que formam o nosso PDS, para que juntos pudéssemos caminhar, sem excluir nenhum cOmpanheiro:
que o Senador Martins Filho pudesse participar cOnosco~ qu~ o Deputado Vingt Rosado também pudesse participar conosco, que o ex-V ice-Governador Geraldo José
de Melo também pudesse participar conosco. Estou
numa posição de busca Senador, porque eu defendi, inclusiv_e _na TV_Globo, através do programa "Bom dia
Brasil", a tese da conciliação, da mão estendida,. da trégua. Estamos precisando, primeiro, tambêm dar um passo avante, e a V. Ex•, como o grande mestre da política
do Rio Giande do_Norte, eu faria um apelo para que iniciasse um trabalho, porque tenho absoluta certeza que
V. Ex•, pela habilidade, pela competência, pela capacidade, pela vivência política, pela sua grande experiência na
vida pública, seria capaz de dar unidade ao PartidO, aô
nosso Parttdo no _Rio Grande do Norte, não para que
aqui ficássemos apenas enaltecendo a vitória de 15 de
novembro ·de 1982, mas para que possamos, Senador Dinarte Mariz, em 1986, ganhar novas eleições no Rio
Grande do Norte. __ Evidentemente, não com a minha
participação Somente, nem somente com a participação
de V, Ex', que é das mais gratificantes para todOs riós,
mas com a participação de todos. Se na campanha de 82,
não tivemos a participação de Vingt Rosado, não tivemos a participação de Martins Filho, Senador da República, não tivemos a participação do Vice-Governador
Geraldõ TOsé de Melo, porque não buscamos o apoio necessário para que esses homens possam dar maiores condições ao PDS e fortalecer o Partido que dá sustentação
a um hç.mem no qual nós acreditamos, que é o Presiden-
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te João Figueiredo? Faço um apelo para que V. Ex• ini-

cie esse trabalho para promover a paz política no Rio
Grande do Norte, porque o que nós precisamos é unificar o nosso PDS, para que possamos dar condições para
que José Agripino possa governar.

OSR. DINARTE MARIZ- V. Ex• parece que rlão
ouviu o início do meu discurso.
Em meu discurso inicialmente falei, exatamente, na
questão da confiança, e agora V. Ex~ voltou a falar sobre
um assunto que eu desconhecia totalmente. Não tinha eu
conhecimento de que V. Ex• estivesse discordando de
qualquer ação política do Governador do Rio Grande
do Norte.

O Sr. Carlos Alberto - Eú não estou discordando,
Ex•. Nós estamos participando, V. Ex• sabe, de um processo de escolha de um reitor da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, O Governador apóia um candidato, eu apóio outro, como V. Ex~ tem o seu candidato, é bem verdade, Há apenas esta divergência, mas não
existe nehuma outra divergência entre mim e o Governador José Agripino.
O SR. DINARTE MARIZ- Todos os reitores, até
hoje, mereceram o meu apoio. Não poderia el.l deixar de
dar a minha opinião, e a dei, auscultando o meu sistema
político. Naturalmente, V. Ex• divergiu do sistema, mas
eu preferi ouvir antes a õpínião do Governador daquela
época, o Dr. Lavoisier Maia ...
O Sr. Carlos Alberto -

Eu não divergi do sistema,
nobre Senador. Só um adenda.
O SR. DINARTE MARIZ- ~.._deixe-me concluir o
raciocínio do Presidente do nosSo Partido; Dr. Tarcísio
Maia e do Governador Jos~ Agripino, p-ara então, soli- 1
dários com eles, manifestar minha preferência. Muita
gente fala que a luta pela reitoria amesquinha a Universidade, Quando a Universidade organiza uma lista, indicando os mais capazes cumpre o seu dever. Todos aqueles componentes da lista, podem aspirar a chegar a feitoria; o mais é uma ação política. Acho que não há nada
mais normal.
'
Agora, se eu tivesse ido â UniverSidade, que eU criei e
de cujo ato tanto me orgulho, cabalar votos para organização da lista, aí estaria coinetendo 1.1m erro. Ai
estaria amesquinhando a instituiÇão que eu criei, consciente
do seu valor e da sua necessidade, Mas, depois de esco#
lhida a lista, o meu dever era manifestar minha preferên~
cia._ Foi o que fiz.
--------

-eu

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho a impressão de que o nosso Vice-Líder, que atingiu tão rapída#
mente uma carreira políticã brilhante, chegando a esta
Casa já como Vice-Líder do Governo, S. Ex• não tem, a
meu ver, nenhuma indisposição ...

O Sr. Carlos Alberto- V, Ex• não fcií contra- a- minha
indicação para a· Vice-Liderança do Governo?
O SR. DINARTE MARIZ - Eu não estava aqui.
Quero dizer a V. -Ex• que não poderia ser ouvido, porque
não estava aqui.
Mas quero crer que não há divergência Cntié--o ponto
de vista de V, Ex• e a liderança do Governador José Agripino. Devo entretanto reafirmiu, sem nenhum constrangimento, antes, com maior prazer, que hoje me con~
sidero um liderado do novo Governador, que necessita
do nosso apoio, do nosso estimulo, da nossa solidariedade e sobretudo, da nossa lealdade, para que possa ele
consolidar uma liderança em benefício do_ martirizado
povo de nossa terra.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESS;[O DE JS-Ü!3 E QUE. ENTREGUE À REVIS;[ODO ORADOR, SERIA
PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)....:.. Sr. Presidente, Srs. Senadores:.
Em primeira mão, desejo parabenizar o Oobre Senador Nelson Carneiro por ser um dos Lideres mais parcimoniosos desta Casa. (Muito bem!) Eu contei o tempo
que S. Ex• falou, como Líder (apenas 6 minutos).
Acho que a Mesa deve se reunir e tomar uma deliberação em resguardo ao Regifnento Interno desta CaSa:
Eu já estou quase pensando em fundar a Bancada dos
Suplentes - eu e o nobre Senador João Lúcio - para
ver se um de nós dois sair Suplente, poder usar também a
palavra como Líder. Se os 4 Líderes existentes neste ~le
Oário, todos numa sessão, falarem como Líder, ningu~m
mais falará, porque, de regra, cada Líder fala durante 1
hora!
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) (So~ a camp~i
nha.) - Pergunto a V. Ex• se está interpelando a Mesa
ç-_gm_Q _re_clamação?
O SR. ALMIR PINTO- Estou apenas dizendo que a
Mesa deve-se reunir - é uma sugestão que estou dando
- para resguardo do Regimento Interno da Casa.
Tenho como exemplo o Senador Marcondes Gadelha,
que passou quatro dias inscrito para pronunciar o seu
discurso. E por quê? Porque as lideranças obstruíram, o
tempo de que poderia dispor. Essa é que é a verdade. E
acredito que não haja nenhum colega que diga o contrário. Ali está o nobre Senador José Fragelli, que confirma a verdade. Está certo que os Líderes se mantenham
dentro dos seus 20 minutos; quatro Uderes dariam 80
minutos. Mas, de regra, cada Uder acha~se com o direito
" de falar e eu começo pelo meu Líder José Lins e- pelo
Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena, que não ac_citam as advertências da Mesa. Aqui não estâ o Líder
do PDT, mas eu parabenizo o Senador Nelson Carneiro,
que é o mais parcimonioso. -

O Sr. José Lins- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Com pi-azer.
O Sr. José Uns- Senador Almir Pinto, V. Ex• tem razão quando reclama pedindo a observância do Regimento, O Regimento é feito para orientar os nossos trabalhos, mas não acredito, nobre Senador, que vingue aqui
Para o Senado a rigidez exagerada como V. Ex~ a está
pretendendo ...

O SR. AI..MIR PINTO-:- Mas também não pode ser
uma liberalidade exagerada.
O Sr. José Lins- Quero api::nas lembrar que no -seu
último discurso V. Ex• também pedÍu à Mesa qUe -lhe-concedesse mais tempo e a Mesa concedeu.

O SR. ALMIR PINTO- Não estou negando. E por
que eu pedi mais tempo? Por que havia liberalidade para
os outros, por q-ue não poderia haver também para mim?
O Sr. José Lins --Muito bem!

O SR. ALMIR PINTO- Reconheço um abuso nisso.

O Sr. José Lins- Nesse caso, V.

Ex~

não pode recla-

mar.
O SR. ALMIR PINTO- Se todos nós nos cingirmos
à letra regimental, asseguro que não passarei do meu
tempo. Quando na Mesa passada eu presidia as sessões,
nem mesmo o Senador B"rossard falava duas horas ... Na"
minha Presidência, não. Quero que os colegas que conheceram o Senador Brossard atestem, quando ele esta-
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va na tribuna e terminava o seu prazo, eu acionava a
Campain'ha~ â~tic~lava ... Mas o Regimento é para todos.
Fui Presidente da rnioha Assembléia três vezes, mas
cump~ia- cegamente o Regimento. Eu, como Presidente,
como Prefeito e como Secretário de Estado que fui, duas
coisas nunca adotei: o privHégio e o preCedente, porque
no próprio instante em que eu ceder ao privilégio e ao
precedente, não terei mais autoridade para manter a moral à frente do órgão que dirijo. Por conseguinte, não estou condenando V. Ex•, que é um moço inteligentissimo •..

O Sr. Josê Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- ... é um grande defensor do
Governo. V. Ex• defendeu muito a poHtica nuclear na legislatura passada. Houve uma ~poca em que só se falava
neste plenário em poeira nuclear e eu jâ estava até com
medo de uma contaminaçãol ... Agora, é polítiCa dos juros a tomar todo o tempo das discussõ_es. E como é moda, estou trazendo ao conhecimento da Casa, um apelo
das classes produtoras ...

O Sr. José Lins -

V. Ex• me permite?

O SR. ALMIR PINTO- ... de um Estado pobre que é
o Cearâ. Já fiz sentir, de uma feita, que o Ministro Delfim Netto não é incompetente; ele pode não querer ser ina~irnplente, em não pagar o que o Brasil estã devendo.
O Sr. Josê Lilis ....: V. Ex~ me permite um aparte?

O SR. ALMlR PINTO -

Pois não.

O Sr. José Lins- Nobre Senador, estou de acordo
com V. Ex•. O Regimento é a nossa carta, e devemos
respeitá-lo. Mas isso, V. Ex• há de entender que não esta-

mos em um colégio de crianças, e que uma certa tolerância é natural. Essas críticas à Mesa, a meu ver, não cabem.
O SR. ALMIR.PINTO -

A tolerância no horário ...

O Sr_ José Llns __:-Quanto a V. Ex~ dizer que já estâ
cheio dos assuntos aqui tratados. V. Ex• também não
tem -direito de dizer isso.

O-SR. ALMfR PINTQ do ...
O Sr. José Lins -

V.

Ex~

O SR. ALMIR PINTO -

Não, eu não estou dizeno disse.
Eu, pelo menos, já estou.

O Sr. José lins- Pois ê, V. Ex• estava, V. Ex• não pode
escolher os assuntos a serem tratados pelos seus colegas.
Não somos criallças de colégio, e a Mesa sabe muito bem
o que faz.
O SR. ALMIR PiNTo-- Quero um primeiro reparo;
não desejo, em absoluto, fazer a coleção de assuntos
para os Srs. Senadores. Um segundo reparo: o assunto
juros-já está por deniais dissecado. Agora, o que é preciso é encontrar-se uma solução para o problema, porque palavras, são palavras ... Não serei eu a dá-la e não
s_ei quem possa dá~la!. .. Sem qUerer com estas palavras
fazer quaiquer trocà.dilho como o Senador Moacyr
Dallã, que ora Preside esta sessão! O Governo está bem
assessorado, no meu entender, e a esperança, toda nossa,
é de que o Brasil se saia bem no final dessa luta tremenda
que todos estamos travando, para melhorar o quanto antes a situação eCoriômico-financeira da Nação, pagando
a sua dívida externa e, também fechando o balanço de
pagamentos. Acho que é muito espinhosa a missão da
ãrea económica brasileira; muito difícil mesmo; e, daqui
desta tribuna, já tive a oportunidade de dizer, até se parece com aquela estória do cobertor curto, quando cobre
os pés, descobre a cabeça, e quando cobre a cabeça, descobre os pés. É bem difícil a gente querer pagar o que
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deve não tendo o dinheiro suficiente para tal. Então, é
ganhar tempo utilizando artifícios como o rolãniento da
dívida e conseguir recursos externos com uma boa ex~
portação dos nossos produtos. Basta de discussão estéril
sobre essa coisa de juros.
Todos nós sabemos porque foí o próprio Ministro
Delfim Netto que disse numa entrevista à Manchete com
o endosso do nosso colega, Senador Roberto Campos, e
"do próprio Dr. Gouvêa-de Buthões. Delflm disse, na sua
entrevista, exatamente isto: ''"se riós qUeremoS pãgilr a
divida externa do Brasil, limitemOS os juros e a ganância
dos lucros." Ainda. ontem ouvi o professor Gouvêa de
Bulhões pela televisão, disse claramente, com aquela
tranqUilidade que Deus lhe deu, exatamente isto: qual é a
maior causa da inflação? SãO os juros e a correçãõ mone_-tária! Agora, como limitar os juros? Temos d.uas-forças:
a digladiarem: de um lado, o mundo empresarial; de oütro lado, os banqueiros. Agora, quem for mãis fcirte Vencerá. Isso é o que parece a todos~
O Sr. Virgl1io Távora- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. ALMIR PINTO --;- Concedo, com prazer o
aparte ao nobre Senador Vifgílio Távora.
O Sr. Virg(lio Távora- Eminente Senador Almi:r Pin-

to, agora cabe-me defender a Oposição e; a Situação aqui
nos debates.
Q __ SR. ALMIR PINTO -

A Oposição 'e o quê?

O Sr. Virgr1io Távora - E a SituaÇão aqui, no travar
desses debates. O parlamentar se preocupa com aqueles
problemas que, no momento, ma~s estão percutindo a
opinião ·pública. No caso, quando a Oposição fala sobre
um problema ec_onómico, ela estâ up-to-date, porque justamente é este - como dizia Roberto Saturnino _- o
grande problenla, o grande debate a se travar 'no Brasil.
E, quando nós, da ~ituã.ção, respondemos, não fazemos
mais do. que cumprir, também, a nossa obrigação, pari
passu, quando em nome da Liderança «;:. nesse caso V.
Ex' nos.farájustiça, pOrque seu colega fala, ex,atamente;
dentro do tempo, não -passou um minuto ...

O SR. ALMIR PINTO- Nã-õ i::itei-onome de

v.: Ex'

O Sr. Virgl1io !ifVora- Não; mas estou.dentro, exceptis. Direi~ V. Ex• que quando nós assim nos p~~nuncia
mos, não estamos fazendo mais do _que a nossa obrigação, prqcuran~o dar a nossa parcela de contributO;
porque só no diálogO, nO dd)ãie desse 1ema apaixonante,
é. que nós vamos chegar a umã soluÇão.ciue-interesSa -atoda a economia br3.sileíta. e lpso facto a todo o povo
deste grande P_aís. Desculpe-me falar no moinentq, mas
não podemos -deixar de percutir o problema econõnlico,'
este ano, porque é aquele que mais no 'momento estã
atualizadci, é aquel~ que mais prende a atenção de todo o
povo, é aquele qUe está a exigir uma.solução a mais curto
prazo.
. O SR. ALMIR 'PINTO- Estou de pleno acofdo com
· V. Ex• de que é um assunto apaixonante. Agora, acho o
seguinte: é que da mesma (arma que a Oposição fala
sobre assunto económico, envolvendo o problema de juros e a Bancada governista defende, a política do' Governo, fica um vazio, que aguarda' Uma sOlução.

O Sr. Virgl1io
go.

Távora-~

Mas é do debate, é do diálo-

O SR. ALM1R PINTO- Mas, até agora, o debate já
estâ tão longo, a situação do Brasil é tão dificíl e_o BraSil
está tão angustiado, que já poderia ter surgido uma definição, quando nada, que minimizasse a situação.

O Sr. Virgílio Távora- V. E;'Ç• está convidado a entrar
no debate, justamente para apresentar soluções também.
O SR. ALMIR PINTO- Sou médico· e aprendi uma
coisa com os meus professores: toda doença para qual

tem muito medicação é porque não tem cura ou os medicamentos não -servem!

O Sr. Virgl7io Távora- Aí é muito pessimismo.
O SR. ALMIR PINTO- Estamos falando muito na
doença económica por que, no momento, o Brasil está
passando. Vamos falar pouco e curar mais, vamos falar
menos e encontrar os meios suasórios para uma definição correta. O Presidente da República quer que o
Congresso Nacional ofereça a ele os meios, que ele possa
utilizar, com a sua ârea económica para resolver o
problema. Mas não, ficar se discutindo que o juro é isso,
o juro é aquilo, deixou de Ser isso para ser aquilo: Isto
nãg resolve, tanto não resolve que até hoje não resolveu.
Mas Sr. Presidente venho à tribuna para reportar-me a
um assunto que me confioU a FACIC- entidade empre-sarial do meu Estado.
Ninguém vai discutir que O Ceará seja um Estado rico;
se o é as suas riquezas ainda precisam ser exploradas.
Mas que nesse quadro atual, de cinco anos de estiagem,
não é só' o Ceará, ê todo ?' N ardeste que vem sofrendo os
efeitos de rima baixa prodUção agrícola.
Entio, ê numa região como essa que s.e vai agravar a
situação das empresas com taxas altas de juros? Aqui eu
tenho um oficio do Presidente João Hudson Carneiro
Sarãiva, da -FACIC, no C~ãrâ.
O Sr. Gastão Mül/er- Permite V. Ex• um aparte, antes de entrar nesse assunto?

O SR·. ALMIR PINTO . .:. . . Como?

O Sr. Gastão Müller- GOstaria que V. Ex' me concedesse o aparte ~ntes de entrar no assunto do Ceará, porque eu quero voltar à vaca fria, que seria o problema do
desrespeitO ao Regimento.
O.SR. ALMIR PINTO- Pois não.
O Sr._ Gas.tão Mü//e-r- V. Ex", comQ_e_u, foi um gtande.colaborador da -Mesa passad;,- V. Ex' como suplente,
tanto que V. Ex• foi até reeleí~o. ago_ra, na priineiril-M~a
do nosso mandato eu fui -49~Secretário e ·v. Ex~ taml:ibm
colaborou muito com a Mesa. E nós sofremos essas
agruras do desrespeito ao ~egimento; tanto qUe eu brinco aqui· na Bancada; o colega vai falar à moda do Regimento da Qisa ou à ~ada do Regimento Brossard; por~
que é preciso saber se é o Regimento Brossard ou se é o
Regimento da Casa, Porque o- Regimento Brossard era
diferente, pois ele chegou a falar 4 hOras, aqui. Eu estava
relembrando C9Pl o Senador José Lins. Um dla, estáv~
mos aqui no plenário, a·ssim como hoje, pouca gente, e
ele usando do direito, da p~errogativa para falar em breves comunicações, S. Ex• falou somente 45 minutos.
Quer dizer, o que .nos preocupa e o que preocupa V. Ex'
- tenho certeza - é o uso e abuW da boa vontade da
Mesa. Desse modo, o q~e V. Ex' quis dizer, com essa advertência e esse·apelo à Mesa, é que os que.estão com a
palavra e que já passaram da sua_hora regimental não
abusem da tolerância da Mesa. Por exemPlo, ·a Senador
Març:ondes Gaélelha, no seu brilhante discurso, de que
não discuto o mérito, mas_ que foi um brilhante discurso
de inauguração, pois eu já o conhecia como Deputado
há muito tempo; mas na inauguração aqui no Senado,
cjuãndo chegou a advertência da Mesa de que ele tinha
passado do seu tempo, qual era o papel d~Y quem respeita
ó. Regimento? Dar o resto do discurso Como lido. E
como sempre fiz, e encerrar o dis_curso. Quem está falando de improviso deve fazer um belo fecho, encerrando,
talvez falar mais uns dois minutos e acabou-se. Mas o
que se nota, por exemplo, atualmente, é o total desrespeito aos preceitos do Regimento Interno. O Senador
Moacyr Dalla, como 19-Vice-Presidente, tem demonstrado energia, mas a sua energia tem límite, porque esbarra
no coleguismo, na amizade, porque aqui, como já-disseram, é um clube fechado, e todos nós somos amigos de
trocar almoços,. jantares etc., estamos sempre juntOs. e
fica dificíl muita energia do Senador que preside contra
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os próprios colegas. De modo que, ao meu ver, o que falta é isto: simplesmente compreensão dos que estão com a
palavra, para Ql!e usem, mas não abusem da tolerância
da Mesa, senão caímos no Regimento Brossard, e esse
Regimento Brossard, de vez em quando, até como memória, como lembrança saudosa de S. Ex•, também era
usado pelo Senador Jarbas Passarinho. E de.c;sa vez, foi
inaugurado, neste ano, o Regimento Brossard pelo Senador Marcondes Gadelha. Estimo que outros não usem
deste Regimento Brossard, deste grande Senador que foi
·o Senado; Brossard, porque senão estamos liquidados;
os senadorezinhos que não têm vice-liderança, que não
têm liderança, como V. Ex~ bem disse, não vão ter oportunidade de falar. Muito obrigado.
O-SR. ALMIR PINTO- O problema Marcondes
Gadelha, eu fui um que cheguei aonde ele estava e disse?
fale, porque você não se constitui em precedente. Leia
todo o seu discurso. ~a primeira vez que você está vindo
à tribuna, como estreante, outios que já vieram à tribuna
ultrapassaram o tempo regimental; V. Ex' dê o seu recado, por ter o mesmo dii:eito que os demais.
O Sr. Gastão Müller.- Eu vi aqui dois cOlegas novos
que respeitaram a advertência, aliás do próprio Senador
Moacyr Dalla, que preside, Para o nosso prazer, neste
momento. Foi na inauguração, tribuna, do Senador Fábio Lucena, que foi adve'rtido por S. Ex• e encerrou, e ele
tinha muito que falar, mas encerrou; e há poucos dias
um Senador do Acre, Mário Maia, que estava com um livro, com um trabalho escrito, estava falando sobre
problema de saúde, importante, porque ele é médico, e
quando foi advertido declaroú: ''o resto do meu discurso, eu peço que a Mesa dê como lido, porque o meu tempo estâ esgotado". Respeitou Perfeitamente o regimento,
usando um pouquinho da liberalidade da Mesa, mas os
do.is não abusam da lil)eralidade da Mesa. Isto que é importante.

O SR. ALMIR PINTO - Acho importante mesmo é
o-problema da liderança. Porque tomam a palavra dos
demai's Srs. "Senadores. Esta a grande verdade. Se as Senadores se limitassem, como líderes, aos 20 minutos, se.ria: -riizoável. Poi'que~- o Que diz o Regimento I~terno?
"O Senador falará como Uder para um~ comuímportante." ... por 20 minutos.

~icação ,inadiável,

Mas não. Quando se quer falar qualquer coisa, por
não Se estar inscrito, pede--se a palavra como Líder e lá se
vai, toma o tempo de quem está iriscrito.-Esta é-a gra-nde
verdade. que· vem acOntecelldo. V. Ex' é testemunha, e
não vou pedir. o testemunho da Casa Porque todos saberri diSso. Hoje mesmo ia falar o Sr. Se~ador Guilhénne
~almeira, maS não _Pôde falar, ficou inscrito par~ depois.

O $r. Virgl1io Távora- Mas, nobre Senador, V. Ex•
está generalizando. Eu tenho falado várias vezes como
Líder, aqui, eXatamente dentro do prazo, e sempre para
r~ponder a uma questão urgente.
O SR. ALMIR PINTO- Nobre Senador, cair a carapuça· ein quem couber. V. Ex', se não lhe cabe, não chame para a cabeça de V. Ex•.

O Sr. Virgl1io Távora- Mas, então, que não seja a liderança generalizada_
O SR. ALMIR PINTO- Generalizada para quem,
na verdade,, extrapola. Se V. Ex• não extrapolou é uma
a!ma santa em corpo santo.

· O Sr. Virgl1io Távora- Mas em compensação V. Ex·,
advoga que esse tempo seja utilizado com a necessãria
assiduidade~ porque a liderança, quando responde a uma
questão da Oposíção, ou vice-versa, o Uder da Oposição
responde a um discurso da situação, não é. pelo desejo de
querer se exibir ou ir à tribuna, é para satisfação de um
dever.
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O SR. ALMIR PINTO- Quero dizer a V. Exf;- nobre
Senador Virgílio Tãvora, que se a Liderança acha muito
importante o assunto, acha que deve ser dada resposta, à
oposição, inscreva.:se pafa- dar esta respçsta após a Ordem do Dia, que dispõe de uma hora para isso. Agora,
não éjusto que a Liderança vá r"tsponder tomando o
tempo dos outros Senadores que estão inscritos. v~- Ex•,
nobre Senador Nelson C:irrieiro, saiu e eu parabenizei,
porque V. Ex• tem sido- não foi s_ó hoje não_-_por demais parcimonioso, nobre Senador Nelson Carneiro,
quando fala como Líder. Eu marquei a hora em que V.
Ex' começou. V. Ex' falou apenas oito minutos - Rasoabilíssimol?
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ALMIR PINTO -
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Com prazer.

O Sr. Nelson Carneiro-- Eu estava Ouvindo no meu

gabinete a interVenção de V. Ex!-, lúcida cam·o sempré, e
vini aqui para agradecer a referência feita ao cuidado
com que eu procuro cumprir o Regimento. Não quero
alongar o meu aparte, sob l?ena de V. Ex.• acabar_ t~m
bém infringindo o Regimeilto, porqUe sãô~ tantos os
apartes que vão surgir que V. Ex• acabará não tendo
tempo para falar o seu discurso.
O SR. ALMIR PINTO -Estou tranqUilo, nobre Senador. V. Ex• pode dar o aparte, porque o meu discurso
vai ser muito curto; trata-se apenas de um pedido da Federação do Ceará. Não irei f.llar deiriais; e disponho de uma hora, pois estou falando após a Ordem do Dia. Mas
se eu estivesse fal.lndo como Líder da Bancada de Suplentes é que eu teria aperias vinte minutos.
O Sr. NelsOn Cizrneiro- Eu queria só-di:ier-ã.·v. Exi·
que talvez a Liderança do PTB fale pouco porque a sua
bancada é pequena; deve ser na proporção do número de
integrantes da Bancada: Embora o Regimento não diga
isso, mas eu sinto que o PTB, tendo apenas um Senador
nesta Casa, não deve perturbar aqueles Partidos que são
mais numerosos, na representação. De modo que agradeço a V. Ex• ajustiça que faz ao cuidado que tenho em
cumprir o Regimento e a um velho hábito de quem, hã
muitos anos, vive na vida parlamentar.
-

O SR. ALMIR PINTO -V. Ex• tem vida parlamentar de quantos anos?
O Sr. Nelson Carneiro~i)e-muitos anos; mais de 30
anos.

O SR. ALMIR PINTO - E: um homem que conhece
o Regimento, como se diz lá no interior, da frente para
trãs e de trás para a frente.
Mas, nobre Presidente, vou ler este documento querecebi do Cearã - é sobre juros, um aSS!Jnto atualizado.
Espero que a área económica do Governo veja a situação
do Nordeste; não só do Ceará, mas do Nordeste, pois o
que se pede aqui incide sobre o Nordeste.
E: o seguinte:
OF. N9 40/83
Fortaleza, 31 de Março de 1983
Exmo. Sr.
Senador Almir Pinto
Senado Federal
Brasília- DF
As classes empresariais cearenses estão altamente
preocupadas com a elevação, a partir de 1/7/83, das
taxas de juros de crédito rural (custeio, investimentos e agroindustrial).
A elevação foi objeto de decisão do Conselho
Monetário Nacional, registrada na Resolução n9
782 do Banco Central do Brasil de 16/12/82, determinando que, no crédito rural destinado a região do
Nordeste, seja feita uma incorporação à taxa de juros vigentes de 55% do INPC, acrescido de mais 5

pontOs percentuais, ã. vigorar no segUndo semestre
deste ano.
Solicitamos a_ V. Ex• seu maior empenho, junto
aos podere; competentes, no sentido de que aqUela
_ResolUção somente seja aplicada no Nordeste a partir de 1/7/84, ou seja •. com uma prorrogação de um
ano na sua vigência, mantendo--se, assim, as ~tuais
- taxas de 35%.
A região, como V. Ex• não desconhece, está atravessando sérias díficuldadeS,
virtude de consecu~
tivas estiagens, sendo o setor agrícola o mais atingi~

em

do.

Urge, portanto, que se dê ao Nordeste um tratamento diferenciado, de juros de crêdito agrícola não
superiores aos atuais, para que possa sobreviver o
sêt(Jr primário de nOssa ecOnÓtÚia.
Em suma, qualquer custo adicional ao-crêdito rural destinado à região nordestina, embora a níveis
--inferiores ao custo para as demais regiões, significa
um comPrometimento aos esforços implementados
pelo Governo Federal no sentido de uma eficaz
política de desenvolvimento regional equilibrado.
Devemos ressaltar que, por solicitação Dessa, o
eminente Governador Luiz_ Gonzaga Fonseca Mota, na reunião da SEDENE, realizada no dia 25 deste mês, fez importante pronunciamento sobi-e a matéria, apela-ndo ao Ministro da Fazenda para examinar essa justa e oportuna reivindicação, pronunciamento que recebeu o apoio de todos os Governado·
res do Nordeste.
Con"fiarnOs effi que V. Ex•, dada a· importância
do assunto, envidará seus melhores esforços visando
a _que a aludida Resolução não seja aplicada no
Nordeste no dia 1/7 (8~. como está previsto, mas so·
mente em I J7 /84, para tranqUilidade dos agricultores e pecuaristas.
Gratos por sua atenção, valemo~nos da oportunidade para renovar-lhe protestos de estima e admi~
ração.
Atenciosamente- João Hudson Carneiro Saraiva, Presidente
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O Sr~ João Lobo - Senador Almir Pinto, espero não
estar fazendo V~ Ex~ infringir õ seu tempo de pronunciamento.
O SR. ALMIR PINTO- Absolutamente, já terminei
o meu pronunciamento. Terei prazer em ouvi-lo.
O Sr. João Lobo -_Queria apenas solidarizar-me com
V. Ex•, porque já abordei esse assunto, inclusive fazendo
um requerimento às autoridades competentes, a pedido
do SecretáriO de Agricultura do meu Estado. Tratei do
assunto especificamente para o programa do PRÚVAR·
ZEA, que foi um programa implantado no Estado do
Piauf, com juros altamente subsidiados, evidentemente,
de 12%. Logo depois de implantado, o PROVARZEA
teve os seus juros aumentados para 35%. Tudo bem,
tudo tolerável, igual a esse nível que V. Ex• reivindica
que seja conservado. Mas uma portaria, da qual V. Ex•
citou o número e que não me lembro de memória, ...

O SR. ALMIR PINTO- Resolução
co Central.

n<~782,

do Ban-

O Sr. João Lobo - ... já aumentou esses juros para
55%, a partir-ao dia 30 de junho de 1983. Mas o pior, Senado~ Almir Pinto, é que isso terá um efeito retroativo:
vai atingir os contratos que foram feitos a 12% e a 35%.
Desta data em diante, aqueles agricultores que se filia-

ram ao PRÚVARZEA, com juros de 12% ou de 35%,
vão pagar os 55% a partir do dia 30 - totalmente fora
das suas condições., das suas possibilidades. Isso significa
mudar as regras do jogo depois de iniciado o mesmo,
quando a bola já está c_orrendo. Mas o Secretário de Agricultura do meu Estado denunciou a impossibilidade, a
incapacidade dos lavradores e dos agricultores piauienses- e pr-ovavelmente de todo o Nordeste- de suportar uma taxa tão alta de juros para um programa agrícola. V. Ex' tem o meu apoio, tem o apoio de todo o Nordeste.
O S_.R:.- ALMlR PINTO- Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. João Lobo- E só acrescentando, tomando ape-

nas mais um minuto de V. Ex•, ...
Este é o apelo feito pela Fade.
O Sr. José-Lin.S- V. Ex• me permite?

O SR. ALMIR PINTO -

Pois não.

O Sr. José Lins- Desejo fazer três observações: a primeira quanto à minha solidariedade com V. Ex• A segunda: não somos nós. V. Ex• volta a tratar de juros. Vê
V. Ex• como é importante, por mais que o assunto seja

árido, ou difícil, ou batido, deixar o campo livre. Voltemos a ele, tanto que V. Ex• acl!_ba de_vo!tar. A terceira, é
-que realmente o Nordeste pt"ecisa dos juros subsidiados.
O SR. ALMIR PINTO- Os juros são subsidiados?
O Sr. José Lins - Sem dúvida. Essa terceira observação é importante. Sei que há outros níveis extremamente elevados dos juros.

-0 sR. ALM:IR PINTO - Este aqui é subsidiado?
O Sr. José Lins- Sim. V. Ex•-traz um exemplo de juros altamente subsidiados, de 35% - 35% ao ano, sem
correção monetária nenhuma. Então, vê V. ,Ex• que por
mais que analisemos o problema, sempre existe algum
aspecto a considerar e uma observação como esta a fa~
zer, mostrando que ajustiça exige análise mais Profunda
e completa.
O Sr. João Lobo -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO João Lobo.

POis nâo-, nobre Senador

O SR.ALMIR PINTO -Ã vontade, meu tempo ainda demora muito.
O Sr: V7rgl1io Távora -

O SR. AJ,.MIR PINTO -

Ele ainda tem uma hora:
Estou com 32 minutos.

O Sr. Jáãtil.obo- Levei esta reiVindicação aO Sr. Ministro da Agricultura, Amaury Stál:iile, que me recebeu
com .toda cortesia, com todo o cavalheirismo. peculiar_ à
sua peSsoa, aChei-o um cidadão de fino trato, que me
prestou uma série de esclarecimentos, mas esbarrava na
impossibilidade de cumprir essa circular que eleva esses
juros para 55%, dos programas agrícolas implantados no
Nordeste e, talvez, em todo o Brasil. Discutindo mais um
pouco sobre o assunto, ele me disse que os subsídios à agricultura estavam chegando ao fim, os subsídios à agricultura expressos sob a forma de crédito subsidiado, ou
seja, de juros baixos, porque os outros subsídios, os
subsídios indiretos da agricultura, seriam estimulados, e
iriam CreSCer, -porque era o -único mod·o correto de
subsidiar-se a agricultura como o resto do_ mundo faz, a
Rússia, a América, tod"os os países desenvolvidos. Eu
disse ao Sr. Ministro que os meus lavradores, os meus
caboclos do Piauí, só entendiam subsídios à agricultura
na forma de crédito subisidiado. Era necessário que õ
banco -distribuísse aquele custeio a preços baixos, a juros
e preços baixos, porque eles precisavam desse dinheiro
do custeio para poderem viver, plantar suas roças e esperarem pelas colheitas. Não adiantava o subsídio ã agricultura sob a forma de instrução ·ou de outros insumos
que viriam de modo indireto. O lavrador piauiense, ou
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recebe o dinheiro do custeio, do Banco do Brasil, aos ju;os altamente subsidiados e ainda prote8idos pelo

PROAGRO, para o caso da frustração das safras, ou então, é melhor manda·r rezar ...

O SR. ALMIR PINTO- Fechar para balanço! Esta
é que é a verdade.

O Sr. João Lobo- ... rezar por aquele pobre povo que
não vai ter condição de sobrevive.r.
O SR. ALMIR PINTO- Fechar para balanço, essa é
a verd'!-de.

O .Sr. João Lobo --E já não pode nem migrar para
São Paulo, porque São Paulo não tem mais empregos. Jâ
há uma corrente migratória, em sentido contrário, de
São Paulo para o Piauí, para o Ceará ê para o N ardeste.
Então, vc~ja V. Ex•, o Sr. MinistrO da Agricultura açp.~
um absurdo_ subsidiar-se a Agricultura na forma do crédito de juro subsidiado porque esse juro, em 83%, aprOveita somente aos grandes produtores; somente 17% pe. quenos produtores usam o crédito subsidiado da Agricultura pela sua incapacidade de disputá-los, pela sua
falta de conhecimentO pai-a entrai nas casãS de crédito;
tudo isso faz com que o crédito subsidiado seja encaminhado, quase que totalmente, pois 83% dele é uSado para
os grandes produtores._ Então, a idéia do Ministro da Agricultura seria elimínar tõtãlmente o subsfdio na foi'iiia
de crédito subsidiado para os grandes, deixando somente
o crédito subsidiado para os mini e pequenos lavradores
e, neste caso, seria possível talvez aumentar de 17 para 50
ou 60% a participaçãO dos pequenos no crédito subsidiado da Agricultura. Isso, naturalmente, é um programa
muio bom e muito feliz mas, de diffcil execução. Não acredito que se cumpram esses dados e lavrador grande
no Nordeste não eiiste, todo lavrador do Nordeste é pequeno. Era o caso do requerimento feito por esse ofício
que V. Ex• leu. Era o caso de se subsidiar, continua{COm
os_ créditos subsidiados para todo o Nordeste, dar um
tratamento diferenciado para todo o Nordeste. Peço desculpas a V. Ex• pelo aparte tão longo.

O SR. ALMIR PINTO - Eu agradeço a V. Ex• Não
sou agricultor, sou médico e, praticamente, já estou aposentado da minha profissão, mas, eu não sabia bem esse
jogo de crédito a juro subsidiado, que no final quer dizer
justamente isso. ê um dinheiro a mais que p_õderia entrar
para o Tesouro, e que poderá ser usufruído pelo agricultor que necessita dessa parCela para poder fazer o seu
plantio, tratar da sua pecuãria, da sua agricultura. Agora
eu entendi bem: crédito a jUrOs subsidiados, digamos, juros que seriam de 55%, mas, permanecendo em 35%,
quer dizer, deixaram de en.trar20% a mais para o GOverno, mantendo-se assim aquele percentual, para que o homem pobre do Nordeste continue a fazer sua lavoura.
Então, eu acho que isso precisa ser atendido pelo Governo. Tem que haver uma diferenciação, entre o Nordeste,
o Sul e Centro-Sul. Estas duas regiões, as mais ricas da
Nação, não podem ser comparadas com o Nordeste tão
sacrificado na sua economia: DeiXem, por mais um. ano,
esse crédito de juro subsidiado, ao invés de 55, mais 5
pontos, apenas em 35. E, isso, de um certa maneira, dará
até uma renda maior aOs cofr!rs públicos, porque vai aparecer renda dessa Agricultura.

O Sr. João Lobo- Vai te! produção.
O SR. ALMIR PINTO- Vai ter produção, isso ê que
é preciso ver. Esse crédito subsidiado terá uma recompensa mais adiante, nà venda do produto que for produzido. Agora, entendi perfeitamente, porque não sou economista, mas gostaria de ser, para discutir nesta Casa; o
probleiiJ.a econômico.
Dou, agora, o aparte ao nobre Senador Virgflio Tâvora., que c-om a experiência fabulosa de Governador duas

O_SR. ALMIR PINTO-

vezes, Senador duas vezes, Ministro de Estado que foi, e
Deputado Federal, é uma enciclopédia,

O Sr. Virgz1io Távora - Eminente Senador Ahnir Pinto, vê V. Exf como todo e qualquer assunto econômico,
hoje, é como ·uma obrigatoriedade das discussões. Está
aí, V. Ex• está d-iscutindo um assunto econômicou.
O SR. ALMIR PINTO- Não, discutir eu acho jUsto,
nobre Senador, mas temos que chegar a um ponto em
que se- resolva a situação.
O Sr. Virgt7io Távora- Mas, como é que vou discutir
sem a discussão? Bom, eminente Senador, um pouco frio
na anâlise do problema, temos a afirmar a V. EX• querecebemos, também, esta solicitação ...

O SR. ALMIR PINTO --Se eu recebi, quanto mais
V. Ex• e o nobre Senador José Lins.

O Sr. Virgl1io Távora ..:....-Acredito que o Senador Jo_sé
Lins também tenha recebido; estou respondendo por
mim. partamos sempre da premissa, aqui tanto citado,
de que o ótírilO é inimigo do bom, ou o bom ê inimigo do
ótimó.-Se eu for atrás do ótimo, poSso perder o bom. Então, cifraffio-õOS~ única e exclusivamente não rfo indefinido espaço de tempo que deveria viger es_sa aliquota de
35%. Assim, pedimos que, mercê das situações climáticas
especiais, esta vigência da portaria citada por V. Ex• fosse apenas a partir de julho de 1984. E, como sabemos que
a boa vontade do Ministro da Agricultur!l é grande, mas
na realidade ele se subordina a uma política ditada pelas
autoridades monetárias, nós estamos tfatai:ldo do assunto, e acredito que o Senador José Lins o esteja, também,
justamente com a Secretaria de Planejamento da Presi~
dência da República, mostrando que, como uma das medidas de atendimento à situação dramática por que estã
passando o Nordeste, no caso especíal, o nosso Estado,
essa vigência - repetimos - seja apenaS- a parfir de
1984. Chegando em 1984 _nÇs arranjaremos outros argl,lmentos para adiar tal exigência.
O SR. ALMIR PINTO -Agradeço a V. Ex• Basta
que o Governo Federal ateitte para a sustentação Parlamentar que ele tem no Congresso Nacional. E, aqui neste
Senado, V. Ex• olha para o nosso relógio, slio 17.07,
quem é que está no plenário? Quais são as Bancadas? As
bancadas são: 3 Senadores do Ceará, 2-do Piauí, 1 do Pará, 1 do Acre, I elo Mato Grosso do Sul e l do Espirita
Santo, na Presidência, para abençoar a todos nós!.. Esta
é que ê a grande realidade! Por sermos, assim, tão assrduos, acho vãlido o nosso apelo, em prol dos nossos sofredores conterrâneos.

O Sr. José Lins- Este assunto é da maior gravidade,
e. ,ele, nobre Senador Almir Pinto, não vem isolado.
Quanto a crédito para o Nordeste e; partiCularmente,
para o setor agrícola, pelo menos temos três graves
problemas: o primeiro é essa elevação dos juros, e jâ estamos hã algum tempo secundando o_ trabalho de V. Ex•,
também a pedido dos nossos amigos lá do Nordeste. O
governo elevou os juros do Sul, mas manteve os do Nordeste para o setor agricola em 35%, ãpeniiS determínan~
do que a partir de julho já essa elevação seria feita. Esse é
o primeiro problema. O segundo problema é que estamos numa grande luta para conseguir recursos para empréstimos ao setor agrícola. Estive há poucos dias com ci
Presidente do Banco do Brasil, Dr. Osvaldo Colin, dizendo a ele uma coisa que é essencial para nós~ que nós
estamos há três anos en1 seca, e este ãno, -se Oão PUdermos· apro"vcitar as pouCas chuvas que estão_ caindo no
Nordeste, por falta de crédito para o setor agrícola, então será a calamidade, porque aí já não é Deus que está
nos castigando, é o Governo Federal. Recebi, a propósito disso, um telegrama do Presidente d_o Banco_ do Brasil,
dizendo que tinha mandado proceder um levantamento e
que iria ajudar. Se na hora de plantar faltar um pouco de
crédito aos agricultores ...

O_
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Pe~itament~

S.r. J @i Úns -.Mas, o terceiro problema, diz res-

Peito a recursos para modificar a estrutura de produção
do Nordeste. Não podemos passar o resto da vida na dependência da seca. Então, esses três problemas-: recursos
baratos_~ de._acord_o com a solicitação que V. Ex•, hoje,
faz com muita propriedade; segundo: além de baratos,
que esses recursos existam, é essencial; e, terceiro; que
eles sejam ajustados às nossas necessidades, que não apareçam recursos apenas para o custeio, mas existam recuf-sos também para investimentos. E ainda hã outro
problema, que é o da prorrogação das dívidas dos agricultores. V. Ex• sabe que as dívidas do ano passado deverrcset·pagas-estea:no. Ora, se nós não tiVemos safra'no
ano passado, como esses pobres agricultores pagarão esses empréstimos que estão devendo ao Banco do Brasil?
Aliâs, isso já foi dado ao Rio Grande do Norte. O Rio
Grande do Norte foi atendid_o nesse pedido de prorrogar
dividas vencidas do ano passado. Veja V. Ex• como o
problema é realmente complexo, difícil e se voltamos ao
problema do dinheiro e do juro é por necessidade, como
faz V. Ex•, agora.
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex•, porque
neste último item que V. Ex• aponta, já o Rio Grande do
Norte favorecido com a prorrogação, achava, e estou
quase a acreditar, que o Banco do Brasil não tergiversará
em conceder por equanimidade a todo o Nordeste.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE 15-4-83 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DÓ ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pela ordem.)- Sr. Presidente:
Autor citado, apenas quero dizer a V. Ex• que hã uma
nuance semântica no que eu disse. Eu não chamei a atenção da Mesa, a não ser para uma sugestão, não censurei a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sr. Senador,
V. Ex• criticou a Mesa. V. Ex• é um poeta brilhante e entendí, em versos e trovas, a fala de V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO- Digo a V. Ex• que tive toda
cautela, porque sou uma perna desta Mesa, como fui da
Mesa passada. Sou suplente desta Mesa e jamais teria a
au_dãcia de censurá-la. Não. Apenas dei uma sugestão
porque, numa reunião da Mesa ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) _-:A Mesa agradece penhorada a V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO - ... não é verdade? Não fiz
nenhuma adveftência: apenas· dei uma sUgestão. Ãgora,
precisa-se-encontrar um meio para coibir esse abuso, V.
Ex• há de convir. Eu sou testemunha. Eu disse ao nobre
Senador Marcondes Gadelha que continuasse o seu dis_curso, porque V. Ex~ sabe, não serei o primeiro prece·
dente nesta Casa. Disse ao Senador Marcondes Gadelha:
V. Ex• está na tribuna pela primeira vez. Muitos outros
Senadores do PMDB, e que falaram pela primeira vez,
ultrapassaram o tempo regimental; essa é que é a verdade. Eu não farei questão por isso, porque é natural que o
Senador que fala pela primeira vez, o tempo- seja mais
amplo, porque está entrando pela primeira vez em contacto com seus colegas, recebe apartes dos companheiros
de Partido ...
Mas, Sr. Presidente, longe de mim fazer qualquer censura a esta Mesa, porque estaria censurando a mim próprio. Esta é que é a verdade.
Os assessores que trabalham aí com V. Ex• sabem que,
quando eu estou na Mesa, cumpro o Regimento_ O que
era preciso era a Mesa reunir os Srs. Senadores e
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conclamã-los a cumprir o Regimento. A Casa tem um
Regimento e não pOdemos sacrificâ-lo em detrirrlento -de
tal ou qual Senador. TOdos têm o mesmo direito. Se hã
um lugar onde todos são iguais é aqui. V. Ex• de fãto-:na.O
pode colocar nenhum Senador de pé, de castigo; o mais
que pode fazer é cortar-lhe o som!
O SR. PRESIDENTE "(r•Jáacyir Dalta)- V. Ex• cita
o art. 25, § 2<:>.
O SR. ALMIR PINTO...:; Perfeitaffiente! Quando há
incontinência verbal, então a Mesa corta o som. Quando
o Senador não obedece as advertêncías--dos siil.aiS afiare#
lo e vermelho, será interrompido pelo sistema de som, já
que está infringindo o .Regimento. Eu não quero ffiárS do
que isso. Estou procurando o meu direito que, aCredíto,
é o direito de todos. Não censuro o Senador José Lins,
não censuro o Senador Alberto Silva, o Senador Hélio
Gueiros, em absoluto. Eu mesmo tenho feito o mesmo.
Por quê? Porque fazem comigo. Tenho, às vezes, um re~
cado para dar, aparteiam~me, eu ultrapasso o tempo,
mas vejo que a Mesa é liberar, e avanço um pouco o si~
na!, como o próprio senador-José Lins me advertiu. ta
tal história, Se S. Ex• não fosse ..negligente", eu também
não o seria!
Era só, Sr. Presidente.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALM!R PINTO NA SESSÃO DE"/8-'4-83 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. ALMIR PINTO (Para uma comunicação.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Confesso ã V. Ex~ e a todos os meus pares, que jamais
gostaria de valer~ me do incíso -regimental para trazer a
esta Casa, por um dever de amizade, de companheirismo, uma notícia fúnebre.
Infelizmente, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, faleceu
em Recife, no Hospital Português, na madrugada de sãbado, o meu velho amigo, companheiro de lides polfticas, Gutemberg Braun. Vereador pela Câm-ara Muilicipal de Fortaleza, chegou a ser, até a sua morte, o Presi~
dente da União dos Vereadores do Brasil.
Gutemberg faleceu exatamente às 4:00 horas da manhã de ontem, diz o jornal O Povo, no Hospital Português do Recife, onde estava internado há cerca de quinze
dias.
O Vereador Gutemberg Braun pertencia à Bancada do
PDS. na Câmara Municipal de FOitaleza. Nascido a 23
de fevereiro de 1916, era filho de José. Braun e de Umbelina Nogueira Braun. Ingressou na política em 1946 pela
extinta União Democrática Nacional - UDN·;- ú~ndo
sido eleito pela Câmara Municipal de Fortaleza, pela
primeira vez em 1948, conseguindo reeleição em 195l.
Novamente em 1963 voltou a st:,r eleito para o Legislati~
vo Fortalezense, repetindo o feito em 1970 e 1982.
Atualmente ocupava, como disse, as funções de Presidente da União -dos Vereadores do BrasH -..:_ tJVB, ierido
desempenhado o cargo na União dos Vereadores do
Ceará - UVC, como seu Presidente. Era casado com a
Sr• Maria Consuelo Pinheiro· Braun.
O Sr. Gutembúg Braun exerceu ainda outros cargos
além de suas atividades no Legislativo Municípil.l,
destacando-se os de Superintendente do Departamento
de Transportes Coletivos ·do Município, Miii.iStro do Tri~
bunal de Contas do MunicípiO e -Pr"esídente da üriiào
dos Clubes Suburbanos de Fortaleza. Sua- área de atuaç.ão política abrangia a Vila União e outros bairros da
cidade.
E com pesar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que faço
este registro, pedindo a V. Ex• que- a-Casa apresente as
condolências à Presidência da União- dos Vereadores do
Brasil, à Câmara Municipal de Fortaleza-e à v-iúva do "ex~
tirito Vereador.

O Sr. Virgl1io Távora- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR: ALMIR PINTO- Nobre Senador Virgílio Tá~
voru, eu sei que V. Ex' gostaria muito de apartear-me.
Acho que par~ vot~_de_pesar V_. Ex' poderá fazê-lo.

O Sr. Virgílio Távora - Congratulo-me com V. Ex~
nas homenagens a esse homem que honrou o ceã.rá, esse
homem saiu do nada e foi justamente Presidente da-U~
_nião dos Vereadores do Brasil, inicialmente_ competindo
com aqueles mais ilustres de todo _o País e da última vez,
eleito para honra nossa, por unanimidade. Desculpe-me,
Sr. Presidente.

-0 SR. ALMlR PINTO- Muito obrigado a V. Ex'

O Si. JOsé Lins- Peço que também incorpore ao pronunciamento de V. Ex• o meu voto de pesar pessoal pela
mOrte do Vereador Gutemberg Braun. S. Ex' prestou a
Fortaleza e ao Ceará os mais relevantes serviços. Faleceu
e_m circunstâncias dolorosas para a família quando voltava de uma viagem para Fortaleza. Morreu na cidade
do Recife, da qual foi levado para Fortaleza.
.!:. com pesar que me associo a V. Ex~ nesse voto de
tristeza que apresenta ao Ceará.
O SR. AJ-MIR PINTO - Agradeço a V, Ex~
Como se vê, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o pesar é
coletivo da Bancada do Ceará, no Senado Federal.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 18-4-83
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTÉR!ORMENTE:
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para uma comunicação de Liçlerança. - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
C0-11tinua repercutindo negativamente, pelo menos ao
-nível interno da "economia brasileira, a última maxidesvalorizaçào do cruzeiro em 30%, levada a efeito pelas au~
toridades da área ecooómica. Haja vista o último fndice
da _lnflasão, em março, que ultrapassou 2 dígitos, o
maior_ dos últimos tempos no Brasil.
E agora venho de receber um telex que, pela sua importância, passo a ler para conhecimento da Casa e da
Nação:

Ao
-Sr. Humberto Lucena
Uder do PMDB

·--~-

- A recente maxidesvalorização do cruzeiro, determin"ada pelas autoridades monetarias, atingiu de
forma peculiar, pelos seus efeitos diretos e indiretos,
as empresas consfrl.!toras de obras públicas, motivando a pubUcaç_~o. pela imprensa, de uma nota de
prOcestÕ preliminar, da responsabilidade da Organização Sindical signatária, cujo texto a seguir Se re~
produz para o conhecimento e informação dessa liderança partidaria, na expectativa de contar com o
apoio que V. Ex' certamente não deixará de dispensar ao seu objeto, como decorrência, sobretudo da
·peculiaridade mencionada:
••A construção de obras públicas e a maxidesvalorizacão do cruzeiro
Convocação do Sinicon
O Sfnicon, em sua reunião de diretoria de 21~1~83,
examinou as conseqiJênCiaS da nova maxidesvalori~
zaçào do cruzeiro na sua área de atuação.
Os seus efeitos atingem as empresas sob diVerSos
aspectos--'---Por força dos constantes atrasos de pagamentos
põr parte do Governo, as empresas de construção
de obras públicas foram compelidas pelo próprio
Governo a se ~ndividarem em dólares com a finalidade exclusiva de atender a dois objetivos dele, Go~
vemo:
a) financiarem as obras públicas,
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O que obrigou as mesmas ao pagamento de juros

e correção cambial sem sequer receberem a simples
correção monetária e
h) Captação de dólares para atender as necessi-dades do déficit do balanço de pagamentos.
Assim sendo, as empresas, que continuam a receber com atraso, sem correção monetária, passarão a
arcar com um novo, inesperado, injusto e insuportável ónus por terem sido obrigadas a participar de
problemas que, de direito, não lhes diziam respeito.
Pelos critériôs adotados pelo Governo, o otÇa~
menta de irivestímentos é O que sobra dos dispêndios autorizados pela SEPLAN, depois de deduzidas aS despesas de custeio e o valor destinado às amortizações e juros das dívidas externas de cada órgão.
Para 1983 à redução do orçamento de investimento Toi da ordem de 20 por cento, em termos reais,
para permftir o pagamento de serviço das divídas e
não préjlidicar as despesas de custeio que o Governo não tem tido a disposição política de reduzir.
Com a maxidesvalorização do cruzeiro, os órgãos
·públicos terão que dispender mais cruzeiros para o
pagamento de sua dívida externa, o que obrigara a
uma nova redução dos seus investimentos.
Quer o Sinicon lembrar que a redução do orçamento de investimentos ê diretamente proporcional ao
aumento do desemprego, de tão perigosas conseqUênCias políticas e sociais. Nova redução dos orçafueritos de investimento decorrente da maxidesvalorização vem agravar ainda mais este problema.
Nos últimos anos, por força da concentração dos
recursos tributários naS mãos do Governo Federal.
eis inVestimentos em obras públicas nas áreas dos
Estados e Municípios, foram feitos às custas de brutal endividamento em dólares, estimulado e avalisado pelo Governo Federal.
A maxidesvalorização inviabilizou os orçamentos
estaduais e municipais, corilpr6melendo gravemente
as abras públicas, inclusive de caráter social.
Assim sendo, as empresas da categoria económica, já com sérios Problemas de ociosidade e atraso
de pagamento por força da nova redução de seu
mercado de trabalho e do súbito aumento do seu
passivo, ficarão sem condições de viabílidade económica.
Diante da gravidade do quadro acim~. o Sinicon
convida todas as entidades e associações de clasSe,
ligadas à construção de obras públicas, a se
reunirem com urgência para o debate das medidas a
serem solicitadas ao Governo para evitar o colapso
das empresas."
Atenciosamente,
Jorge L_uiz_ de La Rocque, Secretário-geral do
Sirt;dicato nacional da indústria da construção de estradas, pontes, portos, aeroportos, barragens e pavimentação - Sinicon.
Como vêem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, trata~e
de uma entidade das mais representativas da área SíndicaJ, que vem j1:1ntar a sua voz à crítica ~qui feita, seguidamente, já por vários Senadores da OP-osição a essa medida do Governo, que_ até agora só tem trazido efeitos m~~
léficos para a n-ossa ordein económica.
O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não.

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Uder, quem acompanha os jornais, assiste, todo di <i., a declarações como a do
Presidente da Associação Comercial de São Paulo, com
a responsabilidade de Presidente da Associação do
maior Estado da Feqeração brasileira, que diz que as
empresas, hoje, pagam de juros mais de 400%, ou melhOr, quase 500, 496%, vem o Ministro da Fazenda e diz
que absolutamente não é verdade, mas, dizendo que não
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é verdade, não diz também quantos por cento as empresas pagam de juros aos bancos. Ficamos todos nós, par-

lamentares, empresârios, o povo em geral, sem saber
onde se encontra a verdade. Eu sinceramente, esperava
que hoje, após ler jornais, freqUentemente, desde a sexta-

feira atê hoje, esperava que tanto o Senador Virgílio Távora com-o o SenadQr José Lins, dois líderes da área eco.nômica, viessem nos dizer, já que o Ministro da Fazenda
não nos disse, quanto realmente, de percentagem pagam
de juros as empresas brasileiras. Muito obrigado.

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• tra2 ao debate um assunto correlato que, pela sua importância, já
mereceu, a semana passada, um intenso debate ao Plenário deste Senado, quando ocupava a tribuna o nobre
Senador Henrique Santillo, que, justamente, trazia à baila o encontro do Presidente da Associação Comercial de
São Paulo com o Senhor Presidente da República, do
qual resultou aquele célebre bilhete de Sua Excelência o
Senhor Presidente ao Sr. Ministro da Fazenda, perguntando: Delfim, é possível suportir tanto? E daf vieram
outros acontecimentos, como V. Ex• conhece, inclusive a
entrevista do Sr. MinisÍro; a publicação de um quadro
demonstrativo dos juros no qual consta que várias iilsti:
tuições financeirãs cobram, realmente, acima de 400% e,
por fim, uma nota da Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República, que procurava, naturalmente, fazer as pazes com o Ministro do Planejamento.
Q_que se quis, realmente, com essa nota, a meu ver, foi evitar o pedido de demissão de S. Ex•, diante da recriminação que lhe foi feita pelo Senhor Presidente da República. Pelo menos essa foi a minha interpretação.
Mas, V. Ex• tem toda a razão em trazer este assunto
novamente a discussão, porque ele preocupa a todos nós
e, de modo particular, às classes produtoras brasileiras.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu sei que não é otida!...

mas é o quadro

O Sr. José [.ins- ... o que se sabe. nobre Senador, é
que há juros escorchantes no mercado livre. S: na parcela
do 17% citados do mercado financeiro que acontecem essas coisaS, essas barbaridades.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas veja V. Exf ...

O Sr. José Lins - O Governo tem procurado tomar
providências, mas é claro que foge ao controle governamental, a possibilidade de ditar cada número ..
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, veja V. Ex•

que o Presidente da Associit.ção Comercial de São Paulo
voltou ao assunto, deu nova entrevista à imprensa, que
não foi desmentida, confirmando, aritmeticamente, os

496%.
O Sr. José Uns- O Ministro do Planejamento jâ havia dito que o documento de São Paulo constitui um exercício de aritmética.
O SR. HUMBERTO LUCENA _de juros não pode ser diferente.

Mas em matéria

O Sr. José Lins - Agora, o que é preciso diz~ é que
juros cobrados a nível de 500% não são representativos
do mercado financeiro do País; como mosf.ra a tabela
publicada pelo Ministério do Planejamento, 63% de todo
crédito brasileiro é indexado. São juros ofiCiais controlados pelo Governo,apenas um percentual de 37% não é.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o aparte de
Ex~

O Sr. José Lin.s- Senador Humberto Lucena, em seu
aparte, o Senador Alexandre Costa fez uma pergunta. S.
Ex• diz que o Governo-negou os juros de quase quinhentos, e disse que as autoridades da ârea fl,_nanceira-li.ão informaram quais eram, realni.ente~ os juros. V. Ex• já deu
a resposta. V. Ex• informou que o Ministro do Planejamento, em face do despacho do Presidente da República
num docuq).ento da Associação Comercial de São Paulo.
mandou ao Presidente uma tabela indicando todos os juros normais cobrados desde~QS relacionados com os empréStimos oficiais, que são tabelados, atê os juros livres.
Evidentemente, não seria possível ao Ministro dizer qual
o juro de cada operação específica; isso seria imPossível.
E na faixa da oferta livre que se admitem juros exorbitantes, escorchantes.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Juros de mais de
400%.
O Sr. José Lins- Como disse V. Ex.f?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mais de 400% ao
ano, na amostragem publicada pela imprensa se não me
e~gano. pelo próprio Ministro do Planejamento.

O Sr. José Lins- Na tabela do Ministro dQ Plançjamento não.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Do Ministro do

Planejamento; na respoSta publicada pelos jornais, há.
inclusive, um anexo onde consta um quadro demonstrativo das faixas de juros atualmente cobrados pelas insti- tuições de crédito.
O Sr. José Lins ---:- Evidentemente não é a tab~la oficial. V. Ex' a conhece.

O Sr. José Lins- E V. Ex• sabe que hâ até autoridades que seriam favOráveis a uma intervenção, por exemplo, ao tabelamento.

O Sr. José Uns - O que se sabe, nobre Senador ...
O SR. HUMBERTO LUCENA que foi publicado.

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

V.
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Mas é desses 37
que vive o giro de capital das empresas, sabe_ V. Ex•.
O Sr. José Lins- Desses 37, uma parte provém da ãrea
externa, com j.uros semiconfrolados, e os 17% restant~
são inteiramente-incontrolâveis. E aí acho, V. Ex• tem
toda razão, sobretudo na ârea do comérCio, dos descontos de duplicatas- e a Associação Comercial nesse ponto deve ter vários exemplos- poderão osjutOs atingir a
números escorchantes. O Governo, porém, não tem responsabilidade ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ainda ontem, nos
jornais de Brasília apareceu tambêm entrevista do Presidente da Associação Comercial do Distrito Federal,
Newton Rossi, na mesma linha ...

O Sr. José Lins nível.

Confirmando qlie há juros nesse

O Sr. José Lins -

Daí por que V. Ex• sabe...

O SR. HUMBERTO LUCENA- E os lucros são fabulosos. V. Ex• sabe?
O Sr. José Lins -

Sei.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu li uma entrevista, por exemplo, de ontem ou anteontem, do novo Presi·
dente do Banco do Estado de São Paulo, um economista
do maior valor, em que ele faz uma análize disso tudo e
se refere também aos lucros, dizendo que estes realmente
baixaram um pouco mas que ainda são grandes, e que
realmente é preciso uma intervenção forte, da parte das
autoridades da área econômica, para fazer com que os
juros alcancem patamares razoáveis.

O Sr. José Lins- Posso dizer a V. Ex' que esseecono·
mista a que V. Ex• Se fefere não está sozinho, porque
dentro do próprio Governo há quem pense não só em tabelamento, mas até numa medida esdrúxula, que, certamente,--não seria razoáVel, com a estatização dos bancos.
Is~o V. Ex• sabe. O Governo, entretanto, não deseja isso.
Tenta outras soluções compatíveis com o nosso sistema:

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sei, e o México já
fez isso. Realmente, não tem sentido é que aquilo que
vem do Estado, isto é, a moeda e o crédito, cuja comer·
cialização se permite seja tambêm feita por entidades
particulares ...
O Sr. JoSé Uns- POrtanto não devia chegar a essa exorbitância,
O SR. HUMBERTO LUCENA-- .. .fuja ao mais rígido controle estatal, numa hora em que o País a braços
com uma inflação tão vertiginosa.

O Sr. José Lins- Ponto em que concordo absolutamente com V. Ex•
O Sr. Virgz1io Távora -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço, com muita
honra; V. Ex•

O SR. HUMBERTO LUCENA-:- ..• dizendo inclusive que se cobra "por fora" e "por dentro.,; os tomadores
__ de empréstimos são obrigados a fazer seguros, a pagarem portanto uma série de ta-xas extras, para conseguir
os seus descontos, de suas duplicatas e assim por diante,
-de modo que aumenta consideravelmente o custo financeiro ...

O Sr. José Lin.s --Mas eu não virii ãqui -:-- V. Ex'
sabe - dizer que essas barbaridades não acontecem. O
que quero dizer é que esses núrileros não são representativos d~ mercado financeiro como um todo.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas sabe V. Ex•
qu~ .;s estabelecimeTitos
do Estado.

OSR. HUMBERTO LUCENA- Não ignora V.Ex•
que estabelecimentos empresariais de paquena monta,
pequenas lanchonetes, pequenos bares, açougues, vivem
eternamente sob a guarda da SUNAB; por qualquer coisinha vem uma multa, vem a lavratura de um auto de infração. Mas cm relação aos bancos ninguém ouve falar
nisso,

de crêdito sãO peimiSsionários

O Sr. José Lins - Claro, eu sei disso.
O SR~ HUMBERTO LUCENA - Por cons~guinte,
estão sujeitos_ a uma_ maior e m-aís rigorosa fiscalização.

O Sr. Virgl1io Távora- Antes de mais nada, nossos agradecimentos ao ilustre Líder da Oposição, Pois estâvamos pensando que não teríamos mais ocasião de responder ou sermos chamados à colocação ...

O SR. HUMBERTO LUCENA- V, Ex• é sempre
bem-vindo.

O Sr. Virgz1io Távora- ...que o nobre Representante
do Maranhão nos fez. Realmente, S. Ex• não estava pre~
sente quando houve uma discussão- em termos eleva~
dos, bem entendido - motivado pelo pronunciamento
do Representante goiano, o nosso Primeiro Secretário,
Senador Henrique Santillo, quanto a esse absurdo dos
juros altos. E aí discutimos bastante e prometemos resposta a S. Ex:' Mas, lamentavelmente, aí na sua bancada
parece que temos que ver bem os dias que aparecem determinadas figuras para -não cairmos na incivilidade de
es_tar respondendo, e V. Ex' sabe perfeitamente que não
costumamos fazer isso'.
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O SR. HUMBERTO LUCENA - E louvo sempre
essa atitude de V. Ex• de só responder com o Senador
presente.
, O Sr. Virgílio Távora- Mas era só para dizer ao eminente Senador do Maranhão, sem fugir ao mérito - e
sobre o mérito diremos alguma coisa- porque na preliminar estávamos esperando tanto o caso do eminente Senador Henrique Santillo, quanto o do não menos ilustre
Senador Severo Gomes, pois a esseS dois pronuncianleritos prometemos_dar resposta, a todos os dois, que comparecessem aqui. Acho que será absolutamente aético
dar uma resposta estando ausente aquela pessoa que levantou o problema e fez a acusação. Mas gostaria de dizer a V. Ex•. e dando-lhe uma boa notícia,- no tempo
em que discutíamos, da última vez com o nobre Senador
Roberto Saturnino, volta e meia dávamos boas notícias

O SR. HUMBERTO LUCENA sempre boas noticias.

E é bom ouvir

O Sr. Virgflio Távora --.~.a boa notíchl de que, realmente, está próximo o Governo de acatar, acolher algumas das sugestões que têm sido feitas, aqui, quanto ao
tabelamento de juros e ao disciplinamento da atividade
bancáriu. V. Ex• traduz o que desejamos dizer. Mesmo
porque há problemas correlatas que têm que ser enfrentados imediataffierite, qual seja o fin-imciamento do déficit público, que hoje em di"a; praticim-ente é reho à base
do hmçamento de papéis de dívida pública, que coloca
um patamar que dá o piso-mínimo de captação de recursos por esses bancos. Mas nós faremos isso .;___ permita
dizer- apenas demos um exemplo ao eminente Senã.dor
do Maranhão, de que não estamos fugindo da resposta,
não; estamos aguardando apenas que o nobre Senador
Henrique Santillo aqui compareça; compareça S. Ex• e o
Senador Severo Gomes, e todos os dois receberão, não
sei se uma resposta convincente, mas pelo menos aquilo
que a consciência nos dita, sem enganar coisa nenhuma,
dizendo justamente o que achamos que existe de verdade
na acusação, e aquilo que o Governo pode fazer, e aquHo
que o Governo pretende fazer para colimar com o objetivo maior, que é a. baixa, realmente desses juros. Mas,
desde já, fie::~ ciente que não temos nada a esconder. A
cobertura do déficit público, no momento, é algo que vai
ser objeto, aqui, de muitos debates, com os Srs. da Oposição: como fazer de maneira· ã. prejudicar o mírlimo
possível essa sociedade à qual todos nós pertencemos.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a
Ex~. nobre Senador Virgílio Távora. Espero cjUe esse
debate de alto nível que V. Ex~ pretende, como sempre,
manter com os nobres Senadores da Oposição, ...

v.

O Sr. Virgt7io Távora- Alguns, não sei se de tão alto
nível, mas já fizemos aqui.
O SR. HUMBERTO LUCENA - ... especialmente
com os Senadores Henrique Santillo e_Severo Gomes,
que aqui se pronunciaram a respeito de assuntos específicos da área econômica, seja feito o mais breve possível, ...

O Sr. Virgl1io Távora- Vamos ver o prestígio de V.
para que S. Ex's estejam presentes.

Ex~.

O SR._ HUMBERTO LUCENA -- ... para maiár rendimento dos trabalhos desta Casa.

O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HUMBERTO
Senador.

LUC~NA-

Pois não, nobre

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Líder, não gostaria
mais de interromper V. Ex•, mas o Sr. Senador Virgílio

Távora disse que 11ão terá 11ada a esconder, e nem pode
mesmo escõnder, pois é público e notório que enquanto
a Caixa E:Conô-mica paga aos que poupam, 6% ao ano, as
CDBs dos bancos particulares - muitos deles até oficiais- pagam 17%. Ou o Governo está perdendo, ou os
-bancos particulares estão ganhando muito, porque quem

paga 17% ao ano, deve emprestar pelo menos a 25% ao
ano, ísto, somando a correção monetária. De maneira
.que V. Ex,_disse muito bem, os bancos são permissíonários, não depende de mim nem de V. Ex• mas de um
ato do Governo, que não precisaria demorar muito- apenas em 15 minutos o Governo coibiria esses abusoS.
O SR. HUMBERTO LUCENA-~ um problema de
decisão política.

O Sr. Aiexandre Costa - AbSolutamente de decisão
política. Vamos esPerar que fale o -Sr. Seriador Severo
Gomes, que fale o Senador Virgílio Távora e, talvez, da- Qui a--três ou quatro anos, com esses debates que iremos
ter aqui, se chegue a uma conclusão para que se uniformize o juro e dê condiçõeS àS classes empresariais- de trabalhar e ganhar.
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também, o disciplinamento mais rigoroso das instituições financeiras. O Governo podería até aproveitar
para se aprofundar no ~ssunto e fazer uma verdadeira reforma bancária. Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores se nós ainda não estamos na hora- como chegou a
lembrar o Líder José Lins- da estatização dos bancos,
que pelo menos haja um poder tal de controle e ijscalização das instituiçôes financeiras, que elas, como permissionárias do Estado, funcionem em beneficio da sociedade, em benefício do povo brasileiro.
Era o que tinha a dize~. (Muito bem!)

ATO DO PRESIDENTE N• 58, DE 1983
O Presidente do_ Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem ~s artigos 52, item 38 e 97, inci-

so IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo ato da
Comissão Diretora nY 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n"' 130, de 1980.

O Sr. Virgilio Távora- Permite V. Ex• um aparte?

Resolve autorizar a contratação, sob o regimcjuridico
da ConsolidaçãO das Leis do Trabalho e do Fundo de
G<i.úntia- pOi Tempo-de Serviço, de Luiz Augusto Fraga
Navarro de Brito para o emprego de Assessor Técnico,
com o salário mensal equivalente ao vencimento do car·go DAS-3, a partir de 5 de abril de 1983, com lotação e e-xercicio no Gabinete _do Senador Luiz Viana Filho,

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Faz soar a.
campainha)

Senado federal, 18. de abril de 1983.- Nilo Coe_lho,
Presidente do Senado Federal.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a
V. Ex•.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
concederei apenas o último aparte ao Senador Virgílio
Távora.

O Sr. -v'irgt7io Távora- Nobre Senador, permita-me
dizer que o eminente Senador pelo Maranhão é enge-nheiro que raciocina em termos absolutamente isentos,
---quando se trata do Governo. Quando dissemos que, não
temos nadu a esconder é porque dois com dois são quatro; n_o sistema decimal - no binário, é diferente. De
maneira que aqui (em os toda a clareza: O teta é tal, estão
tomando a tal altura; portanto, o que eles ganham é isso,
vamos reduzir a margem de ganho, não terá nada escondido aqui. Apenas, abaixo de um determinado patamar,
sô vem cobrança de juro quando o Gov_erno, com seus
p·apéis, também fizer a baixa de juro. E como ele,_n_o momento, está precisan·da de_cobrlr o déficit, haveria outra
solução? E isso que vamos discutir: Qual das duas sería a
melhor.
- O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• quer as ai·
ternativas.

O Sr. Vtrgl7io- Távõffl -

As alternativas, é isso.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Perfeito, nobre Senador.
--Mas Sr. Presidente, Srs. Senadores, não gostaria de
- reTmTnar-est<~--breve pronunciamento, feito maiS a título
de uma comun"icação de Liderança referente à maxídesvalorização do cruzeiro, mas que terminou numa discus-são P'rofícu~ em torn() do aumento crescente dos juros
bancários ...

O Sr. Alexandre Costa- Que é correlato!
O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente,
correlato.
_Sem deixar de recolher, no primeiro aparte do "Senador Virgílio Távora, pelo menos uma notícia que reputo
auspiciosa. A de que o Governo já admite, a esta altura,
o tabelamento dos juros, coisa que há pouco te~{?o não
era de modo algum aceito, nem a nível de sugestão; e,

ATO DO PRESIDENTE N• 59, DE 1983

~

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
- buições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inGi-

so IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~' 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução nY 130 de 1980.
- Resolv_e autorizar a contratação, sob o regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço de Juracy Magalhães,
par~ o emprego de Assessor Técnico, com o salârio mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir
de 17 de março de 1983, com lotação e exercício no Gahinete do Senador Alfredo Campos.
Senado Federal, 18 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO N• I, DE 1983
O Primeiro-Secretário da Comissão Diretora do Senado Federal, no uSo de suas atribuições regimentais, resolve:I - Designar os servidores Pedro Cavalcanti D' Albuquerque Neto, Marcos Vieira, Cid Sebastião da Franca
Brügger, Ney Madeira, Adriano Bezerra de Farias. Jaime Luiz Collares e Caio Torres, para, sob a Presidência
do primeiro, cCHtstituirem Comissão com a finalidade de,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar estudos de viabilidádc-r"eTercnte à instituiçãO do Centro de Formação em
Administração Legislativa- CEFAL.
11 - A Comissão terá secretário, designado pelo seu
Pn::-.idente+ e reger-se-á pelas normas internas relativas a
__ órgãos de delibt:ração coletiva da Casa._

IJJ- A Administração do Senado fornecerá ao Presidente da Comissão os subsídios por ele julgados necessârios à e;JS,ecuçào das tarefas de competência do órgão.
IV- Este Alo vigora a partir da data de sua assinatura.

B;;~sma, !8 de marçQ_ de 1983. - Henrique Santillo,
Primeiro-Secretário.
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ATA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES
Ata da 2• Reunião, realizada em 9 de março de 1983
As onze horas do dia nove de março de mil novecentos
e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, nã Ala
Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Senador Luiz
,... Viana, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores, cóm

a presença dos Senhores Senadores Itamar Franco, Marco Maciel, Saldanha Oerzi, Gastão Muller, João Calmoo, Severo Gomes, Aloysio Chaves, José Frageli, Leurival Baptista, Lomanto Júníór e Amaral Peixoto.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Tar_so Dutra, Roberto Campos, Virgí-

lio TáVOi"a, Josê Richa e Pedro Simon.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que _é dada por aprovada. Prosseguindo. l> Senb__or Presidente concede a palavra ao Se·
nhor Sc-na.dor Saldanha, para relatar a Mensagem nl' 41,
de 1983, do Senhor Presidente da República, submenten·
do à aprovação do Senado Fe_d~tal, a escolha do Senhor
Antonio Conceição, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Republica Popular de Bangladesh. Apresentando o relatório, o Senhor Presidente antes de determinar o caráter secreto da reunião, concede a
palavra ao Senhor Senador Itamar Francõ, que a solicitara. Com a palavru, Sua Exelência indaga se o diploma·
ta em questão, está no Brasil e se teria sido ouvido pela
Comissão. Ao que· em reSPósta, o Senhor Presidente saríenta- cjUe realmente a indagação do Senhor Senador Itamar Franco, tem toda procedência e oportunidade e esclarece que a Comissão tem deliberado que existem dois
fatores, inic1almente, para a convocação desses Embaixadores transferidos para o novo posto. Primeiro, a-importância política ou comercial do posto a ser ocupado;
segundo, a distância em que eles se encontram, isto -e a despesa que isso provoca ao Ministério, a firri de que os
mesmos cheguem à Comissão para Serem votado. E,
quando se trata de Embaixadador que está perto de
Brasília, que está no Brasil ou em pais próximo, a Presidência, invariavelmente, o chama, bem como, quando se
trata de um Embiix.ador que vai para um pafs que é considerado importante sob o ponto de vista político e comercial, também é chamado, independentemente dessas
condições, fica a critério da Comissão chamar o"u não. E
no caso, prossegue Sua Excelência, não consíd(ifa _que
nem Bangladesh tem essa importância ma-ior-- para -o
Brasil, nem está tão próximo do País do Senhor Antonio
Conceição. Intervindo, o Senhor Senador Itamar Franco, diz discordar da conceituação do Senhor Presidente,
em considerar a importância de cada país. Prosseguindo,
o Senhor Presidente explica que esses casos ficam a critério da Comissão, pois trata-se de um julgamento devalor que varia muito, acrescentandO, que se fosse em seu
enteder notoriamente importante, convocaria, ..ex officio", O Ministro; E, quando assim não considera, realiza
a reunião, e submete a questão ao entendimento da Comissão, e se esta entender que o indicado deva comparecer, sem qualquer dúvida de que assim será feito. Novamente com a palavra, o Senhor Senador Itamar Franco,
externa opinião de que independentemente dos países em
que irão exercer a representação, considera írriportante a
presença de todos os Embaixadores à Comissão. Entretanto, esclarece Sua Excelência, como a Comissão_tem adotado o critério de não c_onvocação do DíPlomata, estando ele fora do Brasil, sugere que doravante a Comissão passe a ter um novo método de trabalho; qual seja,
sempre que o indicado não puder comparecer, seja solicitado ao MinistériO das Relações Exteriores, ao enviar os
currículos constantes das indicações, remeter, através do
órgão próprío;-à-Comissão, uma informação maís-ampla, sobre como o Itamarati vê as relações do Brasil e a
sua importância coni. pais para o qual irá o Embaixador.
A Seguir o Sen~or Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Severo Gomes, que tece comentárioS acér--

ca da forma da indicação das pessoas que representarão
o País, pois acrescenta Sua Excelência, têm-se assistido
nos. últimos tempos, que uma grande parte da matéria de
negociação, escapa da <ilçada do Ministério das Relações
Exteriores, e as grandes negociações se dão, muitas vezes., com funcionário de segundo e terceiro escalão de outros miriistérios, que--acarreta, certamente, compromisso
de maior impõrfàncíã pafa o Pais. Prosseguindo, Excelência opina, ainda, sobre a necessidade de haver uma
restauração da importância do ltamarati, da vida cÍiploniâtica brasileira, na questão de se julgar e de debater
-com os negociadores brasileiros; tendo a intervenção do
Senhor Senador Luiz Viana, que faz observações quanto
às..co-locições_de Sua Excelência, explicando, que com relação às negociações aventadas, quando essas chegam ao
final, se transformam geralmente num tratado, e só aí,
elas passam a obrigar o Brasil e a criar obrigações. E,
nesse casO. -o tratado necessariamente vem à Comissão
para ser apreciado. Entretanto, esclarece o Senhor Presidente, esse entendimento de funcionários, não se pode evitar, nem delimitar ou condlcionar, cabendo sim, apreciar todos os tratados fumados _em decorrência deles,
que são chamados de preliminares, como é natural em
qualquer entendimento. Seguindo, ainda, a mesma linha
de raciocínio, o Senhor Senador Severo Gomes, acrescenta, que muitas vezes, esses_compromissos não-chegam
necessariamente a tratados, reportando-se à carta de intenções do Sistema Financeiro, como exemplo. Tendo
como explicação do Senhor Presidente, que no caso citadO, áu sejã", do compromissO do Sistema Financeiro,
quer nos termos legais, quer nos termos regimentais, escapa à apreciação da Comissão. Prosseguindo, o Senhor
Senador Severo Gomes, salienta, que embora entendendo que tais decisões esJ:ampam à apreciação da Comissão sob os aspectos legais ou regimentais, pretendeu tãosomente trazer a reflexão da Comis_são, que hã órgaos internacion-ais de regê-ncia, de decisões (rue influem sobre
nosso destino, muüo mais do que aqueles que são tratados por um Embaixador. A seguir, o Senhor Presidente
propõe que sejam apresentados os relatórios sobre as demais indicações constantes da pauta, a fim de que possa
a Comissão deliberar conjuntamente com a primeira; determ-inando; que nos teános regimentais, a reunião
torne-se secreta. Sendo apreciadas as seguintes Mensagens: n~' 42 de 1983, do _Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha
do Hélcio. Tavares PireS, Ministro de Segunda Classe, da
Carreír8. de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto aos Emirados Árabes Unidos. Relator: Senador Lourival Baptista; e, n9 53, de 1983, do
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovaçiio do Senado Federal, a esc.olha do Senhor David
Silvelf-ã -da Mota Júnior-, Eriibaixador do Brlisil juntO ao
Reino da Bélgica, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto ao Grão Ducado
de LuXemburgo. Relator: Senador Lourival Baptista.
Reaberta a reunião em carâter público, o SCnhor Presidente agradece a presença de todos, e declara cumprida
a finalidade da mesma.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, serã
âSSínadáPelo senhor Presidente. - -Luiz Viana,
Ata da 3' Reunião, realizada em 23 de março de 1983
Ãs Onze horas do dia vinte 6 trêS de março_de mil novecentos ~e oifeilta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do
Senhor Senador Luiz Viana, reúne-se a ComisSãO de Rel<J,ções Exteriores, com ~ presença dos Senhores Senado-.
res Sandanha Derzi, Martins Filho,_ Am~ral_ Peixoto,
João Castelo, Álvaro Dias, Lourival -Baptistã., M-urilo
badaró, Guilherme Palmeiras e Marco Maciel.
Deixam de comparecer por motivo justificado, os SenfiOi-es Seriadores Tarso Outra, Roberto Campos, João

Calmon, Virgílio Tãvora, Aloysio Chaves, Enéias Farias, Severo Gomes, Itamar Franco e _P~dro Simon.
Havendo mímero regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que a reunião terã por finalidade a apreciação das matérias constantes da
pauta, bem como ouvir a exposição que fará o Senhor
Lyle AinUury Tarrisse da Fontoura, indicado para exercer a ~unção de Embaixador do Brasil junto à República
Libanesa, acerca da missão que desenpenhará. Dessa
forma, encontrando-se presente o referido Diplomata, O
Sr. Presidente antes de conceder-lhe a palavra, determina, conforme preceitua o Regimento, que a reunião
torne-se secreta, para ouvi-lo e, ainda, para deliberar
soOre as seguintes matérias: Mensagem nl' 56, de 1983,
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Lyle Amaury "(arrisse da Fontoura, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à R@ública Libanesa. Relator: Senador Saldanha Derzi; Mensagem n'? 55, de 1983,
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Carlos
Antonio Bittencourt Bueno, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de_ Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República do Panamá.
Relator: Senador Lourival Baptista; Mensagem n" 57, de
1983, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Jorge D'Escragnolle Taunay, Ministro de Primeira <:;lasse,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da India. Relator:
Senaâor Murilo Badaró; Mensagem nt 58, de 1983, do
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Laura
Soutello Alves, Embaixador do Brasil junto ao Estado
de Israel, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaix._a,dor Qo Brasil junto à República do_ Chipre. Relator: Senador Lourival Baptista; e, Mensagem n' 60, de
1983, do _Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Fernando Abbot Galvão, Ministro- de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Nigéria. Relator:
Senador Martins Filho.
R.eabe(ta a Reunião, em caráter p"6blico, o Senhor
Presidente agradece a presença de todos e declara cumprida a finalidade da mesma.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comi$são-, -a presente Ata, que tida e aprovada, será
assiriãdo-pelo Senhor rresidente.- Luiz Viana.

COMISSÃO DE MUNICIPIOS
Ata da Terceira Reunião, realizada no dia 24 de março de
1983
Ã_~ onze horas do dia vinte e quatro de março de mil
novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor
Senador Passos Pôrto, retine-se a Comissão de Municfpíos, com a presença dos Senhores Senadores João Lúcio, Gaivão Modesto, Almir Pinto, Mário Maia, Marce·
lo Miranda, Mauro Borges, Benedito Ferreira e Benedito Canellas.
Deix.am de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Lomanto Júnior, João Lobo, Jorge
Kalume, Carlos Alberto, Jorge Bornhausen, Alfredo
Campos, José Inácio, Eneas Faria e Nelson Carneiro.
Havendo núm~ro regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
reunião anterior, que ê dada como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são relatados os Projetas de Resolução apresentados pela Comissão de Economia, às seguintes

Abril de 1983

Quarta-feira 20

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Mensagens Presidenciafs: O-Mensagem n9 140, de l982,
do Senhor Presidente da República, submetendo à apre~
vação do Senado Federal, propo:o;ta do Senhor Ministro

da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (MT) a contratar operação de
crédito no valor de CrS 56.508.859,95 (cinqüenta e seis
milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e cinqtlenta e
nove cruzeiros e noventa e cinco centavos). Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: favorável. Aprovado
por unanidade. 2) Mensagem n9 171, de 1982, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do

Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste (MT) a contratar operação de _crédito no
valor de Cr$ 102.000.000,00 (cento e dóis milhões de cruzeiros). Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: favorável. Aprovado por unanimida-de. 3) Mensagem n9
175, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Cândido Mota (SP) a contratar
operação de crédito no valor deCrS 114.178.153,00 (Cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito mil e cento e
cinqifenta_e três cruzeiros). Relator: SenadÓr MarceloMiranda. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, AssistenTe da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
Ata da terceira Reunião, realizada em 7 de abril de 1983
Aos sete dias do mês de abril de mil novecentos e oitenta e três, às onze horas, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Sen-ador Alexandre Costa, presentes Os
Senhores Senadores Jutahy Magalhães - Presidente,
Gabriel Hermes, Altevir Leal, Helvfdio Nunes, Jorge
Kalume, Hélio Gueiros, Fernando Henrique Cardoso e
a Se-nhora Eunice Michiles, reúne--se a Comissão de Legislação Social. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os senhores SenadOiés Carlos Chíarelli e José Inácio. Havendo número regimental, ·o SenhOr Presidente
declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da A ta
da reunião anterior, que é dada como aprovada. O Senhor Presidente esclarece à Comissão que antes de dar
início à apfeciação da paUta da reunião, esta destina-se,
também, à eleição do Vice-Presideriie da Comissão, vaga
decorrente do afastamento do ilustre Senador Fi-anca
Montoro que deixou esta Comissão_ -e esta Casa do Congresso Nacional para assumir o Governo do Estado de
São Paulo. Em seguida, o Senhor Presidente manda providenciar a distribuição das cédulas e designa o Senhor
Senador Helv1dio Nunes para funcionar como escrutinador. Procedida a votação, verifica-se 6 (seis) votos a f'a- ·
vor do Senhor Senador Fernando Henrique Cardoso, o
qual é proclamado eleito, por unanimidade dos
membros presentes. Solicitando a palavra, o Senhor Senador Fernando Henrique Cardoso agradece a seus pares a honra com que foi distinguido. A seguir, passa-se à
apreciação das matérias constantes da pauta e, peta ordem, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador
Gabriel Hermes para emitir o seu parecer sobre o.Oficio
..S" n9 O19, de 1982, "Do Serihor Governador do Estado
do Pará, solicitando autorização do Senado Federal,
para alienar uma área de terras devolutas do Estado, localizada no Município de Moju, à Maisa-Moju Agroindustrial S.A.". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade de seus membros presentes, aprova o parecer do
Relator, que conclui pela apresentação de um projeto de
resolução. Prosseguindo, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador Helvfdio Nunes para emitir o seu
parecer sobre o Ofício "S" n~ 06, de 1980,. "Do Senhor
Governador do Estado da Bahia, solicitando autorização do Senado. Federal, para que o Estado da Bahia
possa alienar tefras de sua propriedade, localizadas no
Município de Iram aia, à Sociedade '""7' .. Fazendas Reunidas Santa Maria Ltda.". Não há debates, e a Comissão,

por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui pela apresentação de um projeto de resolução. Continuando, a Presi_4ência cq_ncede a palavra ao Senhor Sen_ador Gabriel·H~rmes pa~a emitir o seu parecer sobre_ o
Oficio "S" p9 o(f de 1982, _"D~ Senhor_ Governador do
Estado do ·Pará, solicitando autorização do Senado Feder_al, para alien_ar uma área de.terras devolutas do Estado, [o_calizada no Município _ele Mçju, à Santa Marta
Ã.gro-lndúst-ria Ltda.". Usam da palavra para debate~ a
matéria, além do Relator, os Senhores Senidores Hélio
Gueiros e Helvídio Nun·es. Dando continuidade aos trabalhos, a Presidência esclarece à Comissão que o Relator
do item_ seguinte da pauta -Projeto de Lei_ da Câmar~
nY 150, de 1982, que "Dá nova redação ao art. 461 da
·CLT, aprovada pelo Decreto-_lei N9 5.452, de !9 de maio
de l94J'~ ...:___está ausente e, assim sendo, gostaria de ouvir a opinião da Comissão se haveria alguma objeçào em
solicitar que_ um dos membros presentes lesse o parecer
ç:IÕ Relator (S!!=nador Carlos Chiarelli), que conclui favoravelmente ao projeto. Depois de amplo debate sobre o
assuntO, do qual usaram da palavra os Senhores Senado- reS Jutahy_ Mag_alhãe-s, como Presidente, Gabriel Hermes, Helvídio NunC-$,_Hélio Gueiros, Jorge Kalume é a
Senhora Senadora Eunice Michíles, a m3léria é colocada
em votação. Verifica-se 3 (três) votos a favor e 3 (três)
votos contra a leitura do parecer do Senhor Senador
Carlos Chiarelii e, assim, a Presidência,_nos termos do
parágrafo 99, do art. !53 do Regimento Interno do Senado Federal, desempata a votação em favor da não leitura
do parecer do Relator. Em seguida, o Senhor Senador
Helvídio Nunes .solicita a inclusão -_extra-pauta -do
Projeto- de Lei dã Câmara n9 04, de 1983, qu~ "institui o
salário mínim-o profissional dos farmacêuticos, e dá outras providências", do qual é o Relator. Não havendo
nenhuma objeção por parte dos membros presentes, a
Presidência defere a solicitação do Senhor Senador
Helvídio Nunes e lhe concede a palavra para ler o seu parecer sobre. o referido projeto. Lido o parecer do Relator,
que conclui favoravelmente ao pr~jeto, na forma do
SubStitutivo que apresenta, a Comissão o aprova, por u-nanimidade de seus membros presentes. Esgotada a matéria da pauta, a Presidência solicita aos Senhores Sena·
dores que encaminhem à Secretaria da Comissão, poresc~ito, as sugestões objeto de deliberaçã.õ na reunião anterior. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião
lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comis-são, a presente A ta que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
Ata da 2~ Reunião, Realizada _em 22 de março de '983
,..-

Ãs dez horas_do dia vinte e dois de março de mil novecentos e oi-tenta oe três, na Sala de Reuniões da Comissã9,
Ala Serlã.dor ÁÚ:xa:ndr6 Costa, presentes os Senhores Senadores Alexand"re Costa, Presidente, Benedito Ferreira,
Gastão MUller, Jutahy Magalhães, Guilherme Palmeira,
Marcondes Gadelha, Passos Pôrtp, Mauro Borges e Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Lourival Baptista e Murilo Badaró.

--HaVCÕdo número regimental, o Senhor Presidente de'-Qffira abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anterior, que é dada como aprovada.
Em seguida, determina ao Secrétario da Comissão que
faça a leitura do expediente encaminhado e recebido durante a semana anterior.
_lião lidas as seguintes matérias:
-Telex remetido ao Senhor Coronel José Ornellas de
Souza Filho, Governador do Distrito Federal, em que a
Comissão, por intermédio do Senhor Presidente_! o Senador Alexandre Costa, sugere a Sua Excelência seja comeinorada a Memória do grande patriota Dr. Israel Pinheiro, Por ocasião do transcurso do primeiro decênio da sua
morte.
, - Offcio_ n9 01/83, da Comissão, convidando o Senhor Governador do Distrito Federal a comparecer pe-
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rante a Comissão, em reunião especial, a fim de fazer exposição do seu plano de governo.
-Oficio n9 l54f83, do Senhor GoVernador do Distrito Federal, comunicando interesse em atender ao convite
que lhe foi formulado para comparecer à Comis-são do
Distrito Federal, fixando a data de sua visita para o dia
12 de abril próximo, às 10 horas..
Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca em discussão o item O! da pauta, CONVITE da Ordem dos Advogados do Brasil Seçào Distrito Federal- à Comissão do
Distrito Federal para homenagear, em sua sede, os atuais Membros da Comissão e desenvolver um amplo debate sobre os problemas-da Justiça e a Violência Policial
em Brasília. Usam da palavra, para discutir o assunto, os
Senhores Senadores Gastão MUller, Passos Pôrto, Marcondes Gadelha, Jutahy Magalhães, Benedito Ferreira,
Saldanha Derzi, Guilherme Palmeira e Mauro Borges,
enc-Crnida a discusSão e colocado em votação, é o mesmo
aprovado, com votos contrários dos Senhores Senadores
Gastão Müller, Benedito Ferreira e Saldanha Derzi, por
desejarem sejam, os debates realizados no Plenário da
Comissão, no Senado Federal.
Continuando, o Senhor Presidente coloca em discussão o item 02 da pauta, proposta de iniciativa do Senhor
Senador Alexandre Costa à ComisSão, sugerindo ao Governador do Distrito Federal que determine aos Senhores Titulares das Secretarias de Governo, Secretaria de
Educação e Cultura, Secretaria de Serviços Sociais e Secretaria de Finanças, que se façam representar junto a
esta Comissão, com assessores especializados, para estu~
darem, em conjunto com os elementos da Subsecretaria
de Orçamento do Senado Federal, assuntos atinentes à
assistência finanCeira 'e sUbvenções a entidades do Distrito Federal, na apreciação da Proposta Orçamentária do
Distrito Federal, para o exercício- financeiro de 1984.
Não há debates; a proposta é aprovada por unanimidade.
Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente, solicita a seus pares poderes para organizar simpósio, no mês de maio do ano em curso, a fim de tratar
dos grandes· problemas do Distrito Federal A Comissão
acorda na realização do simpósio pOr julgá-lo da maior
importância e· atualidade. O Presidente designa os Senhores Senadores Marcondes Gadelha, Murilo Badaró,
Passos Pôrto e Mauro Borges, para comporem a Comissão Organizadora do evento, inclusive dela solicitando
os temas a serem abordados.
Por determinação do Senhor Presidente, o Senador Alexandre Costa, são publicados em anexo a esta Ata os.
pronunciamentos feitos durante a reunião.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu:nião,lavrando eu, Kleher Alcoforado Lacerada, Assistente da
-~cttmiSsão~ a pressente À ta, que, lida e aprovada, será as-sinada pelo Senhor Presidente.
ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA COMISSÃO
DO DISTRITO fEDERAL, REALIZADA EM 22 DE
MARÇO DE I983, REFERENTE AOS PRONUNÇIAMENTOS DOS SENHORES SENADORES FEITOS DURANTE A REUNIÃO; QUE SE PUBLICA,
. DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SENHOR
PRESIDENTE.
Presidente:_ Senador Alexandre Costa, Vice-Presdente
Senador Guilherme Palmeira
INTEGRA DO APANHAMENTOTAQUIGRÃFICO
DA REUNIÃO

O_ Sr. Presidente (Aicxaridre Costa) - Estâ aberta a
reunião peço ao 19-Secretário que proceda à leitura do
expedíente da Comissão do Distrito Federal.
O Sr. !Y-Secretário- Recebemos oficio da Ordem dos.
Advogados do Brasil cujo teor é o seguinte:
(Lê.)

O Sr.
- (IY-Secretário)- Temos também um oflcio de iniciativa do Senador Alexandre Cos-
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ta, que na qualidade de Presidente da Comissão do DiStrito Federal, difigí=Se-a S. Ex• cO-ronel José Ornelas Eneas Sousa Filho.
(Le)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Marçondes Qadelha.
O SR. MARCONDES GADELHA- Considero louvável a iniciativa da Ordem dos Advogados em registrar

esse fato porque esses problemas da violência policial,
problemas de delinqüência infanto-fuvenil -já chegamos a isso - estão na ordem do dia e constituem talvez
uma das maiores preocupações da comunidade brasiliense. Acho que não há, o que se discutir. O convite deve ser
aceito e esperamos que V. Ex' marque a data para que
toda a Comissão se faça presente e ouÇa com atenção a
Ordem dos Advogados do BrasH, até porque essa nossa
experiência pode ser extrapolada para outros centros do
País onde campeía a violência diante dos atas, tanto a
violência policial, quanto a violência oriunda do sUbmundo e da marginalidade.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PORTO- Sr:. Presidente, gostaria de
aproveitar a oportunidade que, como disse o Senador
Marcondes Gadelha é indiscutível, de um convite para
uma homenagem aos membros desta Comissão, um debate sobre os problemas da justiça e da violência policial.
Mas gostaria de aproveitar o debate deste primeiro assunto da nossa pauta, para discutir com a Comissão aquilo que considero importante no desenvolvimento do
seu trabalho neste _biênio.
Considero a Comi~ão do Pls_trito Federal, como já
disse na posse de V. Ex', uma comissão singular, especial
do Senad_o, visto que pela nossa competência constitu..:
cional, pois além daqueles assuntos atinentes aos dispositivos constitucionais, nós nos transformamos, pela própria circunstância de não haver representação em
Brasília, numa assembléia política do DF. E e_ste convite
jâ decorre dessa condição. Mas, ao longo desses anos de
convivência nesta Comissão, cheguei a CQnclusão que ela
não está preparada estruturalmente para um trabalho
dessa envergadura. Veja V. Ex' que, por exemplo, a
OAB convoca a COmissão para uma homenagem, mas
para um debate difícil: o da violência policial e sobre a
justiça. São assuntos qUe--iiriplicam política, mas que são
eminentemente especializados. Acho que esta Comissão
deveria ter aumentado o número de seus membros para
que ela se transformasse numa grande comissão repre~
sentativa do Senado, podendo então a Presidência divi~
dir em subcomissões especializadas nos diversos assun~
ias atinentes à política do Distrlto FederaL E, transfor~
mar esta Comissão numa mini~assembléia do Congresso
para acompanhar a problemática do Distrito Federal
que está se agravando a cada instante, não só o- DF.
como nas -ã:reas 1reoeconómicas do DF. qüe estão ínCor~
paradas às nossas atribuições.
Gostaria, Sr. Presídente, aproveitando a oportunidade
deste convite, apoiando-o, para que pudéssemos estudar
uma forma de rcfoimular e ampliar ou reestri.J.turãr esta
Comissão, porque ela sai daqueles parâmetros de uma
Comissão técnica nónnal do Senado que é só para examinar processos, projetas e dar parecer, para-que ela se
transforme numa Comissão até permanente, de plantão
permanente. Não para criar um Governo paralelo, como
V. Ex• destacou no seu discurso mas para dar assistência,
para atender os reclamos, às ansiedades que a cada dia
nutrem esperanças quanto ao trabalho desta Comis-sã:o.
Por isso foi o mesmo que mexer em casa de marimbando. Os jornais estão dando a Comissão corria uma das
esperanças, umn das alternativas, uma das queixas das
ansiedades do povo de Brasília. E como o número de
membros da Comissão é pequeno, como poderá a Co~
missão, cujo seu Presidente e seus membros têm outras
atividades, se dedicar a uma Comissão dessas que precisa
de um plantonismo díári<i E V. Ex' já deve estar sofrendo um massacre com essa Presidência, visto a esperança
que se cercou em torno do desempenho da Comissão.

De modo que eu gostaria de nesta nossa primeira sessão ordinária~ sugerir a V. Ex' que, junto ao Presidente
do Senado e às lideranças dos partidos, estudasse a pos~
sibilidade uma nova resolução, criando além de um nú~
mero maior de membros para participar desta Comissão,
as suas atribuiÇões, dentro evidentemente do critério
constitucional de que somos um órgão do Poder Legislativo, mas qUe aqui se transforme numa m.iníatura de uma
Assembléia Política para Brasília, com Senadores divididos em subcomissões. Porque, por exemplo, o problema
da justiça e o da violência policial são problemas qu'e vamos debater e procuraremos quais os senadores que são
~specíalízados nesta área pois violência poliCial e a jus~
tiça, de Brasília, são problemas gravíssimos e seríssimos.
E antiga a carência de juízes, a estruturação dos quadros
está deficitária. Não há juízes, promotores, as cidades satélites não estão bem servidas da justiça.
De modo que, Sr. Presidente, nesta oportunidade em
que apoio ó convite, sugiro que se a Comissão e V. Ex• a~
provar, façamos uma reforma na comissão, porque den~
tro dos quadros atuais como está, mais uma vez, ela não
Vai atender os reclamos de Brasilia, porque não há condições dos Srs. Senadores membros desta ComísSão e de
seu Presidente atender as angústias, as eSperanças, as
ambições da cidade que espera que esta Coniissão seja
um órgão que debata os problemas da cidade e que encaminhe soluções.

O SR. PRESIDENTE (Alex_andre Costa)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Gastão Mülter.
OSR. GASTÃO MÜLLER-Aminhapropostaéde
que em primeiro lugar a Comissão aceite o convite da
Ordem dos Adyogados do Brasil. Faço apenas uma res·
salva, acho que deveríamos convidá-los para que viessem
aqui, o fórum de debate da Comissão do DF, o Senado e
a Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Lembro a
V. Ex' que no texto da Ordem dos Advogados diz que

eles querem nos homenagear, de maneira que não podemos responderdizendo que queremos ser homegeados aqui.
O SR. GASTÃO_MÜLLER- V._Ex, diria _que aceitaríamos as homenagens, iríamos lá recebê-las, mas o forum do debate é aqui, vamos debater aqui nesta Comissão, prestigiando esta Casa. Por que debater os problemas fora desta Comissão? Quanto à homenagem, podemos recebê--la lá. Discursos para cã, discursos para lá e
tal. Mas o debate deveria ser no forum nosso, ou aqui,
na Comissão, ou em um salão maior, se for o caso.
O SR. MA RCONDES GADELHA- Sr. Presidente,
concordo em parte com as observações do Senador Gastão Müller, só que não s_eria nesta primeira hora tãu rigoroso, tão exigente quanto a imposições com relação à
nQS_~a competência e quanto à adequação do foi-um para
o debate--sobre a violência e sobre a justiça. Acho que a
Ordem dos f\dvogados também é um forum adequado
para essa discussão. O fato de irmos lá uma vez não impede que, nas discussões seguintes, sejam aqui na Casa,
pois o assunto não vai esgotar. Como bem disse V. Ex',
no preâmbulo do convite, há a colocação d.e que Ordem
dos Advogados pretende homenagear, essa é a finalidade
precípua. O se_gundo objetivo-é uma seqUência. E há de
se continuar Com outros debates, com outras discuSSões
que se processarem aqui nesta Casa, aqui nessa Comissão, aqui n~te forum. E" uma observação que não elide a
colocação do Senador Gastão Müller.
Sr. Presidente, gostaria, com a permissão de V. Ex',
discutir a proposta do Senador Passos Põrto qUanto à
natureza, os objetivos, _a competência e a abrangência
desta Comissão para discutir os problemas do Distrito
Federal e a sua conseqüente ampliação, dada a quase
que inadimplência nossa para atender a todas as demandas das comunidades dos diversos setores.
Concordo com esta preocupação, acho justa. Temo,
no entanto, que a solução indicada pelo Senador Passos
Pôrto também não venha a resolver a ampliação do número desta Comissão- não sei para quantos- que, de
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qualquer maneira não atenderia às preocupações de S.
Ex• Acho que esse problema só vai resolver definitivamente quando o Distrito Federal tiver a sua represen~
tação própria, quando tiver a sua representação política,
quando tiver o seu forum normal de encaminhamento
dos seus problemas.
Neste momento o cuidado desta Comissã_o deve ser
quanto à sua natureza e seus desígnios constitucionais de
coordenar, de integrar os diversos órgãos da comunidade, preocupados com os diversos setores. Não há nada
de mais em que nós recebamos propostas já formuladas
por diversús órgãos, pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal, peta Ordem dos Advogados, pela Prefeitura do Lago Norte, pelo Clube dos Diretores Legistas, enfim, por todos quanto se interessam, por todos os setores
da comunidade, para que possamos, então, coordenar,
dar uma integração e um encaminhamento adequado a
essas propostas. Qualq-uer qUe seja Onúmero de Senadores dessa Comissão não dará conta da demanda que terá,
a menos que-passemos a nos ocupar, só e exclusivamente, com os problemas do Distrito Federal e as nossas atribuições conlo representantes dos nossos Estados, também.
O SR. PASSOS PORTO- V. Ex~ me permite? Não é
só ampliação do quadro. Acho que se deve se ampliar inclusive a competência. Da maneira com que V. Ex' está
colocando o problema então ficaríamos na mesma situação anterior, cuja experiência mostra que a Comissão
marcha para a inoperância.
Vai acontecer o seguinte: com o pequeno número que
tem aqui e pelas viCissitudes da área do Distfíto Federal,
pelas aspirações, pela procura constante que haverá de existir aqui de todos os setores da sociedade, tais como:
professores, problemas do magistério, associações civis
em geral, as cidades satélites, problemas da área geoeconômica, problemas demográficos, problemas fundiários.
Enfim, se nós não nos capacitarmos- temos condições
_ para isto - não é só aumento do número de Senadores,
é a distribuição de atribuições de competência, dar responsabílidade a outras pessoas membros da Comissão
para o exame de assuntos especializados. Quer dizer, a
Comissão tetri ·que sair da situação que ela vem ao longo
desses anos. O Senador Catete Pinheiro procurou dinamizar esta Comissão, fez. aqui grandes simpósios, muito
bons, mas, na prática das coisas, a Comissão ficou numa
posição de expectativa e não participou do processo político. Enquanto não temos representantes - pois o que
desejamos é que haja representação poHtica para Brasília
-mas, enquanto não há,- repito- acho que a Comiss~fõ
Distríto Federal tem que ocupar este espaço. São
es.tas as minhas considerações.

·ao

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concordo inteiramente com o que disse o Senador Passos Pôrto
quanto à ampliação, designando-o desde já para apresentar o anteprojeto. Mas, enquanto não se realiza este
projeto que vai demandar tempo, acho que devemos fazer O qlie sugere o -senador Marcondes Gadelha, atendendo dentro das nossas possibilidades. Acho que o número de Senadores não altera em quase nada. O que altera são as providências que foram tomadas; hoje é a única
comissão do Senado que funciona a· tOdo expediente;
tem o seu Secretário, que é Secretário só da Comissão;
tem todas as suas dependências funcionando normal·
mente; tem assessores para receber todas essas reei~
- mações, porqi.{e a Comissão tem sido o desaguadouro de
todos os problemas pertinentes às reivindicações do Dis·
trito Federal. E faZ pOuco te-mpo que foi instalada.
Então, acho que ela tem condições de ir atendendo a
tudo aquilo que está na sua competência regimental ou
constitucional. A dóvida do Senador Gaddha, a nosso
ver, diz respelto a uceitar o convite da Ordem dos Advogados do Brasil, não quanto - à homenagem, porque
esta, não há dúvida, deve ser feita lã quer mas com relação ao debate, que poderâ ser lá ou no caso de sedesmembrar o convite, de modo que o debate seja realizado
aqui. ~ a sugestão que submeto à consideração dos Srs.
Senadores.
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O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, V.
Ex' me permite um apaite?
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa).......,.. Ouço V.
Ex~.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, eu
acho que não ficou bem definido o probleina. Acho que
deve ser dividido, que se receba lá as homenagens, mas o
debate, como sugeriu o Senador Gastão Maller, que se ew
fetive aqui. O Senador Passos Pôrto fala do maior número de membros, mas, Sr. Presidente, tenho receio fundados receios, de que o capitulo da Constituição que atribui à ComisSão a função legislativa para o Ôisúito Federal deve ser complementada. Tenho experiência de um
trabalho que realizei no idos de 1971/72 rta tentativa de
resolver o maior problema, que creio, para o Distrito Federal. O problema que inegavelmente será a base até da
destruição dos sonhos dos idealizadores de Brasília.
Brasília que foi construída- sabe V. Ex•à custa de todo
o Brasil. Todo o Brasil pagou e paga para ter Brasília
como cidade administrativa. Mas o descaso com que têm
sido tratados os problemas mais sérios de Brasüia e, talvez, pela impotência do Poder Legislativo co.nsiderando esta fase de regime de exceção que estamos acabando
de atravessar, tanto é que naquele trabalho que apresentamos à Comissão do DistritO Federal que custou-me
sem favor algum, pois acho que é meu dever, gastar
quando necessário do meu bolso para cumprir bem uma
missão, que deveriam e poderiâm esses gastos terem sidos efetuados pela Comissão, mas não foram. Mas fiz
pesquisas em todos os cartórios da periferia para levantar o problema fundiário, porque já antevia, naquela época, a especulação imobiliária nã-petift'iiia dC Brasília
que já começava enSaiar os seus primeiros passos. E concluí naquele nosso trabalho que por erros, por omissão
até do Judiciário, Brasüia caminha para ser uma bagunça sem limites. Veja V. Ex• que havia indivíduos que
reivindicam domínio até aquTda Praça dos Três Poderes.
Domínios que a União nuncit abriii mão dele, p.orque a
Lei estabeleceu no art. 39 da Constituição de 1891. :f:stabeleceu e nunca foi revogado, e no-entãntõ, -õS esPertalhões prepararam documentos e a pressa de se implantar
Brasília permitiu que esses doáiOienfOs fossem legitimados, criou-se uma Comissão de desapropriação e enriqueceu muita gente. Mas o que é mais grave: essas desapropriações não se consumaram totalmente. Desapropriações que deveriam ter sido feitas exclusivamente no
que diz respeito a benfeitorias, porque o solo, não só os 5
mil e 800 km 2 atualmente ocupados pertenciam e pertencem à União, mas sim os 14 mil e 400 km! do chamado
Retángulo Cruris. E, no entanto, essa terra que está sendo ocupada hoje por especuladores do meu Estado, esses
8 mil e 600 km que sobraram, está criando uma máquina, um rolo compressor em cima de Brasília, com essas
tais de cidades que estão surgindo por af. Cidadesdormitórios Que criam, e vão -cOntinuar criando problemas, cada vez mais graves para o meu Estado, sem nenhum proveito para o objetivo final de Brasília, que ê ser
uma cidade administrativa.
Logo, Sr. Presidente, eu não creio que baste o esforço
de V. Ex• ou o esforça isolado de cada um de nós. Eu
creio que as atribuições desta Comissão devem, realmente, ser ampliadas, porque se modifica o capítulo da
Constituição que lhe dã essas atribuições, mas anteS de
tudo e sobretudo que ela se faça ouvida. Porque não
houve nenhuma iniciativa ...:.:.- éOm muito pesar eu teflho
que confessar isto - todo o nosso esforço no sentido de
ativar o INCRA que, por disposifivo constituciomil à é-poca, era o órgão próprio para vindicar o domínio total
e absoluto dos 14 mil e 400 km 2• Eu até cheguei a apresentar um projeto de lei à época, passando para o domínio do Estado de Goiás os 8 mil e 600 km 2 feinanescerites, porque continuam pertencendo à União. Góias ocupa essa terra, desfruta dessa terra, mas ela não lhe pertence, porque essa terra não foi dadil pela constituinte de
91 ao Estado de Goiás.
Então, o que vai ocorrendo aqui no DiStrito Federal
-já está ocorrendo, aliás- é aquilo que acorite"ceu no
Rio de Janeiro, no antigo Distrito ~Federal. V. Ex• se

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

lembra que o Marechal Mendes de Morais, bem intencionadamente talvez, mas ele transformou aqueles 1.140
km! em um grande loteamento. E Brasília caminha para
isso. Caminha Catalmente para ter o seu Plano Piloto, ter
todas suas cidades-satélites anteriormente projéÍadãs,
enfim, todo o objetivo, todo o projeto inicial de Brasília
caminha para ser mutílado, porque a omissão dos agen~
tes do Governo Federal, dos agentes do Governo do Distrito Feder_al, sobretudo da Subprocuradoria, que nunca
argUiu a nulidade desses supostos domínios, a título de
terem de constituído, maliciosa e espertamente, quer dizer verdadeiras grilagens.
Tenho fundados receios, Sr. Presidente, que todo esse
esforço nacional, desde o nosso seringueiro lá do Acre ao
mais bem favorecido homem de Ipanema, que pagam
Impostos para que Brasília seja uma cidade administrativa e que possam nossos governantes, não vir a ser o Presidente da República um mero Prefeito da Capital Federal, como o foi no Rio de Janeiro, mas sim seja, de fato e
de direito, o Presidente de todo o Brasil. Brasília caminha para ser uma megalópole, e os exemplos V. Ex• já
tem af pelos jornais e os assuntos e os casos que já têm
sido trazidos ao conhecimento do Sr. Presidente.
Isso posto, Sr. Presidente, eu acho que a sua responsabilidade, a sua missão, a missão que lhe foi confiada em
tão 15oa hora pela nossa Liderança. Pela sua experiência,
pelo seu zelo e pela sua capã:cidade de realização, ela é,
sem dúvida alguma, espinhosa, mas ela fará de V. Ex',
ela dará a V. Ex• a oportunidade de prestar um grande
serviço, nãO ao seu Maranhão, não só ao DistritO_ FedCral, mas a todo o Brasil, se nós pudermos realmente levar avar:ite 6 que se vem Propondo realizar ein favor do
Distrito Federal, em favor do Brasil, através desta Comissão.
Logo, e é oportuno que se diga que estamos vivendo a
abertura política que já nos propícia realmente essa perspectiva de ampliar os poderes desta Comissão. E, Quero
contr'!_r:iªr aqui o Senador Passos _Pôito e o Sefiador
Marcondes Gadelha, eu sou contra, sou contra que
Brasília tenha uma representação própria, porque ela
não tem iridt!jlendência econômica, Sr.- Presidénte.
Brasília não gera recursos suficientes para subsistir sozinha. Ela depende de toda a União. Logo, se todo o Brasil
pagou e continua pagando pela existência de Brasília, eu
não vejo como Brasília possa vindicar o direito de ter
uma_ representação política isolada. Ela ê a Capit~l de todos os Orãsiieiros, ela não é- a Capital dos brasilienses.
Isso posto, cabe a esta Comissão realmente ampliar,
não sô em números, mas em ínstrumeiltos jurídicoS e
CoristituCionais capazes de resolver, de legislar sufic(eniemente para resolver os problemas do atual Distrito Federal.
Era essa, Sr. Presidente, a contribuição que gostaria de
dar.
O SR. PRESIDENTE -Aliás, todos os membros da
Comissão já aceitarã.m. Já foi designado até o SeÍ:tador
Passos Pôrto para presar o anteprojeto. De maneira que
está satisfeito plenamente o que V. Ex• des~a.
Continua em_ discussão o assunto.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES peço a palavra.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Peço a V.
Ex• que se atenha ao convite da Ordem dos Advogados
de Brasília ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ~justamente isso
qlfe VOu abordar. Eu vou ser muito sucinto. Eu gosto de
falar muito pouco. Em primeiro lug~r. pediria a V. Ex•
que nós organizássemos aqui uma p\uta de trabalho
mais objetiva, para sermos mais objetiv~s. Em prilneiro
lugar, hoje vamos ter que decidir o quê? Se vamos na Ordem dos Advogados debater ou não? Em segundo lugar,
foi feita uma proposta pelo Senador Passos Pôrto de ampliação da Comlssão. Então a Comissão vai ter que se
definir se deve ou não pedir a reforma do Regimento.
Então, eu acbo Cjue nós devCmoS ser objetivos nesses
assuntós e decidirmos. Os problemas são muitos,' as su-
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gestões serão as mais variadas, e nós ficarmos aqui sempre apresentando novas e novas e novas sugestões, nós
nunca chegaremos a trabalhar, nós vamos sempre ficar
nas sugestões.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) mente isto ...

b exala-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES.- Eu vou fazer a
pauta. Vamos para a Ordem dos Advogados ou não vamos? Vamos debater lá qu não vamos?
O SR. PRESID.ENTE (Alexandre Costa)- t justamente isto que nós estamos decidindo. O Senador Marcondes Gadelha acha que devemos aceitar o convite no
todo.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Na minha opinião nós deveremos fazer os debates aqui na Comissão ...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Senador Gastão Müller acha que devemos aceitar o convite
em parte: as homenagens lá, o debate aqui. A discussão e
votação é sobre este assunto.

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente,
para encaminhar a votação. O que eu acho é que o convite é 1.ffi1 só, o convite é para uma homenagem à Comissão'
do Distrito Federal e um amplo debate sobre o problema
de justiça e violência policial. Ou se aceita ou riãO_s_e aCei1<!. Eu ten~o ~- impressão que não se pode condicionar
um convite. E eu acho que o ideal é que o foro de debate
realmente se transfira para aqui. Mas, se houve o coOvite, nós não temos, não vejo por que recusar. E, df:ntro
deste processo de abertura democrática nós não devemos
escolher local para dialogar e para debater.
Ent.ão, sou favorável para que se aceite o convite e que
futuramente se traga, se convide os membros da Ordem
dos Advogados para que participem de debates com outros segmentos da sociedade.
Quanto ã proposta do Senador Passos Pôrto, estou in_Jeiramente de acordo ~_as minhas ~ugestões fora_!U feitas
n~ melJ. p~imeif-o prC?nunciamento aqui.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os Sis.
Senadores que aprovam o convite tal como se encontra
queiram -permanecer se~tados.
Est_á -aproVado.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Estã aprovado inclusive com o voto do Senador Marcondes
Gadelha, quC é- quem encamirlhou e votou.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Estã certo.
Posso dar continuidade? Deixa eu ler o telex.
O SR. PASSOS PORTO- O Segundo item da pauta.
O SR. PRESIDENTE- Com a palavra V. Ex•, nobre
Senador.
O SR. PASSOS P<)RTO- Sr. PresidentC, llós ãiéjá
tínhamos cogitado também de preencher esta lacuna de
homenagens, de Brasília ao seu construtor, ao seu primeiro Prefeito, com quem trabalhei - fui Diretor da
NOVACAP - , sei da sua luta.
No entanto, eu acho que essa homenagem que V.
Ex:' propôs aqui, de fazer uma homenagem no km O, tenho a impressão de que não se compadece com a dimensão da homeriagem que deVeria se fazer ao fundador de
Brasília e à grande figura da sua construção. Então, eu
queria trazer como sugestão a V. Ex~. e seria uma sugestão da própria Comissão, que aqUela, por exemplo, aquela Praça do Buriti, que é a sede do Município neutro
de·Brasüia, a -Praça do Buriti, tivesse o nome de Israel Pinheiro_e lá fosse feito, quer dizer, na sede do Governo do
Distrito Federal, um monumento ao Sr. Israel Pinheiro.
Era esta a sugestão que eu gostaria de fazer e me colocando, também, de acordo com o discurso do Senador
Muril9 Badaró. A mudança· de nome de Praça Buriti
para Praça Israel Pinheiro não redundaria em qualquer
despesa e o monumento, oportunamente, podCr-se-ia

ra-
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zer, até câm recurso da inicíiitiva privada, Ccirriõ foi fi::ito
o Memorial J.K., que, por sinal, é próximo à Praça do

Buriti; -manteria tiini-Certa;vam.os dizer aSsim, uma-certa
continuidade, já que o Memorial está Praça Uo Buriti e o
Setor Rodoviário, o Setor cultural, que o Prefeito e Pre~
sidente da NOVACAP lsiael Pinheiro tiveSse lâ a Praça
e lâ o seu monumento.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Como vê
V. Ex:•. a Presidência encaminhou apenas Uma .sugestão
ao Governador, por(iue cabe riiesmo ao Poder Executivo
escolher o local. O que a Comissão pede, e o telex. vai ser
lido tal qual como vai ser enviado ao Governador, apontando até a: 040, o início de Brasília, onde todos os brasilienses passam, onde todos os visitantes que para cá vêm
visitam, para ser colocaao um monumento a Israel Pi~
nheiro. O Secretário lerã o texto do telex, apenas como
sugestão, e para ser discutido posteriormente qual o lo·
cal a ser feito.
O SR. SECRETÁRIO (Lê o- seguinte tc!leX) - Pot
lembrança do Senador Murilo Badaró, em discurso proferido, na Tribup_a do Senado, 16 último, e com minha
solidariedade, através aparte venho como Presidente eq.
missão Distrito Federal, sugerir V. Ex', seja éomenlorá.
do memória ao nosso grande compatríota Israel Pínfieí.
ro, construtor e primeírõ Prefeito Brasília, por ocasiãç.
ao transcurso lO anos de sua morte, a 6 de julho vindou.
ro. Engenheiro pela Escola Minas de Ouro Preto, obteve
o prêmio de viagem ã Europa como primeirO <iluno Turma Pioneiro da Indústria Siderúrgica, além fundador e
diretor empresa siderúrgica e metalúrgiCa, foi fundador e
primeiro superintendente da Companhia Vale do Rio
Doce, vereador e Presidente Câmara Municij:ial Caité~
sua Terra Natal. Fundador e primeiiO-Se-Cretáilo Agi'i~
cultura, Minas Gei'ais, Deputado Ded-eiaTj:tar Minas- e
ConstilU."irite de 1946, ft!rido.se reelegido até 1954, quan~
do ao mandato deputado para ser Presidente NOVA~
CAP. Prefeito de _Brasília ôe 21 de abril de 1960 a 31 de
janeiro de 1961. Em 1965 foi eleito Governador de Mi~
nas Gerais, cumprindo mandato até 1971. Foi Presiden~
te até por longo tempo da ComTsSãO de "Orçamento Câmara dos D_eputados, com grande proficiência marcando
sempre sua pasSagem por todos esses cargos com seu di·
namismo e capacidade invulgares. Serâ de inteira justiça
à memória de tão emh1entC brasileíio a ereçã.o de sua estâtua ou um momento em praÇa pública, procedidas 'cerimônias que pereflizem ·às g'erações .ltuais e- futuras a~
quele estadista que exaltou a poHtica e a administração
pública com exemplos de trab~lho eficiente e probidade.
. Peirnito lembrar a entrada de Brasflia, no km O, como lo· cal adequado à ereção monumento que, aos que chegam,
·demonstre gratidão da Car)it:il do Brasil. Oportunamente, por ocasião visita V. Ex~ a esta Comissão, poderemos
tratar aspecto nossa colaboração nessa homena&em, que
não só dignifica o horrieflã_geado mas; lambem,- aqueles
que se honram de seus exemplos.

de

Atenciosamente Senador Alexandre Costa Presidente
da Comlssãõ- do Distrito Federal.

O SR. PASSOS PORTO- Quer dizer,. homenagem
moDumento em praça pública. Então, sugeri uma práça. ·
O SR. PRESID_ENTE (Alexandre Costa)- Pois bem,
tambêm estou sugerindo e vou encaminhar· a sugestão de
V. Ex~ Encaminhei uma praça, o km O de Brasffia, na
BR-040. é praticamente na entrada do Gama, onde se
encontra uma praça-junto ao Catetinho, onde primeiro
se instalou Brasília, Julguei, mas absolutamente não quero dizer que O meu julgamento deva ser o verdadeiro·. Apresen.tei uma sugestão mas haverei de encaminhar a sugestão de V. Exba9 e de quantos Srs. Senadores, quanto
ao local, inclusive a· do Governador, que é o poder decisório local. Foi apenas uma sugestão. Julguei ser o melhor local, masjã vejo qUe-ãSugCStão de V. Ex~é também
um~ sugestão muito feliz. Poderá o Governador decidir
o local que bem entender quanto ao que se pede: a ereção
do monumento ao grande brasileiro que fcii Israel Pi-

,lthcitO:---- --------- --------- --------------------------

O SR. MAR.CO.NDES-GADELHA.:,: Sr. Presidente,
em que pese a- folha de serviços de Israel Pinheiro como
homem público, como político, desde Vereador até a
ConstitUinte de 1946, tenho a impressão que a imagem
que ficou de Israel, para a posterioridade doi a imagem
do realizador, foi a imagem do pioneiro, foi a imagem-do
executivo, a imagem do homem que abriu caminhos, do
homem que rompeu fronteiras. Então, haveria uma certa
simbologia mais adequada à proposta de V. Ex• do que,
com todo o respeito à do Senador Passos Pôrto. Acho
que o que o Brasil reverenCia em Israel Pinheiro é, ma"is,
essa capacidade de romper, de buscar o Centro-Oeste. A
posição na entrada da cidade tem também essa simbologia, de que ele foi um pioneiro, ele abriu os camiilhos do
Centro-Oeste. Acho que essa colocação de V. Ex_~ ê mais
adequada, simbolicamente, à imagem que a posteriçiade
guardou de Israel Pinheiro.
O-SR. PASSOS PORTO~ Permite V. Ex• um apar~e?

. O SR. MARCOS GADELHA -Com todo prazer.
O SR. PASSOS PORTO.- E se V. Ex• fizesse ~a
homeOa:gen a Bernado Sayão, que foi, realmente, o homem que, na construção de Brasília, simbolizou pioneiro, sim. Mas Israel Penheiro não. Israel Pinheiro renunciou ao mandato de Deputado Federal para executar
-uma obra, nunca se af.ilstou -de Brasília, nunca teve a .vocação pioneira. Ele ti-azia consigo a história de ser filho
de João Pinheiro, que ê o grande inovador da sociedade,
da aéimiriiStração-mineira. O Israel Pinheiro fofum grande executivo "que Construiu, presidiu a construção da cid<i.de.-AC:hO que -no Km O, Significaria sim, se fo~se a-um
sínlbolo de-uffi pioneiio-de Brasília que seria na hipótese,
se quissesse fazer a homenagem, - porque não estciU
aqui tambêm para fazer homenagem a todo mundo, e su·
gerir homenagens, - seria a Bernardo Sayão, que significou realmente o símbolo do pioneiro e que foi o diretór
executivo, que: depois se envo-lveu COJTI a con.strução
Selérit-Brasília. Para_o Dr. Israel Pinheiro, por te'r sídO o
exeCUtOr_ do projeto do Presidente Juscelino Kuhitschek,
a· Praça do b.J!.riti, por ser a Sede do governo Municipal, e
eie ter sido_ o primeiro Prefeito, acho_ que estaria ma."iS
compatibilizado com a menmória que Se deve pi:'estar ao
seu primeiro Presidente, quer dizer ao chefe da constiiiéáo ·aa Cidade, e não no Km O de uma rodovía,.qUe
não é 3: única rodovia que demanda Brasília, não ê a única, Brasília tem 6 ou 7 rodovias que acorrem para acidade. Seria uma homenagem e;m uma d~s rodovias. Eu, por
exemplo, continuo com a minha sugestão de que deveria
ser a Praça do Buriti.
O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Preside~ te,
não pretendo polemizar sobre este assunto, mas lembro
ao Senador Passos Pôrto que quando Israel Pin,heiro renunciOu ao mandato de Deputado Federal, a ,Câmara
dos Deputados ainda era no Rio de janeiro. E, naquele
tempo, a cons.olidação da idéia de Brasília implicava
muito mais do que num ato de vontade, implicava também em exemplaridade. Então, o fato de deixar o mandato político no Rio de JaneirO e' vir para Brasília, arras~ava pelo exemplo. fsso é uma característica do pioneiro,
isto é uma característica daquele historicamente empenhado no processo de entradas. e bandeiras, eu diria assim, se tomarmos esse prOCCS$0 modernamente, como
uma repetição daqueles fatos pretéritos.
De modo que sustento a minha posição. Louvaria
mais o pioneirismo do que o exercício público de fsr'ael
Pinheiro.
·
O SR. PASSOS PORTO (Fora do microfone) Nobre Senador, o Senador Mauro Borges, que foi
Membro da Comissão de Mudança da Capital, foi De-·
putado conosco em 59 e foi um dos membros do ConselhO Administrativo da NOVACAP. S. Ex~ conheceu
muito. bem o Sr. Israel Pinheiro e poderá trazer sua contribUiç-ãO-.--- --- ----------- - _, _______ ------- --------
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- O SR. MA ORO BOR-GES- Muito obrigado Senador Passos Pôrto. Sr. Presidente, esse ê um assunto realinente compfexo e Isr3el Pinheiro não é apenas uma: figUra brasiliense. Foi realmente uma grande figura mineira,
para não dizer brasileira. Outros também merecem, Niemeyer, Lúcio Costa, e homens que lutaram para trâs,
Marechal Pessoa, o General Pote Coelho, Chefe do Serviço Geográfico, enfim a uma corte de pessoas que lutaram pela mudança da Capital. (sso não significa, absolutãmente, que nãO se deva fazer, porque não podendo fazer para todos, não se faça para nenhum. Acho que Israel Pinheiro merece a homenagem. Quanto a questão da
magnítude_dessa homenagem ê uma coisa a discutir.
Acho que, realmente, nada deve se aproximar da figura do Sr. Jüscelino Kubitscheck. Esse foi O'dono da ideia, o homem que incrementou politicamente, o homem
que teve a coragem de decidir. Israel Pinheiro, apesar do
seu esforço extraordinário, da sua .dedicação, foi um homem_ dependente da vontade de Juscelino. Ele não fez
nada além do que Juscelino determinou. Foi fiel, executOu, com brilhantismo, com dignidade e com esforço
mas o grande herói ê Juscelino Kubitscheck, sem dúvida
alguma.
De maneira que vejo com muita admiração e muito
respeito, a obra do Sr. Israel Pinheiro e acredito que ele
deva ser homenagea-do. Como e onde, é um problema de
detalhe que deve ser melhor discutido mais amplamente.

O SR. SALDANHA DERZI- E é o Governador do
Distrito Federal quem vai escolher. O executor serâ S.
Ex• Nós levaremos a sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Exato,
queria só comunicar aos Srs. Senadores algo importante
que está acontecendo. O Governador acompanha os debates que estão sendo feitos, aqui, nesta ComiSsão, e por:
intermédio do seu Assessor manda comunicar à Comissão que, tanto faz a Praça do Buriti como a entrada de
Brasília, será levantado um monumento em homenagen
a Israel Pinheiro.
O Sr. Secretário procederá à leitura de Ofício dirigido
ao Sr. Governador pelo Presidente da Comissão.
É lido o seguinte Ofício
O SR. PRESIDENTE. (Alexandre Costa) --Solicito
que o Sr. Secretário proceda a leitura do Ofício daresposta do Sr, Governador.
(O sr: SeàetáTio procede à leitUi-a .do Õficio.)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - ComO
President~; da Comissão, pel-gunto à Co.miSsãO: o Gove.rnador aceita o conv:ite para o dia 12. Para que não seja
tomado de surpresa, se a Comissão deseja sugerir, deba·
ter o seu plano de Governo ou apenas deseja ouvir o plano 9-o Govern~ do Sr. Governador?
. O SR. PASSOS PORTO (Fora dq microfone)- Esse
· plano é o constante do orçamento que vamos discutii-n.

O SR.. PÍÜ:SID~NTE (Alexandre Costa)- Os planos
de Governo são mutáveis.

O SR. PASSOS PORTO- Se-for;acho que devehaM
ver o debate.
O SR. MAURO BORGES __:_ Acredito que, ouvír·
mos, poderíam,os ler. Acho que o debate seria melhor.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa}"- Então todos os Srs. Senadores são pelo debate.
Comunique·se, então ao Sr. Governador que Os Sis.
Senadores, membros desta Comissão, dCsejam debater o
plano de Governo.
_Pergunto aos Srs.. Senadores se q Presidente da Comissão deseja - aliás, o Presidente da Comissão é seinpre o
retrato e o d~o fl_os .Srs. membros- que se realize, no
próxinio rllêS de abril ou sC no mês de ã.bril ainda não estiver concluído os trabalhos, no mês de maio, um grande
seminário envolvendo todos os problemas de Brasilia em
QiiC S~fo Cõnv0ciú30S parà-Cã;membros-: como disse o Sr.
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Desejo, então, designar o _S_r. Senad~r Mauro B~fges,
o Sr. Senador M_aroondes Gadelha, o Sr. Senador Muri~
lo Badaró e o Sr. Senador Passos Pórto, para comporem
a Comissão e organizarem os temas do seminário que deverá se organizar. Nos temas, já deverão ser sugeridos os
nomes dos que devem ser convidados para este sell!!nârio. E quanto a data do seminário, devi-hã.VC:i-, também, Um entrosamento da Comissão para que ela esteja
toda aqui, presente- deverã durar 8 ou 10 dias ou mais
-atê 15 dias, pOrque, se vamos- ouvir um ·grande número, como sugere o nobre Senador Mauro Borges, das entidades de classe, dos sindicatos, das comunidades de bas_~. l_ogo, 8 dias são poucos. Deverá se prever, pelo menos
J.5 dias, o qUe não quer dizer que impede o Senador de
viajar nos finais de semana. Então, esta sugestão deverá
ser feita em conjunto, da época- se o mês ê de abril ou
maio- eu proponho o mês de maio para que fosse mais
organizada, houvesse maís tempo para isto e, dentro _do
mês de maio o período em que a Comissão tenha condições de estar presente ao seminário._

Senador Ludovico como Niemayer, Lúcio Costa, ~ Governador de Estado, o Presdidente da OAB. Enfim, todos os segmentos da sociedade que tenham alguma coi-

sa.•.
O SR. MARCONDES GADELHA- Representações sindicais ...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Representações sindicais. Enfim; todo os segmentos da sociedade que tenham sugestões a apresentar a_o 9overno do

Distrito Federal.

-

-

O SR. MARCONDES GADELHA- (lnaudí"l)Considero o fato da maior importância. Acho que um
dos papéis desta Comissão ê verificar se Brasília estâ se
desviando da sua concepção origii:tal de Lúcio Costa,
que a cidade fosse, ao mesmo tempo Vrbis e Civicas. E
isso acho que está se perdendo. E temos que verificar o
que podemos fazer para colocar Brasí1ia, novamente,
dentro daquela proposta; como foi concebida.

O SR. PASSOS PÚRIO- o Senador Cattete Pinheiro_jã fez um_ serliinâdo desse, aqui, nós temos até uma literatura vasta sobre isto.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Exato.
Então, pergunto aos Srs. SenadOres se S. Ex•s autorizam
ao Presidente- claro que o Presidente poderá fazerso~
zinho - designará, pelo menos, doi~ membros da éo_..__
missão pafa ajudar a compor oS terilas do semináriO que
devemos realizar.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - QUerO
comunicar aos Srs. Senadores que a Comissão do Distrito Federal se encontra inteiramente organizada, Aqui na
sua parte administrativa é aberta o dia inteiro, tem assessores, tem continues, tem o secretário permanente. E está à disposiçãO de todos os membros da Comissão utilizarem; inclusive a sa(a da Presídêncía para seus traballlos. A Comissão designada, agora, também será a Comissão-que dirá da oportunidade ou do período em que
se_ deve realizar o seminário, que dará coilia à Presidência e à própria CoJl!i:Ss~o, na pró:~tima reunião de terçafeira. Da data, quanto ao ternário, esse poderá se prolongar, de_ acOrdO com a data estipulada. E os Srs. Senado~
res receberão as cópiaS de todo e qualquer exp_~diente
que for encaminhado à Comissão. Algum SenadOr deseja usar da palavra? _
__
Então, nada mais havendo que tra~ar, está encerrada a
reunião.

O SR. MAUR.O BORGES - -Ê uma bOa idé1a, Sr.
Presidente. Eu a considero muita boa e oportuna, sobre~
tudo discutindo não apenas -problemas da vida de
BrasJ1ia c-omo do seu destino, como disse o nobre Sena~
dor. É preciso que Brasilia não se desvie dos seus objeti~
vos originais. Quanto a questão de representação ê mui~
.to falada, e muito debatida. Acho que os Srs. Senadores
não têm condição, realmente, de representar o interesse
de toda a comunidade brasiliense por falta de tempo, de
vivência e de tradição. Acho absolutamente necessária a
criação de um a Câmara de vereadores mas acho que
deve pennanecer a ComissãO do Distrito-Federal, no Senado, para uma- alçada maior dos problemas. Mas esses
problemas da comunidade e, tradicionalmente, dos vereadores, deve ser feito numa Câmara na qual se representem todas as cidades satélites.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUJ!:RITO
(Resolução n~' 78, de 1980)

--~

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Estã, então, aprovado pela Comissão, resta ao Presidente ...
O SR. GASTÃO MÜLLER Presidente.

PeçÕ a palavra, -§r.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) palavra V. Ex•

Tem a

O SR.--GASTÃO MOLLER- Há uma dúvida, aqui,
do nobre Senador Marcondes Gadelha e minha também,
minha- diz aqui na propOsta de iniciaiiVa do SenadO-r
Alexandre Costa, a Comissão ·sugerindo ... e tal -_não
vai ler tudo ~·para estudarem em conjunto com os element'?s
da Subsecretaria de OrçámeOto-dO Senado Federal,
assuntos referentes a asSistência finánceira ê subvenções à entidades do Oistríto FedeiS.!; na ap-reciação da proposta orçamentária do DF para o exercício de 1984."

Nós queremos saber com rriais clareza o que ê isto?
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-~ sobre o
orçamento do Distrito Federal em que na próximã sessão será distribuído aos Srs. Senadores e, também, ao Sr.
Relator que poderá emendaz: ou não emenda dentro das
atribuições que pode a Comissão fazer,
O SR. PASSOS PÓRTO -

Para o ano que vem?

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Exato,
por que para 1983 está em execução. Apenas está se solicitando do Governo que dê, ofereça esta contribuíção
que, até então, não era oferecida às Comissêies do Legislativo.

~ta

-

da reunião para reeleição do Presidente e do Vice.Presfdent_e da
Comissão, reaJizada em 1 de abril de 1983.

AOs sete diã-s do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de Reuniões
da Comissão de Economia, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Ãlvaro Dias, Mauro_ Borg_es e os
_S~nhores Deputad-os ltàJO Conti, Gúido Moi:sh e Sergio
Cruz, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de lnquê-ri to, criada para examinar a escalada da ação terrorista que se desenVolve no País.
Deixam de comparecer, por motivo justiflçado, os Senhores Senadores Carlos Alberto, Murílo Badaró, Moacyr Dalla, José Igná..cio e os Senhores Deputados Fran~
. cisco Rollenberg, Euclides Scalco e Domig:os Leonelli.
De acordo com o preceito regimental, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Mauro Borges. (jue âeclara abertos os trabalhos.
Em seguida, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente_ Dístribuídas as cédulas, o Senhor Senador Mauro Borges
conviç:la o Senhor Deputado ltalo Conti, para funcionar
como escrutinador.
.Procedi_da a el_~içào, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Se11ador Álvaro Dias ....

6 votos

Para Vice-Presidente:

Senador Carlos Alberto ...... _. . . . . . . . . . 6 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Více-Presidente, os Senhores Senadores Álvaro Dias e
Carlos Alberto.
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Assumindo a Presidência o Senhor Senador Álvaro
Dias, agradece em nome do Senhor Senador Carlos Alberto, em seu próprio a honra com que foram distinguidos.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, Nadir da Rocha Gomes, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata que lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL
Ata d~ segunda r<!união, realizada em l3 de abril de 1983'

Às onze horas do dia treze de abril de mil novecentos e
oitenta e três; ria Sala de Reuniões da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Fábio Lucena - Preside-nte, Martins Filho Vice~Presidente, Passos Pôrto e Alfredo Campos, reúnese a Corpissão de Serviços Público Civil. Deixam de
comparecer; por motivo justificado, os Senhores Senadores Gaivão Modesto, Carlos Alberto e Jorge KalumeHavendo número regimental, são abertos os trabalhos e
o Senhor Presidente dispensa a leitura da Ata da reunião
anteri~r, que é dada como aprovada. A seguir, passa~se à
apreciação das matérias constantes da pauta e, pela ordem, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador
Passos Pôrto para emitLr o seu parecer sobre o Projeto de
Lei da Câmara N9 54, de 1981, que "Inclui a filha desquitada, divorciada qu viúva entre os beneficiárioS do Serviço Público Federal Civil, Militar ou Autárquico". Não
há debates, e a Comissão, por unanimidade de seus
nlerilbrOs presentes, aprova o parecer do Relator, que
conclui_ favorªyelmente ao projeto. Em seguida, a Presidêqçía concede a palavra ao Senhor Senador Martins Filho para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da
Câmara n9 141, de 1982, qu~ "Dispõe sobre a criação e
transformação de cargos e .empregos na Secretaria do
Tribunal Federal de Recursos, e dá outras providên~
cias". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade
de Seus membros presentes, aprova o parecer do Relator,
que conclui favoravelmente ao projeto. Solicitando a pa~
lavra, o Senhor Senador Passos Pôrto informa que rece~
beu da Presidê.i1cia Ctesta_ Comissão a incumbência de e~
xaminar e emitír o-seu parecer sobre o Projeto de Lei da
Câmara nQ 23, de t982, que "Assegura a contagem do
tempo de serviço prestado por docentes, nas condições
que especifica.. , em tramitação nesta Comissão. Fazendo
um breve histórico sobre a matéria, o Senhor Senador
Passos Pôrto propõe à Comissão que o projeto deveria
ser objeto de diligência ao Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) para que aquele Órgão
pudesse fornecer subsídios para a elaboração de um parecer definitivo sobre a matéria. ColoCada em discussão
e votação a proposta do senhor Senador Passos Pôrto, a
Comissão a ãpfova, pOr unanimidade de seu membros
presentes_ Em seguida, o Senhor Senador Alfredo Campos apresenta Requerimento sugerindo a realização de
um Siinpósio- destinado ao Estudo da situação dos Servidores Civis da Uniã-o, Estados e Municípios, na administraÇão direta e indireta. Solicitando a palavra, o Senhor
Senador Passos Pôrto enaltece a iniciativa do Senhor Senador Alfredo Campos e sugere que a realização desse
Sirnpósío fosse em c-onjunto com a Comissão de Serviço
Público Civil da Câmara dos Deputados, para que, desta
forma, esse evento tivesse a participação dos membros
das duas Casas do Congresso Nacional, objetivando,
com isso, um amplo debate sobre o Estatuto do Servidor
Público (até hoje em estudo no DASP), o problema da
moradia do servidor, a sua estabilidade e a problemática
decorrente dos dois regimes Jurídicos existentes para a
classe. Depois de receber o apoio unanime dos membros
presentes, inclusive do autor do Requerimento , Senhor
Senador Alfredo Campos, o Senhor Senador Passo~ Pôrto sugere a Presidência que entre em contato com o Presidente da Comissão de Serviço Público Civil da Câmara
dos Deputados para os primeiros entendimentos, objetivando a realização t;lo referido Simpósio. Acolhendo as
sugestões oferecidas, a Presidência agradece a presença
dos Senhores Senadores e declara encerrados os traba-
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lhos da presente reunião, convocando outra para a próxima quarta-feira, dia 20 dê abril do corrente ano, no

mesmo horário. Encerrada a reuníão,lavro eu, Luiz Claúdio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE ECONOMIA
Ata da 3• Reunião, Realizada em 6 de Abril de 1983
(Extraordinária)

Às dezoito horas do dia seis de abril de mil novecentos

e oitenta e três, na sala de reuniões da Comissão, ha Ala
Senador Nilo Coelho, com a presença dos Srs. Senadores-

Severo_ Gomes, Presidente em exercício, Jorge Kalunie,
Gabriel Hermes, Luiz Cavalcante, Affonso Camargo e
José Fragelll, reúne-se a Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justíficado, os Srs.
Senadores Roberto Campos, José Lins, Benedito Ferreira, João Castelo, Albano Franco e Fernando Henrique
Cardoso.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da
reuniã.o anterior, que é dada como aprovada.
São apreciadas as seguintes matérias:
Projeto de Lei da Câmara n"' 29/81 - Dispõe sobre os
requisitos para a venda de espingardas de ar comprimido. Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer: pela rejeição do projeto. Conclusão: aprovação do parecer do
relator.
Mensagem n~ 183{82_: Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. MiníStro da Fazenda, para que seja autorizada
a Pref6ítilra- MuniCíPal de Machado (MG) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 160.49~.131,56. Relator: -senador Gabriel Hermes. Parecer. fa vor_âvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. COnclusão: aprovação do parecer do relator.
Mensagem n"' 83/82 - DO Sr. Presidente da RepúbHca, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis_tro da Fazenda, para que seja autorizada
a Prefeitura Municípal de Pirapora (MG) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 218.094.000,00. Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer: favorâvel, concluindo por apr~entar um Projeto de Resolução. Conclusão: aProvação do parecer do relator.
Mensagem n"' 45/83 ~Do Sr._Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do_Sr. Ministio da Fazenda, para que seja autorizado
o Gove_rno do Estado de Pernambuco a contratar __operação de crê_djto no valor de ÇC$ 700.683.136,08~ Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Conclusão: aprovação 'do parecer do relator.
Mensagem n"'l59J82- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado
o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar qperação de crédito no valor de CrS 746.739.468,36. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer: favprável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Conclusão: aprovação do parecer do relator.

Mensagem n"' 243/82- DO Si. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada
a Prii:feitura Municipal da Cidade de Recife (PE) a contratar operação _de crédito no valor de Cr$
179.960.500,00. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer: favorável, concluindo por apresentar um _Projeto de
Resolução._ Conclusão: aprovação do parecer do relator.
Mensagem n<:> 52/83 -Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Rio Grande (RS) a contratar
operação de crêdito no valor de Cr$ 1.153.986.210,80.
Relator: Senador Affonso C3miugo. Parecer: favorável,
concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer do relator.
Mensagem n~ i37/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado
o GoveriJO d~ E$tado !lo Rio de J an~iro a contratar _oQeração de crédito no valor de Cr$ 7'72.716.109,00. Relator: Senador Affonso Camargo: Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Conclusão: aprovação do parecer do relator.
Mensagem n"' 51/83- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes (MS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 39.015.006,19.
Relator: Senador José Fragelli. Parecer: favorável, concluindo poi- -apresentar um Projeto de Resolução. Conclusão: aprovação do parecer do relator.
Mensagem n~ 251/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro- da FaZenda, para que seja autorizada
a Prefeitura Municipid de Terenos (MS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 3.352.000;00. Relator:
Senador }osê Fragelli. Parecer: favofável, concluindo
por apresentar um Projeto de Resolução. Conclusão:
aprovação do parecer do relator.
Mensagem n<:>245/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr: Ministro da Fazenda, para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas (MG)
aconrratar operação de crédito no valor de Cr$
45.847.515,36. Relator: Senador Josê Fragelli. Parecer:
favorâvel; concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Conclusão: aprovação do parecer da relator.
A Presidência concede vista ao Sr. Senador Gabriel
Hermes, dos seguintes projetes: MSF n"' 184/8"2; MSF n"'
172/82, MSF n"' 173/82 e vista ao Sr. SenadOr Jorge Kalume do PLC n"' 71/81.
São adiadas, em virtude da ausência dos relatores, os
PLC n• 154(82, PLC n' 108(81, PLS n• 18(79, MSF n•
252/82, MSF n• 48/83, MSF n• 370/81, MSF n• 146/82
e MSF n• 253(82.
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro,- Assistente _da Comis_são, a presente Ata que, lida e aprovada,
serâ assinada pelo Sr. Presidente.
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÁO SOCIAL
Ata da quarta reunião, realizada em 14 de abril de 1983

-As onze horas do dia quatorze de abril de mil novecen~
tos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na
Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Presidente, Gabriel Hermes,
Helvídio Nunes, Hélio Gueíros, Jorge Kalume, João
Calmon e a Senhora Senadora Eunice Michiles, reúne-se
a Comissão de Legislação Social. Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores Senadores Carlos Chiarelli, Altevir Leal, Fernando Henrique Cardoso
e José lnácio. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. A -seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e, pela ordem, a Presidência concede a
palavra ao Senhor Senador Helvídio Nunes para emitir o
seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n<:> 051, de
1979, que "Introduz alterações na CLT, no Título referente à Organização Sindical, para o fim de compatibilizar os seus dispositivos com os preceitos constitucionais
de liberdade de associação profissional e de convicção
religiosa, política ou filosófica". Lido o parecer do Relator, o senhor Senador Hélio Gueiros solícita Vista do
projeto, que é deferida pela Presidência. Em seguida, a
Presidência adia a apreciação do item següinte da pauta
--Projeto de Lei da Câmara n"' 15_0, de 1982, que "Dá
nova redação ao art. 461 da CLT, aprovada pelo
Decreto-lei_p.9 _S.452, de I~ de maio de 1943"- por estar
ausente .o Relato_r da matéria. Prosseguindo, o Senhor
Presidente, Senador Jutahy Magalhães, em decorrência
da ausência do Vice-Presidente da Comissão, Solicita ao
Senhor Senador Gabriel Hermes assumir os trabalhos da
Comissão, para que ele possa relatar os dois últimos
itens da pauta. Assumindo a Presidência o Senhor Sena~
dor Gabriel Hermes concede a palavra ao Sr. Senhor Jutahy Magalhães que lê o seu parecer sobre o Projeto de
Lei da Câmara n~ 050, de 1982, que "Altera o § 2"' do ar- tigo 389 da CLT, aprovada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de
1~ de maio de 1943". Usam da palavra para discutir a
matéiia. além do Relator, o Senhor Senador Hélio Gueiros, o Senhor Senador Gabriel Hermes e a Senhora Senadora Eunice Michíles que, depois de expor o seu ponto
de vista sobre a matéria, solicita Vista do projeto, que é:
deferida pela Presidência. Continuando com a palavra, o
Senhor Senador J utahy Magalhães emite o seu parecer
sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 088, de 1981, que
"-''Acrescenta dispositivos à Lei n"' 3.807, de 26 de agosto
de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social". Não hã
debates, e a Comissão, por unanimidade de seus
membros presentes, aprova o parecer do Relator, que
conclui pelo arquivamento do projeto, nos termos da letra "C" do artígo 154 do Regimento Interno. Em seguida, reassumindo a Presidência, o Senhor Senador Jutahy
Magalhães faculta a palavra a quem queira fazer uso deI:;~.~ Nã_o have:ndo nenhum dos membros presentes que
queira usar a palavra e esgotada a matéria da pauta, a
Presidênc_ia declara _encerrados os trabalhos, lavrando
eu. Luiz Cláudio de Brltõ, Assistente da Comissão, apresente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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Ata da 42~ Sessão,
em 20 de abri_! de 1983
1~ Sessão Legislativa Ordinâria
da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Henrique Santillo,
Almir Pinto, Martins Filho e José Fragel/i.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES,.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 42• SESSÃO, EM
20 DE ABRIL DE 1983
LI-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1.- Mensagem do Senhor
Presidente da República
Restiruindo autógrafos de projeto
de lei sancionado:
- N' 80/83 (n' 137 j83, na origem), referente ao Projeto de Lei n9
33 j82-CN, que cria o Registro Nacional de Transportes Rodoviãrfos
de Bens, fixa condições para o
exercício da atividade e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 7.092, de 19 de
abril de 1983).

às 14 horas e 30 nifnutõs, do
Angelo Amaury Stábile.

- Recebimento de comuniCação
do Sr. Senador Albano Franco que
se ausentará do País.
-Arquivamento do Projeto de
Lei da Câmara ill' .39/SI {nl" 369, de
1979, na Casa de órigem), por ter

recebido pareceres contrários,
quanto ao mérito, das comissões a
que foi distribuído

1.2.3 - Requerimento

de fundação de Brasília. 23~' aniversário do jornal "Correio Braziliense".
SENADOR ITAMAR FRANCO
- Defesa de_ representatividade
política para o Distrito Federal, ao
ensejo do 23~> __aniversário de
Brasília.

SENADOR MARTINS FILHO
- Ameaça de saque que estaria na
iminência de ocorrer por parte de
flagelados na cidade de UmarízalRN.
1.2.5 - Comunicação -da Presi-=.
dência

N9 633/83, do Sr. Senador Ítamar Franco, soJicitando ao Poder
Executivo, informações relativas
ao Projeto de Lei do Senado Federal nQ !2_, de 1982._

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30- minutos, com Ordem
do Dia que designa.

1.2.4 - Discursos do Expediente

- 1.2.6- Comunicação da Li·
derança do PDS

SENADOR JORGE KALUME
Dia de Tiradentes._ Aniversário

- Referente à indicação do Sr.
Senador Lourival Baptista, para in-

1.2.2- -comunicações da Presidência
-Referente ao comparecimento a esta Casa, no próximo dia 26,

sr:-

-

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio LucenaClaudionor Roriz - Aloysio Chaves-- Hélio GueirOs- José Sarney- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José
Lins - Dinarte Mariz - Martins Filho - Humberto
Lucena - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Lourival Baptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- Joiio
CaJmon - Itamar Franco - Murilo Badaró - Henrique Santillo - Mauro Borges.- Benedito Canelas Gastão Miiller- José Fragelli- Saldanha Derzi- Álvaro Dias- Enêas Faria - Lenoir Vargas.
O SR. PRESID,ENTE (Almir Pinto)- A lista de pre. sença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1Q-Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
NQ 80/83 (nQ 137 f83, na origem), de 19 do corrente, referente ao Projeto de Lei nQ 33, de 1982-CN, que cria o
Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Bens,
fixa condições para o exercício da atividade e dâ outr!i5
providências.
(Projeto que se transformou na Lei nQ 7.092, de 19 de
abril de 1983.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Expediente
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência
comunica ao Plenário que, atendendo à convocação feita
atravês do Requerimento nQ 187, de 1983, comparecerá a
esta Casa, no próxímo dia 26, às quatorze horas e trinta
minutos, o Sr. Ministro de Estado da Agricultura, Angelo Amaury Stabile.
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tegrar, na qualidade de suplente, as
Comissões de Assuntos Regionais e
de Municípios.
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1.4- DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA

llamar Franco, que dispõe sobre o
ensino obrigatório, em todos os
cursos jurídicos do País, da disci~
plina "Direitos Humanos Funda~
mentais".

SENADOR JOSE FRAGELI.I
_ Improcedência das críticas formuladas pelo Deputado Federal
-Projeto de Resolução n'i' Sérgio Cruz, a respeito da escólha
25/80, que aUtoriza-a alienação de feita pelo Governador do Estado
2.3- ORDEM: DO _D.IA
terras de propriedade da SUFRAM do Mato Grosso do Sul_do nome
.
- P~ojeto de. Resoluçã~ n~_
MA - Superintendência da Zona do Dr. Lúdio Coelho, para exercer
Franca de Mailaus, à Empresa 0 cargo de Pr_efeii<Lda _ctdade 4~ - 8_? /81," _qll_e autonza a ~re~e1tura
_ M_unicipa!.- d~ C_ubatão (SP)_a ele~
Agropecuária Porto Alegre S/A. Campo Grande-MS.
- varem Cr$ 679.40•[096,7-2, o. monAprovado. A Comis-s_ãO de ReSENADOR ALTEVLR LEAL- tante de sua dívida consolidada.
dação.
--Requerimentos n~'s 537 a 541; Telex enviado ao Senhor Pre:siden- Aprovado. Ã Comissão de _Re547 a 556, de 1983, de desarquiva- te da República pela bancada do dação.
mento das proposições que rnen- _ PDS na Asserp;bléia Lçgislati_va,_do
-Projeto de Resolução n'
Estado do Acre, relatando atos de
cionam. Aprovados.
101/81, que autoriza a Prefeitura
- Projeto de Resolução n~' coação política que estariam sendo
Municipal de Maceió (AL) a elevar
28/81, que autoriza o Poder Execu- -pratiCadOs pelo Go-vernõ daquele
em Cr$ 130.213.939,45, o montante
tivo a alienar lotes do distrito agro- Estado.
de
sua dívida consolidada. Aprova~
pecuário da SUFRAMA à EmpreSENADOR ALMIR PINTO do. À Comissão de Red_a_ção.
sa Agropecuária Esteio SjA, para a
implantação de projetas agrope- Agilização das exportaçõ:es br~si
-Requerimentos n'~s 557 a 560;
cuários em área de 15.000 hectares. leiras, levada a efeito pelo novO Di·
563 a 570, de 1983, de desarquivaAprovado. Â Comissão de Re- retor da CACEX. Sr. CailOs Vfaca~
mento das proposições que menva
dação.
cionam. Aprovados.
-Projeto .de Resolução n'
SENADOR JOSE L/NS- Pro60/82, que autoriza a Prefeitura posta do Ministro Delfiri Nefto à
-Requerimento n' 571, de
Municipal de Candelária (RS) a 4-6, Collferência do Comércio In1983, do Senador Álvaro Dias, s-oelevar em Cr$ 56.965_.900,00, o ternacional, em Chicago, objetilicitando, nos termos do art. 280 do
montante de sua dívida consolida- vando a criação de um fundo espeRegimento Interne:', ~ retirada, em
da. Aprovado. À Comissão de Re- cial de compensação de .débitos
carâter definitivo, do Projeto de
dação.
acumulados por países exportadoLei do Senado n' 33_/83, de sua au-Projeto de Resolução n' res. lO' aniversáriO da Empresa
toria, que dispõe sobre o seguro de15/83, que autoriza a Prefeitura Brasileira de Pesquisa Agropesemprego. Aprovado.
Municipal de Alto Araguaia (MT) cuâria --EMBRAPA.
a elevar em CrS 56.508.859,95, o
SENADOR LENOIR VARGAS
montante de sua dívida consolida2.4- DISCURSO APÓS A
da. Aprovado. Ã ComisSão de Re- ...:... Dados dos custos do.P~ograrp.a ORDEM DO DIA
Nuc_lear ~~~_sileiro.
dação.
- Projeto de Resolução n'
SENADOR ITAMAR FRANCO
SENADOR MÁRIO MAIA
18/83, que autoriza a Prefeitura
- Caria do Círculo de Operários
Reparos ao discurso profe-rido na
Municipal de Maringâ (PR) a elede Juii de Fora-MO, referente a sessão an_terior pelo Senador Alt~
var em Cr$ 734._611.283,31, o monreivindic3ções que especifica.
vir Leal, a reSpeito de arbitrariedâtante de sua dívida consolidada.
des que estariam sendo praticadas
Aprovado. À Comissão de ReSENADOR LOURJVAL BAP- pela administração do_Governodo
dação.
TISTA -Pronunciamento da Mi~
Estado do Acre.
-Projeto ·-cte Resoluçã_o n'
nístrã Esther de Figueiredo Ferraz,
19/83, que autoriza a Prefeitura
por ocasião da inauguração do
2.5- DESIGNAÇÃO DA OR,
Municipal de Itaueira (PI) a elevar
Mausoléu de José Américo de .AI~
DEM DO DIA DA~ PRÓXIMA
em Cr$ 3.619.000,00, o· riloiltante
meida.
SESSÃO, ENCERRAMENTO,
de sua dívida consolidada. AprovaSENADOR
GASTXO
do. À Comissão de Redação.
MOLLER - Transcurso do 23'
3 - DISCURSOS PRONUN- Projeto de Resolução n'
aniversário de Brasília.
CIADOS EM SESSOES ANTJ;:20/83, que autoriZa -a: ·prefeitura
Municipal de São Paulo (SP) a eleSENADOR MÁRIO MAIA_- RIORES
var em Cr$ 503.460.012,06; o monCentellârio de nascimento do extante de sua divida consolidada.
Presidente Getúlio Vargas.
-Do Sr. Senador Martins Fi~
Aprovado. Ã COmissão de Relho,__proferido na sessão de 18-4-83.
dação~
1.5- DESIGNAÇÃO DA OR-Projeto de Resoluç_ão n'
DEM DO DIA DA PRÓXIMA
-Do Sr. Senador_ José Lins,
21/83, que autoriza a Prefeitura
SESSÃO, ENCERRAMENTO.
proferidos nas sessões_ de 18-4~83 e
Municipal de Uberlândia (MG) a
19-4-83.
elevar em Cr$ 495.756.000,00, o
2-ATA-DA43•SÉSSÃO, EM
montante de sua dívida consolida20 DE ABRIL DE 1983
da. Aprovado. Ã Comi_Ssão de Re4-ATAS DE COMlSSOES
dação.
2. I - ABERTURA
-Projeto de Lei do Sen;1do n'
5-- MESA DIRETORA
261/81, de autoria do Senador Jorge Kalume, que altera o art. 37 da
2.2- EXPEDIENTE
Lei n' 3.807, de _26 de a.go.s~o de
6 - LIDERES E V ICE1960 - Lei Orgânica da Previdên2.2.1- Leitura de Projeto
LIDERES DE PARTIDOS
cia Social. Discussão adiada para
reexame da Comissão_ de Co_nsti-:-- PrOjet~ d~ LeLdo--Se~a~õ
.7- COMPOSIÇÃO DAS COtuição e Justiça, nos termos do Re60/83, _de a~toria do Sr~ ~~nadar MISSOES PERMANENTES
querimento n' 634/83.
L3- ORDEM DO DIA

·n,

Abril de 1983

O SR. PREsfiJENTE (Almir Pinto) --A Presidência
ol"ecebeu, do Senador Albano Franco, comunicação de
Que se auSentará do Pais, no período de 26 a 29 do corrente, em viagem aos Estados Unidos Mexicanos, a fim
i:ie participar do Encontr9 Empresarial a ser realizado
naquele País, com a presença do Presidente da República, João Baptista de Oliveira Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência
comunica que, noS termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da
Câmira n' 39; de 1981 (n' 369/79, na Casa de origem),
que altera dispositivo de Aposentadoria da Lei Orgânica
da Previdência Social, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Almit- Pinto) - Sobre a mesa,
requerimento que 'vai ser lido pelo Sr. l'·Secretârio.
E lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 633, DE !983
Senhor Presidente,
Na conformidade do que faculta o artigo 239, item I,
letra b, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Poder Executivo as seguintes
informações relativas ao Projeto de Lei d_o Senado Federal n' 12(82:
1) Quais os resultados da expedição científica enviada
à Antârtida no mês de dezembro de 1982'?
2) Que programas de estudo ou avaliação dos resultados obtidos estão sendo levados a efeito'?
Sala das Sessões, 20 de abril de 1983. -Itamar Franco,
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) solicitadas as informações requeridas.

Serão

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. (Pausa.)
S. Ex • não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quem pode ignorar os sacrifícios despendidos para
que o Brasil se tornasse uma nação digna que tanto nos
orgulhece'? E é por isso que constantemente estou aqui
para relembrar os fatos mais importantes, isto é, os de
maior grandeza, porque importantes são todos eles.
Hoje nos vêm à lembrança, permitam que diga a
Vossas Excelências, três - acontecimentos que se
confundem no seu arcabouço, como se fossem
direcionados pelo próprio destino.
Quando mergulho na nossa História, pressinto que ela
se repete diuturnamente através de caminhos diferentes,
mas que possuem, em sua intenção, a mesma origenl. E é
por isso que Santaiana nos adverte:."Aqueles que não
seguem a lição da História têm que repeti-la".
Nesta oportunidade em que a nação relembra o
sacrificio de Tiradentes, ocorrido no dia 21 de abril do
ano de 1792, tem que estar alerta às investidas que
trazem nomes diferentes, mas que solapam e somente
servem para enfraquecer a nossa ascensão. Np, mundo
conturbado de nossos dias, quando o egoísmo passou a
ser sinônimo de domínio, instrumentalizado através de
uma linguagem amena, porém plena de tenazes, urge
atenção, cuidado e prudêncía porque, creio, o domíniO_
moderno- ê exercido através da força econômica. A'f
armas ficam à distância, inuitas vezes ocultas, para'
garantir o "avanço" ...
O Presidente Geisel advertiu, certa vez, que_ "as nações
não têm amigos, têm aliados" ... e em outra linguagem,
para os dias presentes, fui buscar o conselho de
Washington:
"Deveis ter sempre em vista que é loucura o
espe;~r uma 'nação favores desinteressados de outra;
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e que tudo quanto uma nação recebe como favor
terâ de pagar mais tarde com uma parte da sua
independência."
E o exemplo do jovem Alferes Tirad~ntes deve
permanecer em nosso pensamento, para manter-se vivo,
como um verdadeiro evangelho a orientar os longos
trechos ainda a percorrer.
Sem ser belicista, neste dia dos mais auspiciosos,
quando comemoramos o sacrifício dQ._"Patrono Cívico
da Nação Brasileira", vale relembrar o imortal
Chanceler Barão do Rio Branco, até como a~iso para os
dias atuais;

"'os Povos que., a exemplo dos do Celeste
Império, desdenham as virtudes militares e se não
preparam pra a eficaz defesa do seu território, dos
seus direitos e da sua honra, expõem-se às investi~as
dos mais fortes e aos danos e humilhações
conseqüentes da derrota."
Tiradentc:s resplandeceu e por isso estamos sempre a
relembrá-lo, como cantara o poeta Francisco Castro:
"Foi grande: é o perfil comum para os h_eróis;
Caiu .. ~ para crescer: - assim os sóis."
E o seu tentame não haveria de desaparecer, pois não
lhe faltaram seguidores e trinta anos depois o Brasil
realizou o grande sonho: a Independência.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, percorrendo estrada
larga, porém lngreme, da históriã pátria, vamos
encontrar Brasília, .neste verdor df?s_ seus 23_ anos de
inauguração. Quanta polêmica, cjuanto adiamento para
tornar real um anseio secular alimentado pelos nossos
antepassados, embora seus filhos mais preeminentes
reconhecessem a necessidade da mudança.
Mas, o que representam dois séculos para quem
nasceu destinado a ser eterno? Pois ê assim a Capital da
Esperança, eterna e terna! Juscelino Kubitschek, com
seu contagiante otismo, sob a iitSpiração outorgada,
certamente por Dom Basco, haveria de materializar o
sonho do padroeiro desta Capital. Sua determinação,
sua constân.cia e sua br:i-vura foram os alicerces
contribuidores para este acontecimento somente
comparável, como afirmou Dom Carmelo de
Vasconcelos Motta, ao_Hdescobrimento em 1500, à
Independência em 1822'' que represeiitam com Brasffia
"os três marCos culminantes na vida nacional".
.Juscelino declarara que_ ..A fundação de Brasília é a
fundação do equilíbrio da Nação Brasileira". E quem
poderá negar essa verdade? Essa obra resultou de um
civismo inigualável que hoje abriga e a-conchega o Bras_il.
Antes desse feito, o que havia? Apenas o abandono,
verberado peto poeta Cassiailo RicirdO:
"O litoral ainda não tomou conta do sertão. O
bacharel e o caboclo ainda não se entenderam, O
homem de colarinho ainda legisla para o homem de
pés no chão. O litoral pratica dois crimes ao mesmo
tempo: 6 de abandonar o sertão ao _deus~ dará do seu
destino e o de querer que o sertão pague os crimes e
deficiências resultantes dO a6iii.dono".

coração; isto é, cardioptose, ou deslocamento do
coração para baixo. E Vossa Excelência, então.
deliberou realizar a cardiomastrofia ou
transposição do coração para o seu lugar fisiológico
normal. Sim: Vossa Excelência resolveu, de vez,
transplantar, da beira-mar para o mediterrâneo do
País, a sua metrópole, que é o coração de sua
economía vital11 •
E acrescentou- "o santo vigário:
"Brasflia é a árvore da vida nacional
-Providencialmente plantada no Planalto Ceri:tral da
nossa Pátria."
Sr. Presidente, Srs Senad_ores, numa homenagem
especial pelo que realizou e vem realizando por esta
metrópele; registro os_1"3 anos ininterruptas do retorno
do Correio Brasiliense. Digo retorno porque esse jornal,
embora brasileir_o, teve o seu início em Londres effi 1808,
-sob a orientação de seu principal diretor e fundador, o
saudoso_ Hipólito José da Costa Pereira Furtado de
Mendonça, e foi usado como ve!_~l!_lo de uma luta que
culminaria com a IndepeO.dência cm 1822. O jornal
·emudeceu com a sua morte em 1823, após {5 anos- de
cirCulação.
Diz Silvio Romero que .. Hipólito, morto aos quarenta
e nove anos, é uma nítida encarnação do talento
- brasileiro de boa seiva, ágil, ativo, entusiata, amante das
_ idéias livres e capaz de lutar por elas." A sua pena,
colocada em favor da independência, contribuiu
-= poderosamente para a realização do anseio contido por
todos que sonhavam uma pátria livre.
Em 1960, o espírito inquieto e irrCquieto de Assis
Chateaubriand, nordestino que, como seus
antepassados, sempre buscou a criatividade, haveria
também de ser o primeiro do jornalismo na capital
nascente. E o Correio Brasiliense, desde o seu início,
funcionou como barómetro, marcando os graus da
efervescência citadina, e da vida social e política, porq~e
-Brasflia, a partir da memorá,,el inauguração, passou a
- ser o epicentro das decisões nacionais. E alguns dos que
ajudaram a construir o futuro desse -diário, como João
Calmon, nosso estimado colega que aqui se encontra;
outros que por ali passaram como Manoel Barbosa
Gonçalves e Oliveira Bastos; e outros que permanecem
como Paulo Cabral, Edilson Cid Varela, Ary Cunha com
a sua coluna . "'Visto, Lido e Ouvid.o", parecendo
rejuvenecer com o passar dos anos; Alberto Sá Filho,
José Hélder de Souza, Ronaldo Junqueira, Fernando
Lemos, Renato Riela, Haroldo Holanda, João Emílio
Falcão, Sebastião BatiSta da Silva (Cecé), Manoel
Mendes e o decano das letras jornalísticas brasileiras
~A u·stregêsilo de Athayde, são merecedores dos nossos
aglausos.
O Sr. Aderbal Jurema- V.

Ex~

permite um aparte?

O SR. JORLrE KALUME- Com muito prazer vou
_Quvir o nobre Senador Aderbal Jurema.

OSr. Ade;hal J,;,.e~a- As ~·ésiieras do aniversário-de
Brasília, dos 2.3 anos da cidade que Juscelino Kubitschek
-_ çie Oliveira plantou neste altiplano, V. Ex', com ~quela
-acuidade histórica,jâ conhecida desta Casa, vem_ tecendo
comentários oportunos, a personalidades CJninentes que,
pela ação e pelo pensamento, construíram a História
deste
País. V, EX' evoca aqui, a figura do Inconfidente,
"Deste Planalto Central, desta solidão que em
daquele que assumiu a responsabilidade da
breve se transformará em cêrebro das mais altas
Inconfidência Mineira, entrando, sem dúvida, na seara
decisões nacionaís, lançÔ os olhos, rllais uma vez
do Senador Itamar Franco, mas tenho certeza d~ que o
sobre o amanhã do meu País e antevejo esta _
Senador
Itamar Franco, que o está ouvindo neste
alvorada com fê inquel:iràntãvc!i uma confiança
instante, também, embora em posições partidárias
sem limites no seu grande destino",
diferentes, bate palmas ao discurso Qe_Y. Ex,_, quando
E diante desta realidade, vale a pena um retrospecto
evOCa a figura -do Mártir da Independência do Brasil, o
do discurso de Sua Eminência O Cardeal ArCebispo de
Tlrã.dentes. Depois de te_cer considerações rápidas sobre
São Paulo Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta,
a data de amanhã, 21 de abril, V. Ex~ se detém numa das
ao celebrar a primeira Missa no dia 3 de maio de 1957,
páginas mais substanciosas da história do jornalismo
em pleno cerrado, saudando o Presidente Juscelino:
brasileiro, quando evoca a figura de Hipólito, que
·chamarei
de Hipólito brasiliense, porque ele criou, em
"Vossa Excelência descobriu a etiologia da
Londres, um jornal que ainda hoje é motivo de
enfermidade do Brasil, ou seja, a ectopia do
Felizmente isso desapareceu c-om o nascimento de
Brasília, mesmo porque, enconfrarno-nos como um- só
corpo abençoado pelo Brasil. E agora se vêm
concretizadas as proféticas palavras do seu fundador:

e

1171

admiração para todos os analistas da HistQria, porque
na época. ele- soube tocar nos problemas mais
fundamentais deste País. E agora, V. Ex• assinala a fase
chateaubriânica, porque foi o gênio de Chatc:aubriand
que fez com que o jornal Correio Braziliense circulasse
na nova Capital da República. Pois bem, junto aos
nomes que V. Ex' citou, estâ aquele da minha maior
admiração no jornalismo brasileiro, o paraibàno
brasileiro Assis Chateaubriand. Receba V. Ex• na
qualidade de Vice-Lider do PDS, as minhas saudações
pelo discurso histórico que realiza nesta tarde.
O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador Aderbal
Jurema, sei que V. Ex' jâ demonstrou várias vezes que ê
um enamorado do Correio Braziliense, da imprensa de
um modo geral, como jornalista que é, da nossa ~istória
pátria e também da criação de Brasflia. Eu me permito
recordar que certa vez, conversando com alguns
intelectuais, me foi revelado que V. Ex', ainda no verdor
dos anos, ainda imaturo já sonhava com a cOnstrução de
uma cidade que iria se chamar Brasília. V. Ex• jânaquele
tempo, não quero dizer há quantos anos, ...
O Sr. Aderhal Jurema- Em 1928.

O SR. JORGE KALUME- ...em 1928, veja~mo V.
Ex' foi pi'ofético, V. Ex' estava além do seu tempo.
Aproveito a oportunidade além de agradecer o seu
aparte, nesta oportunidade em que homenageamos as
três grandes datas, para cumprimentá-lo e agradecer as
palavras que me foram dirigidas e que irão ilustrar o meu
pronunciamento desta tarde,

-o Sr.

GastãO Mül/er- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer ouço
o nobre Senador Gastão MUller.
O Sr. Gastão Müller"~- Senador, estando eu na
Liderança do PMDB ev~ntualmente, quero dizer que o
PMDB está avalizando totalmente o discurso de V. Ex',
na homenagem que presta a Tiradentes, um dos
precursores da nossa Independência; a Juscelino
Kubitschek, fundador de Brasflia, aquele que teve a
coragem cívica de transformar em realidade o preceito
constitucional tão decantado, mas que nunca tinha sido
executado, de transportar a Capital do Brasil para o
interior do País; e também V.Ex• teve a gentileza de
assinalar, para aplauso de todos nós, a implantação,
também, do Correio Braziliense. Mas, Senador Jorge
Kalume, uma curiosidade também histórica: houve um
período neste País- que o Papa diria que foi o período
da sombra- que se comemorou neste Brasil a data da
inauguração de -Brasília sem se falr em Juscelino
Kubítschek. A mesma coisa que se querer assinalar a
concjuista espacial sem lembrar Yuri Gagarin, o
primeiro homem que conquistou o espaço, na primeira
etapa da conquista do espaço. Ocorreu isso, de fato, na
década de setenta. Mas veio a abertura, graças ao
Presidente GeiseJ e ao Presidente Figueiredo, como tão
decantadamente o PDS fala, e hoje se pode, como V.
Ex', um Senador do PDS, dizer da. tribuna em alto e bom
som que Juscelino Kubitschek foi a alma propulsofa da
fundação de Brasília, que hoje é uma realidade, e que
n::presenta não somente a criação ou fundação de uma
capital, com geri.talidade dos homens que elaboraram os
seus projetas. _mas o seu significado principal que é a
conquiSta do interior. Nós que somos do interior
sa.bemos o valor e a importância de Brasília, como
cOnquista e integração da Amazônia e do Centro~Oeste,
região à qual pertenço. De modo que eu me congratulo
com V. Ex• em J10me d~_ ~MDB _e pessoalmente, pelo
histórico discurso .::... como bem .o disse o Senador
Aderbal Jurema- que v. Ex' pronuncia hoje no Senado
Federal, na véspera desses três eventos tão importantes
na História do Brasi( e de Brasflia.

O SR. JORGE KALUME- Gostaria, inicialmente,
de dizer ao meu estimado colega que eu nunca jamais
omiti, desde quando Depu_tado, e que existiam os AisAl-I, AI-2. AI-3, AI-4, AI-5- nunca omiti o nome de
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Juscelino_ Kubit_schek.
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S~mpre

fiz referênCia respeitOSa a

Sua Excelência, inclusive exaltava constantemente a
grande estrada de integração que nasceu graças a
Brasília e Que uniu os- nossos Estados, o meu e o de V.
Ex• Acre e Mato Grosso, os quais, antes ínsulados, hoje
estão t_otalmente integrados aos demais Estados da
Federação. A V. Ex•, portanto, os meus agradecimentos
pelo aparte com que me honrou.
Sr. Presidente, falando em COrreio Braziliense, eu não
poderia deixar de destacar a colunista Katucha, Talita
Aparecida de Abreu, que vivia o jOrnal e a sua coluna,
retratando durante 23 anos ·a: vida social dos brasilienses.
Num preito de reconhecimento e gratidão, o seu nome
continua figtii"ando na mesma coluna que tanto ilustrou.
E Assis Chateaubriand, homem que tinha dentro de si o
futuro, parecia repetir o pensamento de Shakespeare:
.. Alguns nascem grandes; alguns realizam
grandezas; porém alguns possuem um impulso de
grandeza a conduzi-los."
QUe o Correio Braz.iliense continue bravo como o seu
fundador Hipólito José da Cos_ta e fértil como foi a
ima&inação de Assis Chateaubriand.

O Sr. Itamar Fran,_co -

V. Ex• permite um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Pois não, com p-razer
ouvirei, como chave de ouro, o aparte do nobre Senador
pelas Alterosas, o Estado da Liberdade, Minas Gerais.

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Jorge Kalume,
eu nã-o pretendia interromper V. Ext,jã que na linha do
seu pronunciamento falo em seguida, não só falando de
Juscelino Kubitschek, de Tiradentes, mas mostrando a
importância de uma representação política ries.tã: Capital. Mas queria fazer justiça a V. Ex• Desde que conheço
a sua vida pública, jamais V. Ex• deixou de se referir a.o
grande Presidente Juscelino Kubitschek e, creio que no
aparte que o nosso Líder Gastão MUller lhe deu, S. Ex•,
em absoluto, quis colocar em xeque a pessoa de V. Ex•
Não foi esse o motivo. Mas realmente nest~_P_$_ho_uve
um momento, houve momentos tristes, senador Jorge
Kalume, em que se deixava de falar no grande Presidente
Kubitschek quando se comemorava a data de Brasllia.
Faz bem V. Ex• em invoCar o grande Tiradentes, o nosso
Mártir da Independência, e Juscelino Kubitschek de Oliveira. Meus parabéns pelo pronunciamento de; V. Ex• e a
certeza de que, realmente, o Mártir da Independência, o
homem que lutou pela liberdade; o grande Presidente
Kubtischek, que sempre defendeu o primado do Direito,
o respeito à Lei, que esse primado do Direito e o -respeito
à Lei prevaleçam no Brasil na conquista da normalidade
democrática que todos queremos.
O SR. JORGE KALUME- O aparte de V. Ex• para
mim tem um -significado especial, porque partido de um
homem nascido nas Minas Gerais, onde também nasceu
o primeiro grito irredentista, o primeiro grito de independência, através do sacrifiCio do nosso Tiradentes.
Portanto, a V. Ex•, nob.re Senador Itamar Franco, quero
dizer que muito me senSibilizou o seu aparte e que o registro com mui(O-piãzei. ---

O Sr. Lomanto Júnior -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME terrã de Rüi.

Ouço a voz da Bahia,

O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• não vai encerrar com
chave de ouro.
O SR. JORGE ~LUME- V. Ex• será o coroamento. do meu discurso.

O Sr. Lomanto Júnior~ V. Ex• lamentavelmente vai
encerrar com um aparte que é uma chave comum, mas
apenas ela tranca mesmo. Sr. Senador, os meus cumprimentos pela oportunidade do seu pronunciamento. V.

Ex• registra Q 21 de abril que é urna data muito cara aos
nossos corações.. V. Ex• relembra a figura do Mártir da
nossa Independência, a _figura impávida de um jovem
que sonhou em fazer deste Pais uma nação livre e sacrificou a sua própria vida, doou em holocausto à Liberdade
a própria existência. Faz bem V. Ex• em relembrar a figura impávida, herãldica, a figura admirâvel, a figura
exemplar de José Joaquim da Silva Xavier. E ao mesmo
tempo V. Ex• comemora também o descobrimento desta
Nação que é o nosso berço, V. Ex• assinala também o
aniversário de um dos jornais que nasc~ com a cidade, a
Capital aa Esperança, e como bem disse aqui o Senador
Gastão Müller, ela foi o veiculo propulsor, foi sem dúvida alguma a grande estimuladora, a grande impulsionadora _centralizando a capital do País, que se tornou na
fonte de irradiação e mesmo de' inspiração do novo Brasil. CumpriJriento V. Ex•, Senador Jorge Kalume, ilustre
representante do Acre, desta terra, deste jovem Estado
que tem também uma .história exemplar. E quantas vezes
V. Ex' tem contado essa história-aqui. Eu não diria, repitõ,-que V. Ex•, com este aparte, fecharia com chave de
otiró, o seu brilhante discursQ: o que ocorreria se se fechasse, se s-e encerrasse,- se Se hermetizasse com o aparte
do meu colega das Alterosas. Ma_s a Bahia nãQ poderia
faltar ne_sta hora em que se come_nwram tantos _eventos,
a Bahia continua fiel àquela sua vocação materna, a·
Bahia continua fiel àquela sua _vocação de mãe da Pátria.
E é em nome da Bahia, Excelência, que eu manifesto a
minha solidariedade ao seu brilhante discurso que foi e
que serâ, sem dúvida alguma, uma página a mais na históiia que será escrita nos Anais do Senado e que muita
gente, ao lê-lo, aprenderã, mais uma vez,- uma lição de
brasilidade.
O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador Lo manto Júnior, os apartes de V. Ex• sempre foram muito bem
ouvidos pela Casa. E o que dizer aqui, o humilde orador
que está neste momento sendo honrado com a sua palavra veemente, eloqüente, palavra que penetra, que vem
com lealdade, quero dizer que a Bahia de ontem, dos
seus antepassados, que também através do verbo de Rui
Barbosa e de outras figuras, defendeu a transplantação
da Capital, os seus discípulos, os seus continuadores,
como V__.
c;Qmo Luiz Viana e outros mais que se encontram nesta Casa, são os aluais defensores daquelas
idéias de ontem, hoje materializadas. Portanto, a V. Ex•
os meus agradecimentos.
Posso dizer que o fecho do__ meu dicurso, o encerramento c;lo meu d_iscurso te~e a ~proã-lo os apartes ~e todos os nobres colegas, dentro dos quais estão inseridas as
palavras de V. Ex' (Muito bem! Palmas. O orador é cum-

Ex•.

pn'mentado.}
O Sr. Lomanto Júnior- Muito obri2ado.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar_ Fran_co, por permuta com o nobre Senador Gastão Müller.

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte dis-curso..)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pouco ouvimos o nobre Senador Jorge Kalume.
Gostaria: de dizer, Sr. Presidente, nesta tarde e às vésperas de Brasília completar 23 anos de existência, que é
O_Eortuno o debate sobre a sua representatividade poHtiCa cuja -importância o Correio Braziüeilse vem demonstrando através de um seminário que estã sendo realizado
sobre o assunto.
o-engajamento da sociedade civil na discussão dos
grandes temas da atualidade propiCia uma crescente participação popular na -CCiitdução dos negócios públicos.
A data enseja, também, recordar a figura do grande
Jusç_elino Kubitschekt apologista intransigente dessa
participação em todos os níveis, principalmente com re. lação ao povo brasiliense, que deveria- segundo seu entendimento - dirigir seu próprio destino.
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~de estranhar, portanto, que algumas vozes, isoladas
na verdade e contrárias a essa representação, hoje, tentam distorcer o pensamento do ex-Presidente sobre o assunto, imputando-lhe posição desfavorável a esta medida eminentemente democrãtica.
Sua adesão à causa foi tão evidente que mesmo antes
da inauguração da Capita~ a 13 de abril de 1960, sansionava a Lei n9 3.751, estabelecendo a criação de uma Câmara de Vereadores para o Distrito Federal.
E ao escolher a data de Tiradentes para inaugurar
Brasília, Juscelino Kubitschek de Oliveira pretendeu, obviamente, simbolizar na figura do mártir da Independência a luta pelos postulados da liberdade e da democracia,
que se alicerçam, fundamentalmente, na representação
popular.
Historicamente, a preocupação do ser humano em discutir as formas de governo mais apropriadas data de época remota. Já no período helênico tratava-se intensa
disputa entre os que advogavam preferência pelas formas aristocráticas de comando político e aqueles que defendiam a democracia como ideal. As condições sócioeconómicas de cada era e região acabava por fazer prevalecer uma ou outra tendência. O ·maior ou rrienor grau
de participação popular no processo de tomada de decisão não teve um curso histórico linear nos séculos que se
seguiram imediatamente ao periodo helênico. Não é de
admirar que assim tenha sido porquanto a violência generalizada- àínd3. Corlsfitufa traço fundamental do iela~
cionamento entre os povoS e os homens. Gradativamente, porém, foi a força: bruta sendo substituída pela razão
e com isto passou a ser humano a cada vez mais ter a sua
dignidade individUal- reconhecida e respeitada.
O Renascimento, que representou um marco existen~
cial de primeira grandeza na evolução cultural do homem, trouxe o humanismo de volta ao cenârio intelectual. No plano político não poderia tardar o advento de
ref-ormas profundas. Quis a história que treze co1ônias
inglesas submetidas ao jugo da coroa britânica viessem a
lançar as bases da moderna república. A declaração de
independência dos Estados Unidos da América constitui
um documento histórico de valor inestimável porquanto
-proclama solenemente a igualdade fundamental e ontológica dos seres humanos." Pela primeira vez no mundo
contemporâneo são rechaçados expressamente os privilégios decorrentes do vinculo familiar ou de parentesco.
Todos os homens nascem iguais em direitoS e obrigações
fazendo, portanto, jus a idêntico tratamento legal. Baseados nesta premissa ética, os "founding fathers" da
nova nação americana armam todo um sistema de governo que viria a influenciar decisivamente os demais países
pelo avanço que representava em termos políticos. Pou·
cos anos mais tarde, do outro lado do Atlântico, dâ-se
um evento que iria- assustar a elite aristocrática da época.
O regime inOnárqUico da França é violentamente acuado
pelas forças populares que reivindicam maiores direitos
para o povo. 0$ ..Estad_os Gerais"- órgão representativo do clero, nobreza e burguesia - não eram chamados
a opinar de longa data. O abade Sieyés resumiu em poucas palavras a pretensão que vagava no ar: ..0 que são os
••Estados Gerais"? Nada; o que desejam ser? Tudo." A
resistência da coroa em atender aos reclamos da sociedade acabaria por condenar o regime.
A posterior evolução política do contingente europeu
demonstrou a inutilidade e até mesmo o perigo querepresentaV-a -para a esta:bilidade-sodãl quatquer-resistência
ao movimento que pretendia estender as franquias democráticas a IDais amplas camadas do povo. Quer sob o
império de regim~ monárquicos, quer sob a égide do re'publicanismo deu-se uma crescente participação popular,
fiO processo de tomada d_e de_cisão política. Este moviM
mento fez-se sentir de forma particularmente aguda nos
paises mais avançados, naqueles que atingiram um estâgio mais alto de evolução e modernização. As sociedades
perifériciis-, aquelas que se maril1Veram à margem ou dependentes dos grandes centros propulsores do progresso
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tiveram uma evolução mais lenta, embora no mesmo
sentido.

No Estado moderno

dá~se

o nome da cidadania ao

vínculo de natureza jurídica que une o individuo à nação
politicamente organizada. Este vinculo comporta a existência de direitos e deveres em relação à comunidade.
Respeitados certos pré-requesitos, livremente estabelecidos por cada ordenamento, é reconhecido ao cidadão
que integra -determinada coletividade estatal õ direito de
participar na formação da vontade coletiva. Dada a impossibilidade de serem as atividadci -públícas exercidas
diretamente pelo conjunto de cidadãos, construiu-se a
idéia de democracia representativa onde cada qual é cha-'
mado a escolher mandatários que, por um perfodo certo
e pre-determinado de tempo, condllzeffi a gestão da coisa
pública em nome do todo. O processo de escolha dos representantes dá-se no bojo de uma eleiçã_o, sendo o _voto_
o instrumento colocado à disposição dos indivíduos para
efetivarem a sua escolha. Constata-se, destarte, que este
direito subfetivo públiCo; assegurado de forma mais ou
menos ampla nos Estados democráticos, constitui fonte
excl~iva da legitimidade de todo poder polítiCo.
Mostro, Sr. Presidente, que no Brasil, praticamente,
todas as Constituições estabeleceram e asseguraram o .direito do voto na Càpital Federal.
Lembro que alguns teóricos do Federalismo mostraram que isso não deveria existir na Capital Federal .. E
costuma-se, Sr. Presidente, lembrar um detalhe histórico
para mostrar a exceção. Digo eu o seguinte: a norma
jurídica concreta nunca é fruto de uma abstração, como
pretendem esses teóricos do federalismo. São_ sempre f~
tos específicos, circunstâncias pecUiiaÚs a urõ. d-ado nlomento que determinam o surgimento de um preceito.
Considerando que a Constituição dos Estados Unidos
lançou as bases do moderno Estado federado ...
E aqui, Sr. Presidente, abro um parênteses. Volta e
meia, refiro-me ao problema americano, porque se costuma dizer que Washington não tem representação polftica e que Brasília deveria seguír esse exemplo, quando
em verdade o meu pronunciamento prova exatamente o
contrário_: que, hoje, Washington tem representação
política, inclusive um prefeíto eleíto.
Mas, continuo, Sr. Presidente.

No Brasil todas as constituições republicanas consagraram o princípio segundo o qual todo o poder emana
do povo e em seu nome ê exercido. ~inconteste que aregra geral sofre algumas derrogações não só entre nós
como em qu-alquer outro país.Há que se perquirir, entretanto, quando e em que condições é legítimo estabalecer
exceções à regra geral. Compreende-se, por exemplo, que
a unidade administrativa denominada Território, por
encontrar-se sob a tutela direta da União, não realiza
eleições para o preenchimento do executivo regional.
Esta derrogação do princípio não implíca, entretanto, na
ausência de toda e qualquer representação política. ~
ria, de resto, incongruente tolher a prerrogativa decidaM
dania no que tange a representação legislativa a nível federal ou municipal. No que tange o Distrito Fed~ral dáse, não obstante, precisamente este tipo de situação.
Segundo alguns teóricos do -Ieà"eralismo, constitui necessidade bâsica deste tipo de Estado s1tuar a capit~l
política da Nação fora do âmbito político de qualquer
das unidades que integram a União. Segundo expressa
Castro Nunes " ... de outro modo a Nação não estaria em
casa própria, seria hóspede, que as circustâncias podeM
riam tornar inoportuno, dos poderes da província ou Estado a que pertencesse a cidade.'' De acordo com esta
corrente de pensamento é imperioso situar a capital <~nuM
ma zona neutra, fora e acima do alcance de qualquer
província ou autonomia local, no interesse precípuo da
União, consideração que terá de dominar a instituição

OOilfõ g"uia de intérprete nas aplicações práticas do direito." Qualquer outra solução torn<.U"ia o poder central suM
jeito à autoridãde de uma província •• ... criando-se deste
modo uma hegemonia que rompe o equilíbrio federativo." Portanto, do ponto de vista doutrinário, as razões
_que levam a organização eStatal a negar o direito de representação politica aos habitantes da Capital prende-se
à suposta necessidade de assegurar independência e soM
berania aos poderes centrais.
A norma jurídica concreta nunca é fruto de uma abstração. São sempre fatos específicos, circunstâncias peculiares a um dado momento que determinam o surgimento de um preceito. Consideriindo que a Constituição
dos Estados Unidos da América lanÇou as bases do moderno estado feõerado, cumpre ·estudar as razões que levaram os constituintes daquele País a optar por um .. municípiõ neutro" para servir de sede ao governo da União.
O historiadOr V. Tindall relata que no dia21 de junho de
1783 cerca da 80 (oitenta) soldados que não haviam recebido o respectivo soldo marcharam sobre o Congresso
Nacional então reunido em Filadelfia, e não só ameaçaram_ fisicamente os congressistas como insultaram-nos
verbtllmente. Não tendo as autoridades municipais ou
estaduais tomado qualquer providência, foram os con-gressistas obrigados a fugir para a cidade de Princeton
(apud._ The orign and government of Disirict of Columbia.)

Esta é uma lembrança histórica, Sr. Presidente, que
precisa mostrar porque é que surgiu a idéia de município
neutro.
Madison teria mais tarde expressado da seguinte forma:
"A necessidade indispensável de um domínio
sobre a residência do governo se demonstra por si
só._ ~ um poder que possui todas as legislaturas da
Uilião, e poderia dizer que do mundo, em virtude de
sua supremacia geral. Sem ela, não só poderia ser
insultada a autoridade pública e seus procedimentos
interrompidos impunemente, como a dependência
dos membros do governo geral relativamente ao Estado que incluísse o assento do governo, a efeito de
que-os protegesse no desempenho de seu dever, podei'Íam.lhe acarretar as assembléias nacionais a acusação de influência ou medo, igualmente desonrosa
para o Governo e prejudici31 para os demais componentes da Confederação. Este raciocínio adquiri~
rá mais peso se se considerar que a acumulação gradual de melhorias públicas na residência do Governo seria uma carga demasiado grande para deixá-las
em mãos de um só Estado, e que criaria tantos obstáculos para o traslado do governo que restringiria
todav_ia ainda ma_is a independência que lhe é indisM
pensâvel. A extensão deste distrito federal está suficientemente círcuscrita para dissipar qualquer receio adverso. E como há de destinar-se a este fim
mediante o consentimento do Estado que o ceda,
como referido Estado indubitavelmente estipulará
no contrato que celebre, que se tomem em conta os
direitos e o consentimento dos cidadãos que o habitem, e como os habitantes acharão bastan~es ali·
ciantes para estar conformes com esta c_essão, como
haverão tido voz na eleição do governo que há de
exercer ·autoridade sobre eles, como para os fins lo·
cais se lhes permitirá evidentemente ter uma legisla·
tura municipãl que será produto de seus próprios
votos, e como o poder de legislatura do Estado e dos
haPitantes da parte cedida, de convir na cessão, procederá de todo o Povo do Estado ao adotar a Constitu-iÇãO, todas--as õbjeções lrriaginâveis-parece que
ficam conciliadas." (apud "O Federalista" trad.
Reggy Z Moraes - Ed. Nacional de Direito).
___ Como se v.ê,o princípio de eleHvidade das autoridades
locais não foi a princíPio abolido. Na origem (1802), a ci-
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dade de Washington foi _governada por um prefeito de
nomeação do Presidente e um conselho municipal eleito
pelo povo. Já em 1812 o prefeito passa a ser eleito pelo
Conselho e em 1820 diretamente pelos cidadãos. Foi a
"Guerra Civil" que viria a imprimir modificações subs~
tanq_iais na administraÇão local. Em 1871, o Congresso
transformou a cidade num território federal que passou
a denominar-se Distrito de Columbia. Nesta qualidade,
a cidade passou a ser administrada por um prefeito nomeado pelo Presidei'tte e um Conselho eleito. Em 1874,
com a revogação do estatuto territorial, a adminístração ·
concentrou-se totalmente nas mãos do Executiv:o Federal- através ·de-comissári~s nomeados. Este tipo de admi~
nistraç-ã.o local perdurou até 1967 quando foi implementada ampla reforma denominada "Reorganization Plan
n9 3". Finalmente, em 1974, o Congresso Nacional votou
a Public Law 93-198, conhecida como "District of Columbia Self Government and Governmente Reorganization Act". Esta nova legislação restabeleceu não só o direito da população local de escolher o Chefe do Executivo como- igualmente os integrantes do corpo legislativo.
Como se nota da descrição acima, o princípio da ilegibilidade das autoridades locais só foi derrogado em ocasiões excepcionais, em virtude de acontecimentos graves.
A regra do principio democrâtico-republicano de governo ã.CabOU-por ser restau~ada na sua plenitude quando
cessaram as razões de força maior que ditaram a respectiva derrogação.
OUtro episódio igualm-ente sugestivo quanto às origens históricas do município politicamente neutro nos é
fornecido pela República Argentina. Sob a presidência
ae-Avellaneda, Buenos Aires, a capital do País, ainda era
um murlic!Pio- íntC:grado na Próvíncla do mesmo nome.
A luta eleitoral provocada pela sucessão daquele Presidente pôs, frente a frente, o governo da Nação e o Gov~rnador provincial que se lançara candidato de oposição à Casa ROsada. Ã campanha eleitoral descambou
para a luta armada. obrigando os poderes federais a se'
refugiarem em Belgrano. Depois de finda a insurreição
providenciou-se a adoção de emenda constitucional vi~
sande desmembrar da Província de Buenos Aires o Distrito que hoje_ ê a.dminis~rado por ppderes federais.
Entre nós, o artigo 72 da Constituição do Império, que
dava a cada província um Conselho Geral, excluía desse
direito aquela em que estivesse a capital elo Império. Assim, a Província do Rio de Janeiro ficava subordinada
diretamente à Assembléia Geral e aos Ministros do lm·
pério. O Afo Adicional, de 1834, de tendências francamente federalistas, revogou a odiosa exceção, declarando entretanto que, no Rio de Janeiro, a autoridade da
Assembléia não compreenderia. "a Corte nem o seu Município". Proveta dai a denominaçãQ ..município neuM
tro" significando que a circunscrição permaneceria isolada, não dependente do poder provincial, mas subordinada diretamente às Câmaras do Império e ao seu Governo. Foi o decreto revolucionário n9 510 de 22-6-1890 que
veio a cognominar Distrito Federal a capital da República.
A autonomia municipal antecede, na história políticoadministrativa do País, à das Províncias sendo os vereadores os primeiros mandatários eleitos pelo povo seja
para junção normativa, seja como intendentes no exercício executivo, na judicaçào de primeira instância, ou, finalmente, como representantes dos eleitores em certas
deliberações do Reino. A capital, no Império, elegia o
seu Paço Municipal ·a têm de Deputados Provinciais. Na
Repóblica continuou a eleger o seu próprio corpo político além de possuir representação a nfvel congressuaL
A transferência d? ~apitai para o Planalto Central foi
precedida-, todos recordam, de intensos debates quer
quanto à conveniência da medida, quer quanto à sua
oportunidade. Entendiam lilguns que se fazia necessária
a adoçào de Emenda Constitucional para efetivar a medida, posição contra a qual sç colocou o eminente jurista
e homem público brasileiro San Thiago Dantas. Na qua-
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lidade de relator da Mensagem Presidencial_que propunha Lei Orgânica para o novo Distrito Fede<ral, no âmbito da Câmara dos Deputados, o parlamentar em questão
defendeu brilhantemente a teSe, afinal vitoj:iõsa, seg~rido
a qual bastava adequar a legislação ordinária à nova
.contingência espacial da sede_ da República. Na sessão
realizada em 25 de fevereiro de 1960, assim se pronunciava:

projetas de lei sobre matéria tributária _e orçamentária,
S!!rviços públicos e pessoal da administraÇão do Distrito
Federal (art. 17, § IQ),
__Como se vê é omissa ·_a -~ei Fundá;e;;ta1 q-uanto à
competência para dispor sobre tudo quanto diga respeito
ao pecti1iar interesse local. A Emenda de 1969, mantêm a
situação descrita. Ficam suprimidas, a partir de 1967,
tanto a representação junto à Câmara dos Deputados
como aquela outra junto ao Senado.

" ... ao propor a organização administrativa do
futuro Dístríto Federal, a mensagem do Executivo
tem necessidade de se reportar ao que hoje diz o ar~
tigo 26 da Constituição. Prevê, pois um Prefeito,
uma Câmara de Vereadores e outras caracter_ístlca_$
que são as do DistritO Federal atual. Os Deputados
que dentro desta Casa, estão pensando que_ seria
conveniente reformar a Cõilstituição nesse ponto e
dar nova redação ao art. 26 não o fazem porque
cons_iderarn a lei ordinária impossível, porque consideram ínexeqtlfvel a tarefa da organização administrativa da futura capital pelo cond:uto da lei or(jinária, de modo algum. Apenas estão desejando,
para realizar urri prOgresso no campo dá formulação de nossa instituição, reformar o artigo 26 da
Constituição para ColoCá r" a- capital da República,
não sob a administração e o governo de poderes locais, mas sob a admii'!.i&tração e o goVerno da própria União, através do Senado ... "

Ante a confusa situação legislativa criada com as inúmeras leis (constituciomi.is e ordinári-as) vindas a lume
após 1960, cumpre indagar se a Câmara de Vereadores,
ínStítUída -itravés da Lei 3.751, de 1960, ainda·exrstejlú·idicamente. Ao que Seja de nosso conhecimento, e de
acordo com pesquisa precedida junto ao banco _de dadoS
do Senado,_não houve qualquer norma de natureza infraconstítucional_a derrogar o capítulo II do referido _diploma. A nível da Carta Magna não nos parece que os
estatutos de 1967 ou de 1969 tenham revogado a compe"iêricía irltrínSeca do DF p~uá" lf:8íslar, ol-18iêiáiía· oU supletivamente, em tudo que diga respeito ao peculiar interesse locaL Cumpre salientar que a organização federativa, tal como implatada entre nós, sempre se preocupou
em descrever exaustiva e limitafiVamerifC i competência
da União (art. 89 da atual Constituição). Por exclusão,
tõda a matêrTii 'lião contida nesta descrição cai no domínio das Unidades autôilÕmas. Acresc~te-se Q.Ue, deter~
minados assuntos compreendem competência concorrente dos estados e da federação (art. 81', § único, da
Constituição).

Como não houvesse tempo para qualquer tipo de reforma constltucional, acabou por ser votado o projeto
que se transformaria na Lei 3.751, de 13 de abril de 1960,
a qual preve em seu artigo 69:

É curiosa a situação polftico-administriitiva da Capital

O exame atento das disposições contidas no artigo 17 e
respectivos parágrafos da atual Carta_r~:Vela que o constituinte se preocupou em traçar os limites da_competência normativa tanto do Congresso (art. 17 caput) quanto
do Senado (art. [7, § 1~') em relação ao Distrito Federal.
As.s_im_sc;õ_QQ,. há de se reco)lhecer a existência d~ um vãcuõ legislativo no que tange a discriminação da competência normativa em relação aos demais assuntos. A
cjuem cumpre, por exemplo, dispor sobre o estatuto do
detento no Distrito Federal? Quem teria legitimidade
para adotar um plano educacional ad~uado às peculiaridades_ locais? Que autoridade ericofltra-se investida de
poderes par3: dar nomenclatura aos logradouros públicos? Estas qUestões e tantas outras que POderiam ser suscitadas vêm sendo objeto de .uma solução emergencial.
Reportemo-nos a um caso concreto. No curso do exercício de 1979 foi necessário doar a Organização das
Nações Unidas um terreno para instalação de sua Repres.entação no País." Este ato_, por extravasar a mera gestão do patrimônio público, estava a exigir prévia autorização legislativa. A matéria seguramente não poderia ser
eitquadrada nos estritos limites da competência do Senado, tal como definida no§ 19, do art. 17. Tampouco
poder-se-ia ·sustentar que fosse da alçada do Congresso
Nacional, com base no "caput" do mesmo artigo, por_quanto escapava por completo à mera seara da "organizªção administrativa e judiciária" local. Não obstante,coube ao Parlamento conceder a dita autorização (Lei
{)~670, de 4-7-79 que teve tramitaçao _bicameral). A conclusão que s_e chega ê que o congresso Nacional, usando
das prerrogativas que lhe foram atribuídas pela Emenda
Constitucional n9 3, de 8-6·61, legislou supletivamente
pl>r'não se encontrar ainda instalada a Câmara local. Do
exposto, deduz-se que a existência de um Poder Legislativo no DF não atenta contra a ordem constitucional vigente, antes se ajusta plenamente aos ditames_da ordem
jurídica imperante.

com o advento da Constituição de 1967. O Poder Executivo continua a ser exercido por um Governador nomeado pelo Presidente da República com prêvia aprovação
do Senado Federal. QuB.ntõ ão Poder Legislativo, a Carta devolve ao Congresso Nacional a faculdade de dispor
exclusivamente sobre a organização administrativa e judiciária (art.l7). Ao Senado cumpr~ ..discutir e votar

E sigo, Sr. Presidente, pa~a mostrar hoje que uma cidade que tem 70% da sua população com menos de 30
anos de idade, e que completa amanhã 23 anOs, teria que ter necessariamente o direito da representação política.
O -ril.erJino e a moça de 7 anos, após 23 anos, continuam a assistir a suà Capital sem representação poHtica. -

"O Poder Legislativo será exercidQ pela Câmara
do Distrito Federal, composta de vint~_vereador~s.
eleitos pelo povo, por ocasião _das eleições para o
Congresso Nacional."
Por seu turno, o título IV da referida Lei, nas disposições finais e trarisit6rias;·estatui:
.. Art. 40. As Leis_do Distrlto Federal, atê que
se instale a Câmara respctiva, serão feitas p-elo Congresso Nacional com a sanção do Presidente daRepública.
Art. 41. As eleições para a Câmara do Distrito
federal terão lugar, pela primeira vez, a 3 de outubro de 1962."
Essa lei n9 3.751, de I3 de abril de 1960, é da maior importância, porque, no entender de alguns estudiosos, ela
ainda não foi revogada, e o Distrito Federal poderia,
mesmo com a reforma constitucional que se deu em
1967, numa carta outorgada, e na pior da sua emenda n9
I, de 1969, esta Câmara não foi abolida, tendo sido abolida a representação na Câmara e no Senado da_ República.
Seguiu~se a esta legislação a Emenda ConstituciOnal n9
3 (à _Carta de 1946_) que, embora mantendo o princípio
do prefeitO riotneado pelo Presidente da República, assegurou ao povo o direito de eleger uma Câmarª· '.'com as
funções que a lei federal lhe atribllir'',_ Atribuiu~seao
Congresso Nacional compêtencia para_ "fixar ã data das
primeiras eleições de representantes do Distrito Federal
ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Câmara do DiStrito Federal, e exercer, atê que esta se instale, a
função legislativa em todos os assuntos da competência
do Distriló Federal (artigo 39). O -pe"ifodo conturbad9 da
vida política nacional que sucedeu esta normatividade
não permitiu a imPlementaçãO da representação política
local.

~

Abril de 1983
Examinada a questão à luz da normatividade existente, cu:inprc-nOs agora indagar sobre a conveniência de
uma representação política local. A tradição brasileira,
como vimos, nunca negou à população da sede do Go-.
vemo Cei'ttral o direito a uma representação polfÚca. A
amplitude e forma de institucionalização desta variaram
enormemente ao longo do tempo. Cumpre ressaltar que
as contingências históricas que alhures determinaram a
concentração temporãria de todo o poder político local
nas mãos do Governo Central não existiram entre nós.
Jamais em nossa irajetória como Nação sentlrain-se as
autorid.ades maiores ameaçadas ou coagidas pelo poder
local. Não há registro histórico de ter a capital fluminense tentado sitiar o Catete ou o_ Palãcio Pedro Ernesto
procuiado tomar de assalto o Governo do País. Afastadas considerações peculiares aos desdobramentos políticos ocorridos em outras paragens, não vemos que motivo estaria a justificar a ausência de representação políti·
ca no atual Distrito Federal.
Compreende-se que nos primórdios de Brasflia fosse
difícil estruturar uma representação polftica local. As
pessoas que para cá vieram não tinham ainda raizes na
regiãO. Muitas, se não a maioria, sentiam-se plenamente
vinculadas às respectivas cidades _de or_ig~:m. A resistência à sedimentação da nova Metrópole era muito grande.
Com o passar do tempo, entretanto, esta situação sofreu
profundas alterações. Contingentes populacionais cada
vez maio,res se dirigiram para a nova Capital. Formou-se
uma autêntica comunidade local com interesses próprios, problemas específicos e necessidades peculiares.
Segund_o os mais rece~tes dados fornecidos pela CODEPLAN, a população do Distrito Federal atingiu, no final
cte:i~S:i, a dfra-·ae· f.327.502. Habitantes aSsinl distribuidos:
Distrito Federal

......•.•. ·(total) 1.327.502 hab.

Plano PHoto..

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

Cruzeiro····~·

····-·~··'"·r····-·-·

301.190 hab.
47.640hab .
Guará
............ -....
96.038 hab.
Núcleo Bandeirante ....••. --·......
19.264 hab.
Gama .............. , . ,_., .... ,. ·~-- __ 146,386 hab.
Taffuatinga
210.945 hab.
Ceilândia ..............-... .. .. .. . 331.820 hab.
Sobradinho
68.057_ hab.
Brazlândia . .
. ..•. , ...... , . , .
21.451 hab.
Planaltína , • , .
.... ..
44.133 hab.
40.578 hab.
Área Rural. ..... r·.........
O exame destes dados revela, além de uma grande concentração populacional, uma distribuição espacial peculiar. A Cidade _Satélite denominada Ceilândia (originalmente Centro de Erradicação de Invasões) abriga hoje,
individualmente, o maior contingente humano. Nin&!lêm ignora, por outro lado, que af se concentra a massa
dos tr_a,balhadores de menor poder aquisitivO, CujOs
problemas específicos não se confundem com aqueles
dos habitantes do Plano Piloto. Se tomarmos o conjuntO
de cidades periféricas, veremos que a respectiva papo:.
lação comporiã mais de setenta por cento do total. Por
outro lado, existe uma população rural que não é des-prezível. Não nos parece justo, legítimo nem racional,
atribuir aos representantes dos Estados a tarefa de legislar para este enorme conglomerado humano. O senador,
por defii'!Jção legal, trata de assuntos de interesse do seu
Estado_ no âmbito Federal. Tem, por sobre esta missão,
que velar pelos interesses externos do Pais. Não são, por·
tanto, estes congressistas as pessoas mais indicadas para
tratar de problemas que, por definição, lhes são estra·
nhos. Considere-se aínda inexistif qualquer vinculo político capaz de legitimar as decisões adotadas em nome da
comunidade local.
_As razões acima expostas acrescente·se que a área geogrãficamente ocupada pelo Distrito Federal é consideravelmente extensa. Para um total de 5.783,12 Km 2, temos
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a seguinte distribuição em termos de regiões Administra~
tivas:
Áreas

Regiões
Administra.thas

(Km')

RA-1 Brasília (Plano Piloto, Cruzeiro
Velho e Novo, Núcleo Bandeirante e
Guarâ) ...........••.-.-.-: : . ... ···-·.- 991,49
RA-II Gama .........•••-• .. ~=T·-·· c-507;45
RA-III Taguatinga (Taguat:itrgã. C
Ceilândia) ........... --~~- ·-·-" -~---~-442,90

RA-IV Brazlândia . , .... _..... ,_, •. ·~-·

424,87

RA-V Sobradinho .............. ---. 571,40
RA-VI Planaltina . , ... -.•..... _. • . • . • • 992,00
RA-VII Paranoâ .................... · 758,73
RA-Vlll Jardim (Rurai)I.094,28
Distrito Federal ..........~.... .-~-~. ,....... S. 783,12
Fon~:

Sr. Presidente, além da necessidade, face à sua peculiaridáôe local, o- problema da população e da área deve-- riarn ser levados em conta, quando se estuda o problema
da representação política para Brasnia.
Continuo, Sr. Presidente, para destruir- se é que po_demos dar este determinismo - a última alegação que se
tem em. relaÇãO à representação política de Brasflia, ao
compará-la a Washington.
Considerando que seria demasiado longo e complicado proceder-se a uma reforma constitucional, entendeuse- qUe ",,._o Congresso não estaria obrigado nem @pedido de criar um governo local eleito nem tampouco de
delegar seos pod_eres sobre o Distrito a rePresentantes es-~olhidO~ _pe)~_ povo ... " (decisão prolatada no Caso
-Loughborough V. Blake, 5 Wheat. (18 U.S.) 317 (1820)e
-Hera1d _v; -.DistriCt _of cOiombia 259 :Vs 114. (1922).
Élãborou---:~(!._- eflr.ão, legislação específica que veíQ a- tQ~
fiar -o ll11 93/198 ( Public- Law de 24-/2-73), cujo artigo
'.-vestibular estatui:

CODEPLAN Nota: Dados preliminares

Renovando uma comparação que é freqíientemente
suscitada, lembro que o Distrito de Colúmbia, hoje com
governo próprio eleita pelo povo, tanto a nível legisla ti~
vo como executivo, é bem menor do que a mera I • Re"
gião AdminiStiaüVa do DF (Washington D.C. 9 162
Km 2 , RA I do D.F. abrangendo Plano Piloto, Cruzeiro
Velho c Novo, Núcleo Bandeirante e Guarâ ' 991,49
Km 2). No que tange à população,- constata-se que
Washington (DC) com 638,432 habitantes (segundo o
censo de 1980) abriga um contigente de seres humanos
que não chega à metade do hoje existente na Capital de
nosso País.
A especificidade das questões locais, a complexidade
dos problemas urbanos afetando cada Metrópole de forma singular, a inadequação pOlítica da Casa dos Estados
para tratar de tais assuntos e, finalmente, o anseio generalizado da população local à representação política re~
comendam a imediata institucionalizaÇão de uma Assembléia com poderes para dispor sobre tudo aquilo que
diga respeito ao peculiar interesse local. Por duas Vezes
submetemos ao Congresso Nacional proposição neste
sentido. Ambas resultaram arquivadas em razão da falta
de sensibilidade politica da maioria parã este angustiante
problema. Desejo aqui reportar-me mak uma vez ao
exemplo do ocorrido na vizinha nação anglo-saxônica.
Sob a pressão dos fatos sociais, das reivindicações populares, das necessidades prementes da administração
pública, encontrou o Cong·resso ameriCano fórmula engenhosa para contornar a aparente dicotomia entre o
texto constitucional e a aspiração popular. O art. 11',
Seção 8~', § 17, da Carta Magna daquele país, atribui
competência ao Congresso:
·
,
"Para legislar em forma exclusiva em todos os
casos referentes ao distrito (que não- i)õd-e"rá ser
maior que um quadrado de dez milhas por lado) que
se converta em assento do governo dos Estados
Unidos como conseqUência de uma- cessão- de detCfminados Estados e a aquiescência do Congresso; c
para exercer uma autoridade semelhante sobre todos os terrenos que se adquiram corn anuência da
legislatura do Estado em _que estejam situados~ para
a edificação de fortes, armazéns, estaleiros e outras
construções necessárias."
Ainda mais, Sr. Presidente, para mostrar a diferença
de Washington, já tarilbém no seu_ aspectO de representação política. W ashingion é baseaqa num quacifado de
10 milhas, que seria praticamente a área do Plano Piloto,
enquanto o Distrito -Federal tem hoje uma área de mais
de 5 mil quilômetros quadrados. Ainda ontem dava um
exemplo, em debate que tive oportunidade de travar com
o Senador Murilo Badaró: esta área é quatro vezes maior
•do que a da minha cidade de Juiz de Fora.

Sujeito a revisão pelo Congresso, última aUtoridade legislatiVa sobre a Capital da Nação, na conf6rmídade_do art. I, Seção 8, da Constituição, é intenção do Congresso delegar alguns poderes legislativos ao governo do D"ístrito de Colúmbia; autorizar
---a--eleição de certas autoridades loc:üs pelos eleito~
registradOs e habilitados do Distrito de Colúmbia;
outorgar aos habitantes do Distrito de Colúmbia
poderes de autogoverno local; modernizar, reorganizar-e também aprimorar a estrutura governamental do Distrito de Colúmbia; e, na maior amplitude
possivel e nos limites constitucionais, aliviar o Congresso do ónus de legislar sobre assuntos essencialmente de interesse local."
Segue-se um Título II, que trata da "reorganização governamental", para logo a seguir, no Títu1o III; vir~m_as
dispoSiÇões relativas ao Poder Legislativo. No que tange
à respectiv~ amplitude reza a Seção J02:
"Excetuados as disposições contidas nas Seções
601 a 603, o Poder Legislativo do Distrito será extensivo a todas as matérias relativas ao DistritO~ deacordo com a Constituição e as provisões desta
Lej

"

Já a SeçâO 4Õi cria a Câmara do Distrito de Colúmbia
com membros _ej~itos p~IOs eleitores registrados e habilitados do Distrito.

··o

Cons-elho estabelecido nesta Seção terá 13

~emb'rOs ~leitos por partidoS.-O-Presidente e quatro

membi-Os serãO eleil.os no âmbitO global do Distrito

e· oito memorós seião-eleito"s ein cada um dOs Distritos eleitoraiS estabelecidos na conformidade da Lei
Eleitoral. O mandato dos membros do Çonselho será de 4 anos ... "

O Poder Executivo fica a cargo de um prefeito "Cleito
Pelos eleitores registrados habilitados do Distrito". Na
conformidade da Seção 421.
"O prefeito--estabelecido nesta Subseção serâ eleito, por partido, para um período de 4 anos ... "
Finalme!lt~_ a_ referida Lei contém um Capítolo VI,

que trata de definir a "Reserva de Autoridade Congres_sua!'',_ onde_s~o especificadas as matérk~ n_ão compreendidas no âmbito da competência local.
Completando estas disposições que visam restabelecer
a ple_na cidadania do§ habitantes de Washington, o Con~
gresso aprovou, em 1978, uma emenda constitucional
que assegura ao Distrito de Colúmbia duas cadeiras no
Senado e pelo menos um representante na Câmara dos
Deputados. O Senador Kennedy, defendendo a iniciati_va, sustentou: ••..• o povo que lutou em nossas guerras e
tem uma população maior do que outros sete Estados
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deve ter uma representação com direito de voto no Congresso dos Estados Unidos".
O Sr. Hélio Gueiros V. Ex• permite um aparte?

- b. SR.

ITÃMAR FRANCO- Com muito prazer.

O Sr. Hélio Gueiros- Além de brilhante, V. Ex• estâ
s-endo justo e oportuno nessa defes~ que faz da necessidade da repreSentatividade política de Brasflia. Com
muita minudência e detalhe, já mOstrou V: Ex• que, ao
contrário do que se espalha, Washington tem representação, tem prefeito, etc. Nem precisaria que Washington
tivesse ou deixasse dC ter representação política.
Interessante que, quando aqui se discutem certos assuntos., entendemos que há de se encontrar soluções brasileiras, e acabo-u-se; Entretanto, quando se trata de encontrar precedentes para restringir, para tolher, vamos
buscar exemplos nos Estados Unidos, na França, cm
toda parte. Louvo v. Ex• por sua pesqoisa legislativa de
oütros países.
Avanço ainda mais o meu pensamento, para dizer que
Washington tenha ou não tenha representação politica,
que Paris tenha ou não tenha representação politica,
Brasília deve tê-la. Por outro lado, nobre Senador Itamar Franco, verifiCamOs- que quem chega aqui, em
Brasília, os forasteiros ou aqueles que são para câ sediados, reclamam que a cidade não tem sentimento, não
tem alma. Como Brasília pode ter alma, ter sentimento,
se continua presa aos problema cívicos dos Estados de
onde a população veio? Hã uma eleição no País. Em vez
de o povo de Brasília se preocupar com os problemas
que dizem respeito aos interesses de sua cidade, o povo
vai ter que se preocupar com os problemas de Minas Gerais •. _com os problemas do Pará, com os problemas do
Maranhão, com os problemas do Piauí, com os problemas do Rio Grande do Sul.
Por quê? porque ilão pode discutir seus próprios
problemas e fica distraindo~se com os problemas dos lugares de onde seus habitantes procederam. No dia em
que Brasília tiver a sua representatividade, seu povo vaise transformar realmente numa família bem unida porque Será unida exatamente por princípios que vão interessar a toda população e que se vão refletir na campanha eleitoral que se desenvolverá no Distritq Federal, visando à-VitÓria "desse Ou daquele partido. Louvo V~ Ex• o
diScUrso-de" V. Eif, ·agOr'ã,-se torna irrc!spondiyel e não
merece qualquer restriÇão; Passo-me para a tese de V.
Ex'. A final de contas, o Senado é Õ intruso curador dos
n-egócioS de Brasífia. Não há qUalquer Justificativa dé ordem legal, de ordem rnoral, de ordem civica, para. que o
Senado, constituído de representantes de outros Estados,
que eventualmente passam a morar aqui, pçr tempo reduzido, passe a dizer o que Brasília deve e o qoe Brasflia
não deve ser. Estou de pleno acordo com a tese de V. Ext
Oxalá as mais altas autoridades deste País retifiquem o
erro e dêem a Brasília representatividade, porque, na situação e~ que está, verificamoS "que longiquos Territórios Federais podem dispor de representações no Congresso Nacional, mesmo que não disponham localmente,
mas Brasília não tem direito de ter representantes em
âmbito nacional nem em _âtU.bito regional. Meus louvores à exposição de V. Ex.t

o sR. rtAMAR FRANco - Eu é que agradeço. o
aparte de V. Ex! engrandece o meu pronunciamento.
EvidC:nte- V. Ex• ressaltou bem este ponto quando
citei o detalhe histórico _de Washington foi ã.perias- no

sentido de desmistificar_ aqueles que lentam mostrar o
exemplo americano, para que Brasília não tenha a sua
representação política. Ãs vezes lembrando o exemplo
americano, essas pessoas se esquecem de lembrar as
grandes coisas do Congresso americano. naquilo que ele
tem de mais salutar e de maior autoridade.
Aqui acustamo-nos a buscar, a pinçar aquilo que mais
nos interessa. no momento.
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Minha referência a Washington é de ordem histórica.
concordo com V. Ex•, e desde que aqui cheguei tenho de-

fendido esta tese. Representamos o povo na sua f'"'gionalidade, estamos preocupados com o nosso Estado _de origem, O Senado da República não pode continuar legislando para Brasília.
A Comissão do Distrito Federal, hoje presidida pelo
nobre Senador Alexandre Costã, -dotado do maior espfiito público, da melhor boa vontade, a ComissãO do Distrito Federal não tem, no meu entendimento, estrutura
adequada para continuar legislando para o Distrito Federal.
Recordo-me, nobre companheiro, que uma vez, aqui,
deste plenário, ao receber alguns moradores· de Brasília,
tive que falar no problema da capina, da âgua e do esgo~
to. Evidente que alguns dos Srs. Senadores estranharam
que um representante de Minas Gerais, em vez de abor~
dar a política externa ou tratar da ordem económica do
País, estivesse falando do problema de capina, de água e
de esgoto de Brasília. Mas é que são assuntos peculiares
que não podem e não são resolvidos pelo Senado da República, razão pela qual, saudando os 23 anos de
Brasília, ousei fazer este pronunciamentõ, para tentar
sensibilizar, não digo a nós da Oposição, mas para tentar
sensibilizar os homens do Governõ, a fim de que, uma
vez por todas, libertem o Senado da República daquilo
que ele não pode cumprir constitucionalmente.

O Sr. Gastão MU1ler- Permite V. Ex• um aparte?
O SR, ITAMAR FRANCO- Ouço V, Ex•
O Sr. Gastão MU'ller - Em primeiro lugar,
com V. Ex•, por seu pronunciamento desta tarde. V. Ex• fala sobre o problema da representativi~
dade de Brasflia, não deixa de ser uma homenagem a
BrasíJia, na véspera do seu vigésimo terceiro aniversário.
Em segundo lugar, eu queria expor, para debate, o meu
ponto de vista pessoal sobre esse problema. Defendi na
ComissãO do Distrito Federal, o ponto de vista de que a
representação política do Distrito Federal deveria co~
meçar de baixo para cima. Primeiro, devíamos ter as Câ~
maras dos Vereadores das cidades satélites. Não é possí~
vel que uma cidade como Taguatinga, que ê maior do
que muitas cidades brasileiras, está, talvez, entre as 50
maiores cidades brasileiras, dizem os habitantes de lá
que ela tem 600 mil habitantes - vamos pôr SOO mil não tenha um representante.
congratulo~me

O SR. ITAMAR FRANCO - Sem interromper V.
Ex•, Senador, veja quCTaguatinga, hoje, é maior do que
as 721 cidades do meu Estado, inclusive a minha cidade,
Juiz de Fora, no sentido demográfico; só não é mãlor do
que a capital.

O Sr. Gastão Miiller- Exato. Não é possível uma ci~
dade como Taguatinga sem representante algum. Então,
teria que se eleger imediatamente Câmara de Vereadores_
em Taguatinga, no Gama, em Sobradinho, no Guará e
no Plano Piloto. DepOis, partiríamos- para a. represen~
tação chamada federal, que seriam os Deputados Federais e os Senadores. Soube que nesse simpósio que se está
realizando já se quer cO-meçar de cima para baixO - pri~
meiro os Senadores e Deputados Federais. Estão defen~
dendo a parte do leão, a elite, quando devia ser o con~
trário: primeiro, a representação das cidades satélites,
através de Câmara de Vereadores. Somos, atualmente,
com mu"ita honrã, os vereadores de Brasflia, pOrque ser
vereador é uma honra para qualquer politico. Quem estudou a história das organizações políticas sabe que a
primeira representação foi a de vereador. Eu fiz, como
Deputado, um trabalho sobre o vereador. Estudei o assunto e cheguei à conclusão de que o primeíro represeD.-·
tante do povo não foi o deputado nem o senador, mas o
vereador, nas comunidades gregas, egfpcias, etc. De
modo que a semente de toda a representação popular é o
vereador. Nós, na qualidade de vereadores do Distrito
Federal, atualmente, estamos muito honrados com esta
posição. Mas~ não é possível que essa situação continue.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Não representamos as aspirações mfnimas e mãxiinas do
povo brasiliense, como bem disse V. Ex• E essa história
de que nos Estados Unidos da América e em outros paí~
ses o Distrito Fe_deral não tem representação, V. Ex• desmistificou, provando que há. Washington tem represen~
tantes, tem senadores, tem vereadores, tem tudo aquilo
que- urDa deniocracia, não à- moda da casa, tem.
Mui to obrigado a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO ........ Eu é que agradeço,
nobre ·senador.

O Si. Mauro Borges- Permite~me V. Ex• um aparte,
nobre Senador? (Assentimento do orador.) Lamento não
ter podido ouvir o in1cio .do seu pronunciamento, mas
creio que pelo final já posso concluir do seu apoiamento
à representação política de Brasflia nos diversos escalões
de Governo. Entretanto, queria dar uma opinião a V.
Ex•: acho essencial, para a participação do povo no Governo, para a democracia, que haja uma câmara de vereadores, que eles participem -~o GoverncUQc_!ll,_ e que
haja representação no Congresso Nacional. Agora, a
fórmula exata pode sofrer uma série de variações. Várias
soluções poderão ser possíveis e boas para atender às cir~
cunstâncias. Entretanto, acho que podem ser ressalvados
dois princípios essenciais: o princfpio da representação
do povo de Brasília no seU Governo; e o princípio de que
BrasHia tem um casamento indissolúvel com a União,
com a Federação,_ que fez os maiores esforços para mu~
dar a Capital do País para Brasília, região em que é
possível administrar bem melhor do que no Rio de Janei~
ro.- Portanto, acho que hã, de certa forma, um compro~
- misso com a lfnião. Não se pode levar o assunto dare~
presentatividad_e política de Brasília a ponto de ferir os
interesse_s da_ União_ aqui, que são os interesses pelos
quais Brasília· foi construída. O Senado poderia ter uma
comissão mais ampliada do que a existente, que é de um
--representante para cada Estado, e ser uma câmara revi~
sora do Distrito Federal, para manter o espírito da Federação, os seus interesses, que estão presentes na Capital.
Acho isto essencial. Nós não podemos, absolutamente,
deixar de lado esses interesses permanentes que a Nação
tem em Brasília.
O SR. ITAMAR FRANCO ~ Respeito o bravo e
querido companheiro quanto ao seu pensamento em relação à representatividade polítiCa de Brasília. t;: claro
que temos as nossas discordâncias. Quem sou eu, neste
instLinte, pani diScordar do ex~Governador de Goiás, ho~
mero. que seguiu de perto a construção da Capital. Defendo uma postura diferente. Acho que uma representa~
tivldade em Brasilia não iria chocar com a União. Demonstrei aqui que, tanto na sua área quanto no aspecto
populacional, a União continuará iristalada em Brasflia.
Não quer dizer que se amanhã tivermos representantes
numa Assembléia Legislativa - cheguei a defender isso
em duas emendas à Constituição-, nas Câmaras deVereadores das cidades satélites de Brasília ou mesmo representação na Câtnara Federal e no Senado Federal,
isso posSa chocar com o poder da União. Ao contrário.
ü que entendo é que dentro do primado do Direito, dentro dessa normalidade democrática que ilós sonhamos,
Brasília precisa ter a sua representação política. Que te~
mos hoje? Uma anomalia tremenda, muito séria. O Go~
vernador do Distrito Federal, nomeado pelo Senhor Pre~
Sídente da República, só agora vem debater no Senado
Federal, porque antigamente nem vinha. Foi através de
um projeto de resolução nosso que S. Ex• passou a deba~
ter -n-o Senado Federal, tão logo foi escolhido. Esse homem, hoje, não tem que dar satisfação a ninguém. S. ~'
tem a sua amplitude de uma forma que avança sem dar
ao Senado Federal aquele condicioriamento que seria necessáriO. Não que S. Ex• não queira, mas S. Ex• não é
obrigado. O orÇamento de Brasflia é maior do que o do
Estado do Maranhão, que tem um Senador que preside a
Comissão do Distrito Federal. Nós aprovamos este orçamento. Quem segue esse orçamento? Quem fiscaliza esse
poder? Já disse aqui e provei: hã determinadas pecutiari~
dad_es que fogem à alçada do Senado da República. O
Senado Federal precisa compreender que não tem estru~
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tura. para cOntinuar ·a- gerir isso. Por isto, nobre Senador,
que não vejo uma representatividade...

OSr. Mauro Borges- Concordo com v. Ex•. Não defendO a situação presente.

-o SR.

1TAMAR FRANCO -

Folgo em ouvir isso.

O Sr. Mauro Borges - ... Pelo contrário, acho que ~
totalmente_ contrâria aos interesses da democi'acíã e elo
povo de Brasília. Entretanto, acho que é preciso encon~
trar uma mediana dos interesses dessa representação
política. Pode ser a nível municipal, Câmara de Vereadores, com participação na Câmara Federal e no Senado.
Mas,-há alguma forma, que não posso apresentar agora.
O Governador poderia também, de certa forma, representar os interesses da União e os do povo de_Brasília.
Aqui, é -também uma cidade da União.
O Sr. Hélio Gueirosnobre Senador?

Permite~me

V. Ex• um aparte,

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.

O Sr. Hélio Gueiros - Embora respeite a opinião do
eminente. Senador Mauro Borges, mas, pela sua tese,
toda vez que a União fizer ym serviço em certo lugar, terã dircito_de cobrar um preço eterno e permanente. Acho
que esse princípio não podemos aceitar.
O Sr. Mauro Borges- É muito diferente, permita~me.
Quando foi doado pelo Estado de Goiás essa área para
'ser o futuro DiS1i'ito Federal foi com o condicionamento
precípuo de ser a Capital Federal, com tudo aquilo que
ela representa. Não divirjo da idéia da representação
política do Distrito Federa(, muito pelo contrário, só
quero resguardar os interesses maiores da Federação,
que fez um grande esforço para aqui instalar uma cidade
e, através_ dos anos, não deixar que seu plano seja detur~
pado e contraditados aqueles ideais que inspiraram a
construção de Brasília.
O Sr. Hélio Gueiros_- Prosseguindo eminente Sena~
dor Itamar Franco, acho que a raião principal da construção de Brasilia não será apenas esta de Capital burocrática da União. Eu acho que o grande significado de
Brasília foi ser o foco da irradiação que forçou a integração nacionaL
·
O Sr. Mauro Borges - Certamente.
O Sr. Raimundo Parente - Eu não gosto de citar mui~
to, mas sou de uma região que era inteiramente isolada,
completamente isolada do resto do Brasil, antes de
Brasília e antes da Belém~ Brasília. Na minha Cidade, Belém do Pará, se sabia quando chegava um navio porque
só aí é que os supermercados, as mercearias eril.m abastecidas e os mais antigos sabem que durante a guerra uma
das maneiras que o Eixo usou para influir psicologica~
mente na opinião pública da Região Ama.zôniCa foi fazer
propaganda dizendo que nós íamos morrer de fome, porque eles iam impedir o trânsito dos navios que abasteceriam a Amazônia. Então, acho que Brasília tem um significado muito· maior do que esse de simples sede eventual da União. Eu acho isso interessante, não há dúvida
nenhuma, mas ela tem um significado maior e penso que
a maneira correta, certa, democrática de os Estados, os
municípios manifestarem o seu pensamento é através da
autonomia, não há outro tipo, não há outras fórmulas, a
fórmula sâbia é essa que se adota para todos os países
democrático~ e não hã porque Brasilia, por eventualmente o Presidente da República morar aqui, deixe de
ter uma representação. pague preço tão caro. De modo
que eu, discordando do eminente Senador Mauro Bor~
ges, acho que se deve adotar para Brasília o modelo comum que se adota para qualquer município brasileiro.
O Sr. Mauro Borges - Então, V. Ex• queria praticamente a extinção do Distrito Federal e a sua transformação em Estado?
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O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Sr. Senador, ninguém está pretendendo a extinção. Quando Se defenàe a
representação de Brasília, não se trata, como diz V. Ex•,

de se opôr ao Governo da União, -nem de se deslocar o
Governo da União, pelo contrârio, queremos é mostrar

que não só a tradição brasileira - e apenas em três
ConstitUições isso foi negado ao BraSil, a própria Constituição de 1937, a de 1967 e a Emenda Constitucional n'l
I, de 1969, é que tiraram essa representação, se bem que,
no meu entendimento, a representação local de Câmara
de Vereadores, através-da"Lei n'~ 3.751, permanece- que
não é apenas uma tradição constitucional brasileira, é
uma tradição que estã arraigada, e uma representação
aqui em Brasília. Em nada chocaria a Presellça da União
aqui.
Não teríamos, ao contráriO dO que aconteceu, o exemplo que dei antes de V. Ex• chegar- vou dar o aparte a
V. Ex•, Senador Henrique Santillo, em seguida- o detalhe histórico de que se lembram, da maior importâilcia,
da Capital americana em Filadélfia, oitenta soldados,
porque não receberam seu soldo, invadiram o Congresso
Nacional e fizeram com que os Congressistas fugissem
para Princeton, ou, então, a grande luta que houve entr~
o Presidente da República Argentina e um Governador
de Estado, eKatamente porque ele entendia que estava situada ali, naquele território, e a autõrídade local não teria que dar assistência. O quadro brasileiro é outro.
Tenho a certeza de que V. Ex•. com a sua presença
aqui no Senado da República, honrando o seu Estado,
sentindo mais perto os problemas da Capital Federal, V.
Ex•, há de chegar -conosco e há de defender, também,
mais cedo do que pensa, que o Senado da República não
tem condições nem deve mais continuar a gerir os 'destinos de Brasflia.

O Sr. Mauro Borges- Permite-me V. Ex• outro apar-o
te?
O Sr. Henrique Santillo -

Permíte~m·e V. Ex• um

,aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO....: Pois não; ouço V. Ex•
c;. em seguida, o nobre Senador Henrique Santillo.

O SL Mauro Borges - Concordo inteiramente; nesse
ãspecto sou absolutamc;nte contrãrio à-solução presente.
Eu não estou divUlgando exatamêilte -uina solução detCrminada, êstou defendendo, digamos assim, o liinite curto, e o limite longo. Acho que o longo não pode ultrapassar totalmente os interesses da Federação em Brasília.
Não estou propondo solução precisa e determinada, mas
sou inteiramente de acordo com o principio da aUtonomia municipal, a partidpaÇaõ- do CongresSo NaclOiiai,
mas é preciso que essa comissão se tfansfoi-ine Duma câ·
mara r~visora. para que defenda os interesses da União e
não os delegue aperias aos Vereadoie5.-Eu vejo pela minha cidade, Goiânia, oS loteãméntos que aprovaram lá
que praticamente criaram uma grande dificUldade para
GOiâilia· ser ·aQuilo Para que -ela foi Plií'nejadã. no_s séuS
primeiros anos. Todo mundo sabe do ambiente de liberalidade que se cria, a aprovação de loteamentos cada
vez mais inconvenientes e a cidade se. modifica inteiramente do seu projeto originaL Por exemplo: sou totalmente contrário que se ·crie àqui um parque industrial, se
construa aqui uma espécie de grande São Paulo, uma
megalópole, porque isso vai exatamente repetir as condições que existiam no Rio de Janeiro e que levaram à
mudança da Capital. A defesa que eu faço, no interesse
da Federação, é que se preservem as condições que ainda
existem no momento em Brasília para que funcione o
Governo da República sem preSsões locais, sejam de soldados, sejam de estudantes, sejam de operários. Isto é
que o Governo possa decidir não premido pelas circuntâncias.
O SR. ITAMAR FRANCO- Respeitamos o ponto
de vista de V. Ex•, se bem que achamos que há momentos históricos em que a autoridade, seja ela qual for, deva
ser pressionada democraticamente.

Mas ouço com muito prazer o nobre Senador Henrique Santilo.

O Sr. Henrique Santilo- Apenas rapidamente, Sena-dor Itamar Franco, para dizer que estou convencido de
que não é necessârio enfatizar aqui o seu engajamento
nessa luta já hã muito tempo, desde o_ princípio do seu
maridato nO Senado Federal. Nós também tem-os aqui,
sempre que possível, enfatizado a necessidade da conquista da representação política para o povo brasiliense,
não apenas a nível de Senado, de Câmara dos Deputados, mas tamhém a nÍvel de uma Assembléia Legislativa,
do Governo do Distri~O _federal, Executivo, possivelmente de Prefeituras de Câmara de VereadQres. Aliás, a
posição de nosso Partido, nacionalmente, é bastante clara, já tomada em convenção partidária - é a de dar
completo apoio, inteira solidariedade à luta do povo brasiliense para a conquista ~a representação a nível federal,
pãra a conquista da eleição direta de seu governador e a
da eleição de uma assembléia Legislativa, deixando, obviamente, ao alvitre dessa Assemblêia futura, a organização polítíco administrativa interna do Distrito Federal.
Estou dizendo isto não para contradizer o eminente
companheiro Senador Gastão MUller, mas para dizer
· que na medida em que o PMDB afirma isso é porque ele,
-democraticamen-te, deleg'a à Assemblêla Legislativa eleita o direito de, votando as suas leis, estabelecer a sua estrutura político-administrativa. Será a Assembléia do
Distrito Federal que estará verificando se as cidadessatêlites deverão organizar-se em municípios aUtónomos
ou não; organizadas em municípios autônomos, se terão.
prefeitos eleitos diretamente, com Câmara de VereadoreS Õrganizãdas ou não. Eu também tenho as minhas
preocupações, (?U lhe confesso, aliás, todos nós temos as
nossas preocupações. Lógico, aqui é o Distrito Federal, é
preciso arranjar uma forma em que se garanta autono-mia do Distrito Federal, a autonomia do povo _de
Brasília e ao mesmo tempo continue sendo isto aqui o
Distrito Federal. Reconhece-se, obviamente, que a situação no Río de Janeiro era peculià.ríssima, especialíssima, porque por motiVos fortuitos, absolutamente circunstanciais~ O-PréSidcbnte da -Repúblíi:a poderia ser pressionado por algumas centenas de pessoas que não representàyãm a rnédia -nacional. Esse d~e ter sido, _realmen-te,-urn. dos fortes motivos que levaram os gOvernos brasiJdroS-SeinP-re a pensarem ·na transfe~ência da Capital do
Rio de Janeiro para o Planalto Central, por exemplo. No
éntaiúo~ Br3sflia, tambêrn, sob esse aspecto, é peculiaríssima. A pfópria esúutura Urb-anística de Brasflia é ímpe~-ditivã disso aí, ela é um obstáciúo muito grande <1 pres--Sões meramente circunstanCiais. E a verdade --é uma só,
Srs. Senadores- se um dia o povo brasiliense ocupar a
Praça dos Três Poderes para pressionar o Congresso-Nacional ou pressionar o Presidente da República, é porque
será mesmo uina mobilização popUIÚ de fato, e as mobi·
lizações populares de üúo e não circunstanciais, qualquer governo democrâtico a elaS deVe dobrar-se, sem
sombra de dúvida. Se um dia nós tivermos a in.obilização
de milhares de brasilienses; mesmo que não sejam brasileiros de todos· os ·recantos do País, mas milhares de brasílieilses mobilizados, políticaménte mobilizados ocupando a Praça dos Três Poderes, obrigando um Presi-·
dente da República a vir p.ara a frente do Palácio do Planalto para fatar~lhes, será uma vontade popular que de-verá ser reSpeitada, Sem sombra de dúvida. Tenha o
povo brasiliense o direito de eleger_O seu governador, os
seus deputados estaduais, deputados federais e senadores, ou n'ão, -acho QUI? -não há a míniril-a refação. Não
creio que haja alguma rela_ção entre o fato de o povo brasiliense poder eleger o seu governador, poder eleger os
- seus dep-utados federais, poder eleger os seus senadores,
poder eleger os seus deputados estaduais, poder eleger os
p~efeitos das cidades satélites, com uma possível mobilização dõ povo brasiJiense para ocupar o Eixo Monumental de Brasilia e pressionar o Presidente da República. Realmente, a estrutura urbanística de Brasília é diferente: ~ singular e imprópria às pressões ou mobilizações

a
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fortuitas ou merainente circunstao"ciais, como era possf~
vel haver no Catete, na cidade do Rio de Janeiro. A po.
sição do nosso Partido, portanto, é clara, é determinada
em convenção: é a de que haja representantes de Brasilia
no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, que hlUa
um governador eleito pelo voto direto e a constituição de
uma Assembléia Legislativa, que represente os interesses
locais da População brasiliense.

O Sr. Mauro BoÍ'ges- Por que não uma Câmara de
Vereadores?

O Sr. Henrique Santillo - Sim, poderia ser uma Câ~
mara de Vereadores, também. Aliás, empreguei mal o
termo; não é uma Assembléia Legislativa, mas um poder
legislativo local, próprio.
O Sr. Mawo Borges - Certo, correto, estou inteiramente de acordo com V. Ex•, só que eu acho que épreci·
so resguardar· os interesses da União, da Federação, Ela
também é parte de Brasflia. ~ preciso que não sejam entregues inteiramente aos destinos locais os intetesses da
Fe~era~ã~ em Brasília, dependendo-os apenas de uma
boa 'ou má vontad.C circunstancial. Acho que deve haver,
institucionalmente. o interesse da União representado
dentro de Brasília.
O Sr. Henn'que'Santi//o- Senador Mauro Borges, eu
entendo e compreendo a posição de V. EX•, a meu ver,
estaria fnteira'mente certo, Se tivesse prevalecido o plano
incial da Capital da ~~pública, se tive~se prevalecido
apenas i quéstão do Plano Piloto, se fosse .Brasilia apenas uma capital, u-ma cidade que·abrigasse a adminis~
tração púbfica Tedeial. Isto não é verda9e mais, ou seja,
os fatos atropelaram, mais uma vez, os plano, os planeja~
mentoS, as previsõ~. E Brasflia, com·quase dois milhões
de habitantes, hoje, na verdade ê pouco Plano Piloto e
ffiuitc) cidadeS.:.SatêHteS: P. este o problema. Se nós tivésse~ós aperiãs Um Pfano Piloto, como foi concebido, uma
cidade puramente administrativa, habitada por parlamentares e tecnocratas, que estivessem aqui ...
O Sr._ Mauro Borges -

Por universitários...

O Sr. Henrique Santillo_ _--Também_pelos seus filhos
.uniVei'sitários, freqUentando a UnB, privilegiadamente.
PQ.is_, muito bem_. ainda seria posslve"l pCmsar.se na Federação .como sêndo part_e principal dessa coisa toda~ dentro dos lirriiteS federativos. Mas não é verdade, A meu
ver. nós t~mos um mÜhão de brasileiros ~a miséria, ou
próximos da miséria, v_ivendo nas cidades-satélites, sem
terenl a quem recorrer quando seuS problemas são maia:
angUstiantes ou mais· aflitivos.

O Sr. Mauro Borges...;... Eu não sou cOntra a representatividade; m~ito pelo.·contrário, -~u inteiramente a favor. Só acho que qualquer solução d~ve preservar os inteiesSeS .da União, para que Brasília não se transfOrme
numa megalópol~, não vire uma· São Paulo dentro de
trinta ou quarenta -anos,

.

-

--

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, eu vou
encerrar, bastante pi'eocupado com essa defesa da.
Uníão, que fáz o- Sellador Mauro Bo-rges, mas creio que
S. Ex• vai compreender mais cedo ou mais tarde o por~
quê da representatividade em Brasflia.
Quando o nobre Senador Mauro Borges lembrava
dessas lnanisfestações que às vezes se faz, eu ·me lembrei,
tainbém, ocasionalmen-te, de um fato histórico da maior
importância, que se deu no Império e foi muito salutar.
_Em 1831, Senador Mauro Borges, houve a famosa Questão Christie, e um nlftieiro, Teófilo Otoni, chamado Ministro do Povo - e o Senador Aderbal Jurema que co~
nhece bem o livro de Paulo Pinheiro Chagas hã de
lembrar-se dessa passagem em 1831, da famosa Questão
Christie - esse homem que conduziu as massas e a conduzia honestamente, levou o povo pelo Passo de São
Cristovão, para que o Imperador reagisse contra os ingleses, naquela época. Ele, Teófilo OtOni, que sempre foi
opOsição ao Imperador. Essas manisfestações, nãO im~
porta que elas sejam realizadas na capital, na sua cidade
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ou na minha cidade, às vezes levam os governantes a atitudes firmes e decisivas, inclusive qu3.ndo se trata de de-

fender a honra do próprio País~
Encerro, Sr. Presidente,_dizendo o seguinte:
Creio haver demonstrado, quer pelos precedentes históricos, quer em razão do curso natural da evolução das
instituições políticas, que não se justifica tolher ao cidadão de Brasília o direito de voto. Por duas vezes, através
de apresentação de propostas e emenda à ConstituiçãO,
propugnei pela instituição de uma Assembléia Legislativa da capital da República. Penso ser este o primeiro
passo no sentido de plena participação política. Resta esperar que a maioria governista se deixe sensibilizar por
esta demo_crática aspiração do povo do Distrito Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui to bem!
.Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce-

do a palavra ao nobre Senador Martins_ Filho, para uma
comunicação.
O SR. MARTINS_FILHO (Para uma comunicação.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores,
recebi, às prímeiras horas de hoje, comunicação do Prefeíto de Umarizal, do Presidente do Sindicato Rural e do
Presidente da Câmara Municipal daquela cidade, de que
cerca de mil pessoas famintas invadiram a cidade e
ameaçam saquear os armazéns, em busca de alimento.
Orientei o Sr. Prefeito, que adquirisse os gêneros que
pudesse e os distribuísse aos flagelados, pois fome somente se combate com comida. E não com_ política,
como alguns acham que deva combater.
Em Umarizal, porém, ao contrário do que acontece
em muitas regiões, não precisava- estar havendo esse
problema. O flagelo está ali, bem equacionado pela
emergência. O problema houve por falhas administrativas do Programa. Se não vejamos:
Emergência é emergência: não- dispõe de prazo para
resolver. Os alistados de Umarizal, todavia, não receberam, até agora, os pagamentos de fevereiro e de março.
Há, praticamente, -hês meses não recebem portanto,
qualquer dinheiro.
Fácil é perceber o que aconteceu: em fevereiro, conseguiram sobreviver comprando fiado; em março, com
muitas dificuldades devem ter conseguido algum alimento para pagar depois; em abril foi impossível qualquer
solução e, do desespero, nasceu a inspira-ção à violência.
Soube, por outro lado, que o dinheiro já se encOntrava
na cidade de ltaú e o pagamento seria feito na terçafeira. Vejam os Senhores: dinheiro no banco, fazendo
saldo médio e flagelados na rua passando fome!
lsso não é, absolutamente, crível!
Os administradores da emergência deviam iníerir, por
ser óbvio, que se a emergência foi decretada com juStiça
- isto ê, em função de necessidades reais - qUalquer
atrasQ incontornável nos pagamentos estfpulados vai co~
locar os flagelados em situação de desespero. Flagelado
que pode esperar não é flagelado. Não precisa ser socor~
rido. Não está em emergência.
Os cruzeiros que o alistado recebe precisam ser pagos
rigorosamente em dia. Como se diz na região, o dinheiro
recebido hoje, já [Qi comido ontem. Não é para cÕmer,
amanhã!
A utilização mais racional da rede bancária, na distribuição dos recursos da emergência, poderia míilimizar
esses atrasos.
Hoje os recursos são distribufdos através de um único
banco, na região, o que obriga a administração de cada
frente ir sacar dinheiro fora do município para efetuar os
pagamento. Por que não municipalizar a distribuição
através das agências dos diversos bancos que operam na
região, a inclusive Banco do Brasil, Banco do Nordeste
e, ainda, Banco do Estado do Rio Grande do Norte?
Os recursos chegariam em cada cidade através da
agência de um banco que nela operasse. Qual o inconveniente'!
Portanto, faço um veemente apelo ao Lrder do meu
Partido, nesta Casa, para que interceda junto ao Minisw
,tério do Interior a fUnde que esse problema seja resolvi,do. Apelo também ao Ministro do Interior, Sr. Mário
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Andreazza, que determine urgentes providências para
agHizar o pagamento da emegência, evitando destarte
com medidas puramente administrativas que ocorram
_distúrbios perfeitamente eVitáveis.
Este é o meu apelo, o meu veemente apelo, o meu dramático apelo ao Sr. Ministr do Interior, para que proíba
.esse abuso e faça com que os nossos irmãos do Nordeste,
os meus irmãos da minha querida cidade de U marizal
não morram à míngua. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às 18 horas e 31 minutos, destinada à apreciação das se-guintes matérias:
Projetas de Resolução n9s 85 e 101, de 1981; e
Requerimentos n9s 557 a 560, e 563 a 571, de 1983.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Sobre a
mesa, comunicação que vãi ser lida pelo Sr. 19Secretário.
~ lida a seguinte

Brasília, 20 de abril de 1983
Senhor Presidente
NÕs- tefffios do artigo 86 do Regimerlto Interno, tenho
a honra de submeter a Vossa Excelência o nom~ do
nobre Senhor Senador Lourival Baptista para integra~,
na_ qualidade de suplente, as Comissões de Assunto_s Re-gionais e de Municípais.
AproveitO a oportunidade para renovar a Vossa Exce-lência protestos de elevada estima e distinta conside-ração.
Aloysio Chaves, Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- De acor~
do com a comunicaÇão que acaba de ser lida a Presidência designa o nobre Sr. Senador Lourival Baptista, para
integrar, na qualidade de suplente, as Comissões .de As~
suntos Regionais e de Municípios.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal- Eunice Michiles- Raimundo Parente
-Gaivão Modesto- Odacir Soares- Gabriel Hermes
-Alexandre Costa -João Castelo- Alberto SilvaJoão L_obo ~ Virgflio Távora- Carlos Alberto- Marcondes Gadelha- Marco Maciel- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Franco
- Luiz Viana- José Ignácio- Amaral Peixoto- Nel~
· son Carneiro - Roberto Saturnino -Alfredo Campos
-Amaral Furlan - Marcelo Miranda- Carlos Chiarelli - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está fin. da a Hora do Expediente_.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 25, de 1980 (apresentado pela Comissão de
Legislação Social como conclusão de se11 Parecer n9
266, de 1980), que autoriza a alienação de terras de
propriedade da SUFRAMA - Superintendência
da Zona Franca de Manaus, à Empresa Agropecuãria Porto Alegre S.A., tendo
PARECERES, sob n•s 267 e 268, de 1980, e 581,
de 1981, das Comissões:
- de Constituiçao e Justiça, pela constitucionalidade e juridjcid_ade, com o voto vencido, em separa- ·
do, do Senador Leite Chaves; e
-de Agricultura, [P pronunciamento, favorável;
· 2P pronunciamento (reexame solicitado em Plenário),
ratificando seu parecer anterior.

Em votação o projeto, em turno único.
.Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. I Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aproWJdo

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 25, DE 1980
Autoriza a alienação de terras de propriedade da
SUFRAMA -Superintendência da Zona Franca de
Manaus - à empresa Agropecuária Porto Alegre

S. A•
O Se-riado Federal resolve:

Art. 19 É- a Superintendência da Zona Fra._nca de
Manaus- SUFRAMA, autorizada a alienar uma ârea
de terras de 15JJ00ha (quinze mil hectares) de sua propriedade, localizada no Distrito Agropecuário de Manaus, adquirida por doação do Governõ do Estado do
Amazonas, nos termos da Lei n9 878, de 25 de setembro
de 1969, à empresa Agropecuária Porto Alegre S.A., estabelecida na cidade de Manaus- AM, para a implantação de projeto agropecuário, tendo a seguinte posição
geográfica e limites:
NORTE (Oeste~ MI - M2)- uma tinha quebrada de
10.500 metros, paralela à Rodovia BR-174 e a 100 metros de distância de seu eixo, pela margem direita, com
infcio nO seu Km 80 e término no Km 90,5; LADO DIREITO - _(Norte-M2 - M3) - uma linha reta de
18.600 meiros seguindo o azimute de 110941', com início
a 100 metros do eixo da Rodovia BR-174, à altura do
Km 90,5 pela margem direita, limitando com terras da
Monterosa S/A e da SUFRAMA; FUNDOS--:- (Este_M3- M4)- uma linha reta de 8.000 metros seguindo o
·-azimute do 188941', limitando com terras da SUFRAMA; LADO ESQUI'RDO---,(Su1-M4- M1)-umalinha reta de 14.900 metros seguindo o azimute de 179941',
limitando com terras da SUFRAMA e de Nahor Oscar
Castellani, terminando a 100 metros do eixo da Rodovia
BR~I74, no Km 80 pela margem direita, com o perímetro total é de 50.000 metros.
Art. 29 A operação de alienação a que se refere o ar~
tigo anterior ser~ efetuada sob a forma de promessa de
COD;lpra e vendit, com clâusula resolutiva que condiciona
a lavratura da escritura de compra e venda da ãrea_ ao fiel
cumprimento da execução do projeto aprovado pela Resolução n9 139/76 do Conselho de Administração da
SUFRAMA, obedecidas as exigências estabelecidas no
Regulamento para Alienaç_ão de Terras no Distrito
Agropecuário da SUFRAMA (Resolução n9 27/75, de 1
de agosto de 1975) e as disposições do Código Florestal.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
537, de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 143, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mauâ (SP) a elevar em Cri 47.686.000,00
(quarenta e sete milhões, seiscentos e atenta e seis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~
da.
Em votação
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa. F
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.
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O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 3:

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) --Item 7:

Votação, em turno único, do Requerimento nY
538, de 1983,-de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Re-

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
547, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do ?-Tt. 367 do Regimento Interrio! _o_ desarquivamento do ~roj~to. Lei do Senado n~'
44, de 1980. de autoria o S_enador L~ro Barboza,
que dá nova redação aos arts. 51' e 6~' da Lei nQ 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mer~do de valores mobiliários e cria a Comissão de
Valores Mobiliários.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram consevar-se
como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de _lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

soução n~' 156, de: 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Osasco (SP) a elevar em CrS
528.418.166,50 (quinhentos e- vinte e oito milhõeS,
quatrocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis
cruzeiros e cinqUenta centavos) O rriontante de sua
dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria consümte dõ--requCrimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tiamitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 8:
Votação. em turno único, do Requerimento nl'
548, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Inferno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 59, de 1980, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta alínea ao arL 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 sistemas de ensino do País, e dá
outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento nl'
539, de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do_ Projeto de Resolução n~' 169, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municip-al de Mogi das Cruzes (SP) a elevar em CrS
74.306..000,00 (setenta e quantro milhões, trezentos
e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa. J
Aprovado.
A matêria serã desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.

En1 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 (Henrique Santillo)- Uem 9:
Votação, em-tUrnO único, do Requerimento n~'549, de 1983, do Senador Henrique Santillo; solici- tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interrioc70'= desarquivainento do Projeto de Lei do Senado
n~228, de 1980, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõ_e sobre o exercício da profissão de
_ foiógrã.fO.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Irem 5:
Votação, em turno único,_ do Requerimento n~'
540, de 1983, de autoria do Seriado r Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. .367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de ResOlução nl' 175, de 1981, que autoriza ·a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
295.400.000,00 (duzentos e noventa e ciitco milhões
e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante- do reQueimento voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimeilto nl'
541, de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos terinos dO art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 211, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em CrS
57.964.717,30 (cinqUenta e sete milhões, novecentos
e sessenta e quatro mil, setecentos e deussete crllZCiros e trinta centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados . (Pausa.)
Aprovado.
A matéria: será desarquivada e prosseguirá o -seU:CU!~O
normal.

-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 (Henrique Santillo)- Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
550, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento lnterno;o-desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 9, de 1981, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que introduz alterações no- Código de Mineração.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matêriil constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 11:
Votaçã'o, em turno único, do. Requerimento nt
551, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
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n9 46, de 1981, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que acresc_enta dispositivo à Lei n9 5.5:40, de
28 de novembro de 1968, que fix.a normas de organização e funcionamento do ensino superior.
Em yotação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O prcijeto de lei a que se refere o requerimento aprova·
do voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) -Item IZ:
Votação, em turno único, do Requerimento n'
552, de-1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento lnter·
nõ,-o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
nl' 72, de 1981, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que autoriza as cooperativas de produção
agropecuáriã a Co-nStruírem miniusinas de- álcool Jiidratado, 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. PRE~IDENTE (Henrique Santillo) -Item 13:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
553, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento lnter-no,-o-desarcjuivãinerito-do Projeto de Lei do Senado
nY 86, de 1981, de -autoria do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta dispositivo à Lei n~' 5.540, de
28 de novembro de 1968, visando assegurar aos estudantes de_curso superior o direito à transferência,
nas condições que específica.
Em votação.
OS Srs.. Seiiado'res Cfue o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 14:

Votação, em turno único, do Requerimento nt
554, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 268, de 1981, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que altera a redação do parágrafo único do
art. 354 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs; Set1adores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O proj'élo áelei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

0 -SR. PRESIDENTE (Henrique Santil(o) -Item 15:
Votação, em turno único, do Requerimento· n•
555;d.e 1983, dÓ Senador-Henrique Santillo, solicit-ando, nos termOs do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n' 270; dC' f981. de autoria do Senador Lázaro Barboza, que introduz alterações na Lei n~' 5.107, de 13
de setembro _de 1966, permitindo a utilização da
cofita vinculada do FGTS para saldar empréstimos
do Pfo~ram3 _de Créàito Educativo.
Em- votaÇão.
Os Srs.- Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 16:

Votação, em turno único, do Requerimento n'l
55_6, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'1 16, de 1982, de autoria do Senador Lãzaro .Pat~
boza, que dispõe sobre a proibição de importação
de alho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram coriserva:r:.
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 (Henrique Santillo)- Item 17:
Discussão, em turno úriico, do Projeto de Resolução n<1 28, de 1981 (apresentado pela Comissão de
Legislação Social como conclusão de Parecer n<1
229, de 1981), que autoriza o Poder Executivo a alienar lotes do distrito agropecuário da SU FRAMA à
Empresa Agropecuária Esteio S/ A, para a implantação de projetas agropecuários em área de 15.000
hectares, tendo
PARECERES, sob n<1s 230 e 231, de 1981, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, peta constitucion:didade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Nelson Carneiro; e
- de Agricultura, 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 permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão. de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 28, DE 1!181

Autoriza o Poder Executivo a alienar lotes do Dis-trito Agropecuário da SUFRAMA à empresa Agropecuária Esteio S/ A, para a implanta~i'io de projetos
agropecuários em área de JS.OOO hectares.
O Senado Federa._l re_solve:
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a alienar à
empresa Agropecuária Esteio S/ A, área de 15.000 hectares no Distrito Agropecuário da SUFRAMA, para a implantação de projeto aprovado pelo Conselho Administrativo da SUFRAMA, nos termos da Resolução n9
025/77, objetivando plantar 7.050 hectares de pastagens
destinados à criação de reba._n_ho de 11.492 cabeças entre
bovinos e bufalinos, caril investimento total -de Cr$
57.988.174,00.
Art. 29 A área mencionada no artigo precedente serã alienada mediante promessa de compra e venda, com
cláusula resolutiva que condicione a lavrat:ura da Escritura de Compra e Venda da área ao fiel_ cumprimento do
cronograma ffsico-financeiiõ -da execução do projeto.
Parágrafo único. -A cláusula resolu~iva a que se refe~
re este artigo poderá ocorrer, ainda, se a empresa não
iniciar a implã.ntação do projeto dentro de Um ano, contado esse prazo a partir da data da escritura de promessa
de compra e venda, ou se houver paralisação na implantação do projeto, hipótese que, uma vez-Verificada, reintegrarã a SUFRAMA na posse _da área, podendo esta
proceder a nova alienação.
Art. 3'õ' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.·
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O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 18:

Aprovado.
A 'matéria vai à Comissão de Redação.

Discussão, em tt.ú·no único, do Proje.to de Resolução n<1 60, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 3~9, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária (RS) a elevar em Cr$ 56.965.900,00 (cinqOen~a e seis milhões, novecentos e sessenta e ci~co
__ m_H e IJ,_O"!ecentos cruzeiros) o montallte de sua dfvida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 350 e 351, de 1982, das
Comissões:
-de ConsHIU!ç1ío e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirc~u Cardoso; e
- de Municípios, favorãvel.
Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar f~zer uso da palavra, vou encerrá-la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. S~~-~dores qu~ o aprovam queiram conservarse como_ ~t,_ão~ (Pausa.)
Aprovado.
A matérlã vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 60, DE 1982

A:utoriza a Prefeitura Municipal de Candelária
(RS), a elet'ar em Cr$ 56.965.900,00 (clnqüenta e
seis milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e novecentos c-ruzeiros) o montante de sua dívida consolida~
da interna.
o-senado Federal resolve:
Art. l~' É a Prefeitura Municipal de Candelária, Estado do Rio Grand~;; do Sul, nos termos d9 art. 2<t da Resolução n~' 93, de II de outubro de 19_76, do Sel)_ado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 56.9-65.900,00 (cinqUenta e·seis milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e
novecentos cruzeiros), a contratar um empréstimo de
igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinado à implantação de esgoto pluvial, meios-fios e canalização de cursos d'âgua, naquele Munic[pio, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco céntral do Brasil, no respectivo
processo.
- Art. 2~ _~sta Resolução entra erri- Vig_q_i' il_a_ 9ata de
-sua publicação.
OSR. PRESIDENTE (Henrique San.tillq) ~Item 19:

Discussão, em- turno únicÕ, dO ProJeto -de Reso~
lução n<1 15, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer_n9 128, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alto
Araguai--ª---_(MT), a -~levar em Cr$ 56.508.859,95 (cinqiienta e seis milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e cinqiienta e nove cruzeiros e noventa e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob nqs 129 e 130, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j uridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores sotiçitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.}

E o seguinte o projeto apro~·ado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 15, DE 1983

Autoriza a Pre(Citura Munlc-lpal de Alto Araguala
(MT) a elevar em Cr$ 56.508.859,95 (cinqUenta e
seis milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e clnqüenta e non· cruzeiros e noventa e cinco centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O SeriadO Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia,
Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Resolução nY 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede·
ral autorizada a elevar em Cr$ 56.508.859,95 (cinqUenta
e seis milhões, quinhentos e oito nlil, oitocentos e cin·
qOenta e nove cruzeiros e noventa e cinco centavos) correspondentes a 35.252.16 ORTN, considerado o valor
nominal da ORTN de Cr$ 1.602,99, vigente em março de
1982- o montante de sua dívida consolidada interna a
fim de contratar um emprêstimo de igual valor, junt~ 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 sede do município obedecidas as con·
diçõCs. admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 20:
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso·
lução n<1 18, de 1983, (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 192, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a elevar em Cri 734.671.283,31 (setecentos· e lririta e quatro milhões, seiscentos e setenta e
urri iriTI, duzentos e oitenta e três cruzeiros e trinta e
um centavos) o montante "de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob n9s 193 e 194, de 1983, das
Comissões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali·
dade e juridicidade; e
-De Munic!pios, favoi'ãvel.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
O~ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seiUinte o projeJo qprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 18, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Marlngá (PR)
a elevar em CrS 734.671.283,31 (setecentos e trinta e
quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzen~
tos e oitenta e três cruzeiros e trinta e um centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> .t a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, nos termos do art. 2~> da Resolução nv 93,
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar em Cr$ 734.671.283,3 t (setecentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e três cruzeiros e trinta e um centavos), correspon-
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dente a 371.720,08 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de CrS 1.976,41 (um mil, novecezitÕs e setenta e
seis cruzeiros e quarenta e um centavos) vigente em julho
de 1982 1 o montante de sua dívida consolidada interna, a
fim de que possa contratar uma operação de crédito de

igual valor, junto ao Banco de Estado do Paraná S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinada a financiar a execução integrada das obras de infra-estrutura e comunitária, compreendendo o sistema viário, saúde, recreação e lazer,
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 (Henrique Santillo)- Item 21:
Discussão, em turno único, do Projeto dC: Reso~
lução n~' 19, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 195, de
1983), que autoriza a PrefeitUra Municipaf de
Itaueira (PI) a elevar em Cr$ 3.619.000,00 (três ~i~
lhões, seiscentos e dezenove miCcfuzeiros) o rnon~
tante de sua dívida consolidada, tendo
'PARECERES, sob n~'s 196 e 197, de 1983, das
Comissões:
-de CfJnstituiçao e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
--de Municípios, faVoráveL

Em discussão o projeto, em turno únic"o~--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 matéria vai à Comissão de Iiedação.
E o seguinte o projeto aProvado

conservar~

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 19, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaueira (PI) a
elevar em Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos
e dezenove mil c-ruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
_
Art. li' f: a Prefeitura Municipal de It_auei_ra, Estado
do Piauí nos termos do art. 2~' da Resolução n~' 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Fed~ral, autorizada a elevar em Cr$ 3.619.000,00 (três milhões seiscentos e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~
da interna, a fim de que possa contratar uma operação
de crédito de igual valor, junto à Caixa Econômíca 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 Ban~
co Central do Brasil, no respectivo processo. _
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor, na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo_) -Item 22:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução [19 20, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 198, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo (SP) a elevar em Cr$ 503.460.012,06 (quinhentos e três milhões, quatrocentos e sessenta mil,
doze cruzeiros e seis centavos) o montante: de sua
dívida consolidada, tendl"'
PARECERES, sob n~>s 199 e 200, de 1983, das
Comissões:
-de Constituiçdo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorâvel.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nurlhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro~a encerrada.
Em votação.
Os. Srs"'-Senadores que: o aprovam queiram conservar~
se como· se encontram. (PaUsa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 20, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sijo Paulo SP, a elevar em Cr$ 503.460.012,06 (quinhentos e
três milhões, quatrocentos e sessenta milt dose cruzeiros e seis centavos) o montante de sua dívida consoli~
dada interna.
O Senado Federal resolve:
a Prefeitura Municipal de São Paulo ~
2~> 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$
503.460.012,06 (quinhentos e três milJtões, quatrocentos
-t;'SéSSenta m!l, doze cruzeiros e seis centavos), correspondente a 299.119,51 ORTN, considerado o valor nominal
da ORTN de Cr$ 1.6&3,14, vigente de abril de 1982, a
fim de contratar uma operação de crédito de igual valor
JUnto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de
ágente-----rrnan-ceiro do Fundo de Apoio ao Dçsç:_nvolvin:linto Social -- FAS, destinado à reforma de escolas
municipais de l~> grau e de educação infantil obedecidas
as- condições admitidas pelo Banco Cental do Brasil, no
respectivo proçesso.
Art._ 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. li'

~

-- S"P, nos termos do art.

-O SR. PRESI_DENTE (Henrique: Santillo) ~Item 23:

- Discussão em turno único, do Projeto de Reso~
lução n9 21, de 1983 (apresentado pela Comissão de
- Economia como conclusão de seu Parecer nY 207, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Uber~
lândia (MG) a elevar em Cri 495.756_.000,00 (qua~
trocentos e noventa e cinco milhões, setecentos e
cinqUenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada, tendo
PARECERES, s~b_ n~>s 208 e 209, de 1983, das
-- Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela cons_titucionalida-de- e juTidicidade;- e
~
- de Municípios, fav_oráve_~~-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 Comissão de Redação.
E o .seguil}te o projeto aprovado
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dente a 400.000 UPC, considerado o valor nominal da
UPC dt: CrS 1.239,39, vigente em outubro/SI, a fim de
que possa contratar um emprêstimo de igual valor junto
à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação, destinado à aplicação no projeto de CURA,
no MunicípiO, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 24:
Discussão, em primeiro turno, do Proje!Q de Lei
do Senado n'i' 261, de 1981, de autoria do Senador
Jorge Kalume. que altera o art. 37 da Lei nQ 3.807,
de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECERES, sob n9s 201 a 203, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social. favorável; e
- de Finanças, favorável.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
l~>~Secretário.

E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 634, DE 1983
Nos termos do art. 310, alínea "b.. , do Regimento

ln~

terno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de
Lei do Senado n_9 261/Sl a fim de que seja encaminhado
ao reexame da Comissão de Constituição e Justiça, pelas
seguintes razões:
A proposição encerra, sem dúvida, considerável aumento de despesas, na medida em que diminui o número
de dependentes, bastando imaginar, por exemplo, a si~
tuação de uma viúva sem filhos; pela legislação atual, re·
ceberia a parcela familiar de 50% acrescida de uma cota
de 10%, totalizando uma importância correspondente a
60% da aposentadoria do segurado; já de acordo com o
projeto, o valor da pensão equivaleria a 80% da aposen~
tadoria (75% + 5%).
Evidencia-se, pois, que o objetivo colimado é a ele-vação do valor da p-ensão, sem a indicação da correspon~
dente fonte de custeio total.
Ademais, ainda que se reconheça o mérito da medida e
conquanto se louve: a iniciativa, não se pode deixar de
apontar a inconstitucionalidade do projeto. COm efeito,
preceito constitucional- arts. 57, I
esbarra o mesmo
e II, 65 da Constituição Federal- que determina ser da
competên"cla exclusiva do Presidente da República a ini~
ciativa das leis que disponham sobre matéria financeira e
que aumentem a despesa pública.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1983.- Aloyslo Chaves.

em

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo}- De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria sai da Or~
dem do Dia para o reexame da Comissão de Consti~
tuição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo}- Esgotada a 01-dem- do Dia.
· Co'il.cedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli,
por cessão do Sr: Senador Gastão MUller.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 21, DE 1983
Autóríza a Prefeitura Municipal de Vberlândia
(MG) a elevar em Cr$ 495.756.000,00 (quatrocentos
e noventa e c-inco milhões, setecentos e cinqüenta e
seis mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.

O SR. JOSE FRAGELLI PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao aobre Senador Altevir LeaL

O Senado Federal resolve:
Art. 11' t a Prefeitura Municipal de Uberlândia
(MG), nos termos do art. 29 da Resolução n'i'93, de II de
outubro de 1976, do Senado Federal, autoriza a elevar o
montante de sua dívida consolidada iaterna em Cri
4g5.756.000,0ú (quatrocentos e noventa e cinco milhões,
setecentos e cinqüerita e seis mil cruzeiros), correspon~

O SR. ALTEVIR LEAL (Pronuncia o seguinte discur~
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho a honra de ocupar mais uma vez a tribuna desta
Casa para levar ao conhecimento de toda a Nação, um
desagradável acontecimento que reputo da mais alta gra~
Vidade social, exatamente em plena fase da abertura de-
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mocrática que vem sendo implantada pelo Senhor Presi~
dente da República, o valoroso General João Baptista
Figueiredo, o qual tem sido reconhecido por todo o povo
brasileiro como o responsável e único condutor desta sonhada abertura polítjca.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acabo de receber da Bancada do PDS da Assembléia Legislativa de

meu Estado, o seguinte telex, para o qual, chamo a
atenção e solícíto, tão preocupado, a gentil atenção dos
Srs. pares, para o conteúdo d~te telex. ~o seguinte, na
íntegra, o referido documento:
Do Deputado Luiz Pereira
Para: O Senador Altevir Leal
Rio Branco - AC- 19-4-83
Comuníco a Vossa Excelência que encaminhamos telex ao Senhor Presidente João Figueiredo,
nos seguintes termos:
Lamentamos levar ao conhecimento de Vossa
Excelência o clima de insegurança e de coação poliR
tica movida pela administração Nabor Junior conR
tra adversários, só com a presunção de que o GoverR
no Federal escolherá nomes, indicados pelo GoverR
nadar, para prefeitos dos MunícfpToS -de Segurança
Nacional, o que tem proporcionado revanchismo e
ameaças aos pedessistas. Essa perseguição se traduz
na demissão, remoção compulsória para lugares disR
tantes e inóspitos de humildes servidores assalariados sob regime de CLT, sob a falsa alegação de austeridade adminisüatiVã.. Saliente-se que à medida
que os funcionários vão sendo dispensados, há
preenchimento do quadro com muito maior núme-ro
de elementos pertencentes ao PMDB, a exemplo recente do que ocorreu na empresa CAGEACRE. Devemos esclarecer a Vossa Excelência que apesar do
PMDB ter saído vitorioso no último pleito para governador do Estad_o, o PDS _foi venCC:dor da pugna
eleitoral em 7 dos 11 municípios acreanos Coils-iâe~
rados áreas de Segurança Nacional. Acreditamos
nós da bancada do PDS, que a manifestação da
vontade eleitora] do povo por Vossa Excelência,
Bancada PM DB e governo diariamente acusam Governo Federal de arbitrário e corrupto eritendendo
que a grandeza da atitude de Vossa Excelência com
as mãos estendidas, não passa de mero artifício político, Confiamos que Vossa Excelência saberá tomar
medidas compatfveis com a defesa supremo interesse do povo do Acre.
Assinam os Deputados:

Felix Bestene -- Adauto Frota- Narciso Mendes
- Luíz Pereira- Kleber Campos- Maria das Vit6rias- Romildo Magalhães- Isnard Leite- Her~
melino Brasileiro- Railda Pereira- Edgar Fontes
- Saudações Pedessistas -- Luiz Pereira.
Ora, Srs. Senadores, esta nefasta ocorrência somente
se verifica agora que o pder oposicionista assume as rédeas do Governo Estadual, pois é do conhecimento de
todos que os governadores da linha pedessista que já pi~
saram o Palácio Rio Branco, não se deixaram levar pelo
sentimento de vingança, e por essa razão, não cometeram abusos nem praticaram perseguições. Ao contrário,
procuraram conciliar todas as correntes polfticas ao trabalho e ao desenvolvimento do Estado.
Desta forma, como representante daquele po~o, e
principalmente dos injustiçados, quero, nesta Tribuna,
deixar patenteado os mais veementes protestos pelo que
está ocorrendo em d!:trimento de humildes ~vidores e,
por extensão, a toda a família acreana atingida por tais
hostilidades.
Formulo, nesta oportunidade, um apelo, para que to~
dos possam trabalhar no sentido de evitar os da.no_SQ!i
efeitos de tal admin_istração, para que se unam no senti-
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do de se evitar tumultos e com o objetivo de vermos o
Acre sempre se resplandecendo de opulência, trabalho e
desenvolvimento.

O Sr. Fábio Lucena ~V. Ex• permite um aparte,
nobre senadoi, antes de concluir o seu discurSo?
O SR. AL TEV!R LEAL -

Pois não.

O Sr. Fdbio Lucena- Nobre Senador, o Acre apresenta características peculiaríssimas em relação ao restante do nosso País. Eu não fillo.Com a propriedade de
conhecimento <:Ie V. Ex•, mas falo qua~e no mesmo nível
de autoridade, com relação ao conhecimento do problema, parque sou amazonense e_o Acre foi -desgarrada do
Airiãzanas, isto é, o Acre é tão amazonense quanto o
povo amazonense. A característica peculiar no Acre é
que em nenhum município do Acre houve eleir,;ão para
prefeito. E o que o Governador Nabor Júpior, estâ pretendendo é, 'simplesmente, nos termos da Constituição,
dos decretos-leis e dos decretos que regem a questão, poder indicar, com a competente autorização do Presidente
da República - logo tudo dentro da lei - os prefeitos
dos municípios de Segurança Nacional. Eu pergunto:
que violência isso cónstitui contra o Acre? O governad_or
n'ão eStá se submetendo à lei, à Constituição? Que governador, eleito pelo povo, não pretende .colocar nos municípios de Segurança Nacional, homens de sua confiança? Confiança não apenas como um instituto subjetivo da pessoa do governador, mas confiança mencionada,
citada, nos decretos-leis que regulam a nomeação d_o
chamado prefeito pro tempare. V. Ex• sabe que, quando
o prefeito decai, segundo a lei, da confiança do Presiderite da República ele é imediatamente exonc;rado, mas
quando decai da co.nfiança do governador ê indispensável, segundo a lei, que o governador peça autorização ao
Presidente para exonerar o prefeito. _Se O Governador
N3b0r Júnior-está seguindo a norma legal que violência
ele está cometendo contra o povo acreano? Isto está sendo_ [cito o Amazonas, no Parfo,, em quase 1odoS os Estados onde existam municípios de Segurança Nacional. De
sorte que eu não compreendo, sinceramente, como possa
o Governador Nabor Júnior ser acusado de violência,
quando na realidade a violência, durante a campanha
eleitoral, sabe muito bem V. Ex•, foi sofrida pelo Partido
do Governo, Partido que não teve acesso ao poder, ao
longo de t~do esse período de governantes nomeados.
Muitos deles ou em quase sua totalidade íntegros, como
POr exeuiPIO; o Senador Jorge Kalume, que governou o
Acre com eficiência, com prOficiên-cia, com grandeza,
com dignidade; o Governador Geraldo Mesquita que lá
realizou um trabalho imensurável. Qual a violência _do
Governador Nl,\bor Júnior, contra o povo açreano? ~ão
as índagações que eu faço a V. Ex•
O SR. ALTEVIR LEAL - Co_mo el.!_ disse agora,
Nobre Senador Fábio Lucena, em primeirO lugar, V. Ex•
falou sobre os prefeitos. Acontece que esses prefeitos
--ainda não caíram na descrença do Presidente da Repúbl_ica.

O s_':._ _f4}Jio Lucena -

Mas já caíram.

O SR. ALTEVTR LEAL - Continuem os prefeitos
que não cafram na desconfiança. Se eles não cafram_na
desc-onfiança e passaram a mereCer a confiança do Presidente dã República, automaticãmente, que Continuem.

"ó-Sr. Fábio Lucena- Mas, =me petmita, a lei estabelece duas situações. A primeira é que o prefeito- decaia da
confiança do Presidente da Repúbl_ica.
O SR. ALTEVIR LEAL- Mas, nenhum caiu ainda
da conflanç_a_ da Presidência da República.

O Sr. Fábio Lucena- Mas a lei também preceitua a
hipótese de o prefeito decair da confiança do Governador do Estado. E a confiança sendo um fator subjetivo
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cabe ao governador concluir se o prefeito merece ou _não
a sua confiança. O que o governador não pode fazer é
exonerar ex abruptq os prefeitos, não! O governador tem
que se dirigir ao Presidente _da Repllblica e pedir-lhe a
autorização de que manda a lei. I! o que está fazendo o
gover-nador acreano. Onde está o violência?
O SR. ALTEVIR LEAL- Certo, não cheguei ã. atingir os prefeitos, ao falar que estão cometendo violência.
mas pela forma que está sendo conduzido Q processo de
Governo do Sr. Nabor J(mior, com o secretariada cometendo as arbitrariedades que estamos vendo com relação
às demissões dos funcionários, automaticamente que
isso vaí se prolongar para os municípios. E quando esse
fatu chegar aos municípios, o que será então daquele
povo cujo prefeito seja de pouco conhecimento?
Quero somente pedir por esses homens que ainda não
decaíram da confiança do Presidente da República; en·
tão, porque o Presidente da República não continua com
os mesmo_s prefeitos que tem1

O Sr. Fábio Lucena - Mas Ex' é para tratar desse
problema que, neste exato momento, o Governador Nabar Júnior está sendo recebido pefo Presidente,da República._ Então V. Ex' observa que o governador não está
apenas agindo dentro da lei, mas estã sendo até humilde
demais ...
O SR. ALTEVIR LEAL dentro da !eL

Nós estamos correndo

O Sr. Fábio Lucena - ... e alêm da humildade, S. Ex•
está agindo com grandeza, porque está-se dirig-indo ao
Chefe da Nação, para discutir este problema.
O SR. ALTEVIR LEAL- Acontece, nobre Senador,
que nós queremos a permanência, porque estes homens
ainda não cafram da confiança Cio Presidente da República.

O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex.• um aparte1
O Sr. ALTEVIR LEA.L- Pois não ..

O Sr. Lomamo Júnior- Eu compreendi inteiramenteo fulcro do discurso. V. Ex• transmitiu aqui ao Senado,
deu conhecimento ao Senado de um telex dirigido pela
maioria da Assembléia Legislativa ...
O SR. ALTEVIR LEAL duais.

O Sr. Lomaiito Júnior sembléia.

OnZe deputados esta-

Que ê a maioria da As-

O SR. ALTEVIR LEAL- Não é a maioria.

O Sr. Lomanta Júnim·- Pelo menos de uma grande
parcela da Assembléia Legislativa, relatando, denunciando certos fatos. E. no meu entender. não vi em mo. menta algum uma correlação entre esta denúncia que faz
uma parcela da Assembléia Legislativa e o problema dos
prefeitos nomeados pelo Presidente da República, em
virtude de dirigirem municípios considerados de segurança- nacional. EvidenteiD.ente, que esses prefeitos são
da confiança do Senhor Presidente da República, são homens nomeadas por Sua Excelência. claro que o Presidente Figueiredo, ao receber os Governadores eleitos
pela Oposição, não está fazendo nenhuma concessão, é
obrigação de Sua Ex.celência receber esses governadores
qUe estão imbuídos dos melhores propósitos de dirigir os
um trabalho, uma conjugação de es~
seus Estados.
forças, entre a área dirigida por eles e o Presidente da
República que é o Chefe da Nação. No regime federativo, isto é-perfeitamente normal. Numa democracia, isto
é_ mais do que normal também. Claro que, se estamos
numa democraciª', estamos dentro de uma federação, o
povo pode escolher o governador do partido, realmente,

e

e
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que ele achar conveniente. ~ o que ocorreu no Brasil,

agora. Ora, não pode haver um compartimento estanque. Não pode haver uma barreira. Não pode haver um
biombo, escondendo os governadores, esco~dendo o
Presidente da Reptlbtica, Ao contrário, tem que estabelecer um diálogo, e o Presidente tem sido solícito. A um
simples pedido. de audiência, o Presidente defere, e nãO
está mais do quC cumprindo o seu dever como Chefe da
Nação, sobretudo, Sua Excelência que é:, e que ninguém
pode negar, o condutor que vem consolidando o processo de redemocratização do País. Agora, não vejo nenhuma correlação, entre o telegrama enviado pelos Deputados da Assembléia Legislativa do Acre, e os Prefeitos nomeados pelo Presidente da República, decorrentes dos
municípios, ou que dirigem os municípios, consideradOS-área de segurança nacional, acredito mesmo que o Presi·
dente não vai, por uma decisão ou por uma idiossinc~a
sia política dos governadores, o Presidente não vai aceitar que os governadores vetem esses prefeitos. Não pode
aceitar, porque o Presidente também é um politico. Dentro do regime presidencialista, além da sua função precípua de Chefe da Nação, Sua ExCelê-ricia tambêm é um
dos dirigentes do seu Partido e é bom que isso aconteça
porque, embora Sua Excelência sendo o primeiro Magistrado da Nação, nas grandes democracias do Mundo, o
Presidente- é um condutor político também. E é preciso
que, no Brasil, cada vez isso mais se acentue, para que se
estimule o gosto da participação do Chefe de Estado na
política, sobretudo depois de um período_ de certo retraimento, ou de quase total retraimento da participação
efetiva do Presidente da República dentro do contexto
político do Pais. Portanto, não vejo, acho até que o
nobre Senador Altevir Leal trouxe aqui um outro assun·
to e avançou-se o sinal. O Sr. Senador Fáb1o Lucena fez
uma correlação imediata com o problema dos prefeitos
dos municípios considerados áreas de segurança nacional. Acredito o seguinte: se o prefeito está hostilizando,
se é um homem que está hostilizando frontalmente o Governador, se está desafiando a autoridade do Governador, embora ele também seja uma autoridade com as
mesmas peculiaridades, embora nilo tenha sido eleito,
mis está investido do comando do seu municíPio, tenha
esta peculiaridade de divergir do Goveinador. O que não
pode é realmente criar dificuldades na condução do Estado sob o aspecto administrativo. Acredito que o Presidente da República não poderá deixar de prestigiar o seu
partido no Acre. Este é um dever que Sua Excelência tem
de prestigiar os seus companheiros. E, também, não
pode deixar de atender àqueles assuntos considerados
justos, considerados realmente, em que um Prefeito se
insurja, em que o Prefc!itõ;-rearmente~Osdlí.Ze, em que o
Prefeito crie uma área de atrito com o Governador, isso
será altamente prejudicial à administração pública. Portanto, acredito que o encontro que V. Ex•, Senador
Humberto Lucena, acaba de relatar, que, neste exato
momento, o Presidente da República dialoga com o Governador N abor Júnior, por sinal--meu amigo pessoal,
com quem tive a melhor convivência na outia Casa do
Congresso Nacional, trabalhamos juntos na Comissão
de Transportes, trabalhamos juntos em vários setores
daquela Casa legislativa, e sempre o tive na condição de
um homem de bem, de um homem equilibrado, de um
homem à altura de governar o Acre, como governou,
com a maior proficiência, com a maior dfgnidade, com o
maior espírito administiativo,- o nossO colega, Senador
Jorge Kalume. Portanto, acredito que uma coisa não implica em outra. O que S. Ex• trouxe foi a denúncia de um
pugilo de Deputados, de U-ma parecia expressiva da As·
sembléia Legislativa do Acre. Essa denúncia, e ninguêm
melhor do que S. Ex•, porque é o representante do Acre,
para interpretar o pensamento dos seus colegas. Agora,
acredito que isso não vem.~ não sei se está intimamente
ligado ao processo de nomeação oU de demissão desses
prefeitos da área de segurança. V. Ex• realm~nte conduziu bem o seu discurso V. Ex• foi o porta-voz dos seus

colegas, na Assembléia Legislativa, e tenho certeza de
que o Governador NaJ:lor Júnior, que é um homern que
deu demonstração suficiente ria Câmara doS Deputados,
ele, à frente do Governo, eleito pelo povo, concorrendo
com um dos mais dignos acreanos, ele, por certo, se efetivamente os Deputados estão cO!tSiderando que ele está
exorbitando das suas funções, eu tenho a impressão, a
segura impressã-o de que~ Governador Nabor Júnior deverá recUar, deverá refletir, com aquela dignidade que
Deus lhe deu, e, __sobretudo, com aquela força que ele
chega ao Acre pela vontade do povo acreano.
O SR. ALTEVIR LEAL- Eu agradeço bastante, Senador Lomanto Júnior.

O Sr. Fábio Lucena-

Permi~e

V. Ex• um aparte?

O SR. ALTEVIR LEAL- Pois não.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Altevir Leal, a
Assembléia acreana é constituída de 24 Deputados, V.
Ex• leu o ponto de vista de 11 Deputados, evidentemente, correligionários de V. Exf:. Logo, não é a opinião da
Assembléia do Acre que V. Ext traz ao Senado. O respei-to que V. Ex• me inspira me faz levar ao conhecimento
do Senador Lomanto Júnior que o problema é: exalamente o da intimidade, o do relacionamento íntimo que
há entre o teleX~dã minoria-da AssCmbléiS., dos onze deputados e, coincidentemente, os onze municípi-os de segurança nacional do Acre - vale dizer- todos os mu~
nicípios acreanos são co-nsiderados área de seguiãnça nacional. Durante a campanha eleitoral, tal qual aconteceu
no Amazonas, foi que esses prefeitos decaíram da confiança do já candidato. Ao contrârio do que diz o Sena:
dor Lomanto Júnior, o governador não pode vetar a indicação de prefeito. E, pela ConstituiÇão, não cabe ao
Presidente da república autorizar a exoneração de prefeitos. O que cabe-ao Presidente, pela Constituição, é autorizar a nomeação de prefeitos de municípios- considerados área de segurança nacional. É a intimidade que deve
ser trazida à baila, e essa intimidade entre o problema
maior que é a exoneração ou não dos prefeitos QuC leva a
minoria da Assembléia do Acre à tomada dessa posição,
posição respeitável, mas que, no meu entender, pela experiência qUe tive no Ãmazonas, onde a campanha foi
semefhante à do Acre, é uma demonstração extremada,
porque nós, que conhecemos, tanto como V. Ex•, o Go·
vernador Nabor Jónioi', sabemos que
Ex• é um homem incapaz de cometimento de violência. E não seria
agora, com poucos dias de governo, consagrado pelo
povo do Acre, numa eleição dificil, que S. Ex• iria se entregar ao cometimento de violência. Era um esclarecimento que -eu quis oferecer a V. Ex•, depois de ter ouvido, ateniaffiente, com o respeito que V. Ex' merece; os
termos da denúncia me parecem improcedentes, porque
eivados de passionalismo, e permita-me, não é o excesso
de linguagem, mas da frustração pela derrota do seu Partido no EstadO dn Acre.

s:

" O SR. ALTEVIR LEAL- Nobre Senador Fâbio Lucena, V. Ex• vai me ajudar. A Capital do no~so Estado
tem 60% do elf:itorado. Como eu disse aq~i, são_ ~-I municípioS dó interior; ganhamos em 7, automaticamente o
PMDB ganhou em 4. E a maior quantidade de eleitores
nós temos no Município de Rio Branco, que é a Capital,
jâ foi escolhido prefeito pela AsSembléia-Legislativa. No
interior, os 11 municípios, com uma quantidade menor
de eleitorado, e que temos provado que no Município do
Aére nós ganhamos as eleições e perdemos somente em
4, nos assiste o direito de pedir, por uma forma bem de-mocrátiCa, de soliCitar ao Pi--esidente da República que,
por intermédio desta lei que nos dã uma: margem de ajuda, nos deixe pedir a nomeação dos prefeitos dos municípios.

:O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, qual é a lei que
~~-aos Senadores o direitõ de pedir ao Presidente daRepública ...
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O SR. ALTEVIR LEAL Partido PDS.
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Não aos Senadores. ao

O Sr. F'áblo Lucena- Qual é a lei que dá aos Partidos,
ao PDS, ao PMDB ...
O SR. ALTEVIR LEAL- Não é. Mas eu fui bem
claro.

O Sr. Fábio Luce_na- Permita-me V. Ex•: qual é a lei
que dá ao PMDB ou ao PDS o direito de propor ao Presidente da República a nomeação ou exoneração de prefeitos em áreas de segurança nacional? Não. Essa competência é do governador ou do Presidente da República.

O SR. ALTEVIR LEAL- Para nos existe o direito
partidário, nobre Senador. ~só o que quero frisar: existe
o direito partidário.
O Sr. Fábio Lucena- Mas o direito está expresso em
lei. E no Acre, o seu Partido foi derr-otado. _
O SR. ALTEVIR LEAL- Foi derrotado, reconheço.
Mas, o conteúdo do meu pequeno destaque sobre o tele~
grama que; veio dirigido ao Presid~nte da República, é
que nós comandamos por 20 anos o nosso Estado, mas
nunca usamos de arbitrariedade na retirada dos secre-.
tários ou de quaisquer funcionários que existam naquele
Estado. E hoje estamos passando por problemas gravíssimos, em decorrência das demissões que estão fazendo
no nosso Estado. Está-se chegando ao ponto disto --e se
o nosso Senador Mário Maia aqui estivesse ouviria um
caso que lá se passou - um médico, no meu Estado, deu
um atestado para um funcionário de uma Secretaria, que
o. levou a um diretor. O diretor pegou o atestado médico
e o rasgou na cara do funcionário, porque, segundo ele,
não tinha nenhuma validade e que o funcionário tinha
que trabalhar. O atestado não servia.
Então, pergunto a V. Ex•, isto é forma de se receber
um funcionário por menor que ele seja? V. Ex• acha que
isso está certo?

O-Sr. Fábio Lucena- Não. Não acho Que esteja certo.
O que acho é que V. Ex• e seus correligionários deveriam
unir-se em torno do Governador Nabor Júnior a fim de
que ele possa governar o Acre com proficiência, com eficácia pelo be!fl ~o- próprio povo acreano.
O SR. ALTEVIR LEAL -Iria ajudá-lo se S. Ex• corrigir o processo que está utilizando em sua administração.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a patavta ao nobre Senador Almir Pinto.

O SR ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE," ENtREGUE À REVISÃO DO ORADOR,SERÁ PUBILCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.

O SR- JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTK

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.
O SR. LENOIR_VARGAS (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas para fazer registro de uma notícia que mechamou bastante atenção, pois que, nos últimos tempos, verifico agora que os cfítlcos do Programa Nuclear Brasileiw têm exageraào no que se refere aos custos do pro·
grama. Acredito que, de um modo geral, e até eujâ esta-
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va acreditando de tanto ouvir falar, que o Brasil tinha
sasto 30 bilhões de dólares no Programa Nuclear. Havia

essa sucessão de manifestações nesse sentido, e a voz popular naturalmente que adquiriu a consciência de que
havia um exagero, uma demasia, e que a dfvida externa
brasileira também estava vinculada a esse excessivo gasto, no que se refere ao Programa Nuclear. De modo que
sem nenhum espírito de polémica eu colhi de um jornal
de conceito no País uma entrevista do Presidente da empresa, onde ele mostra o seguinte:
O custo do programa nuclear brasileiro sob responsabilidade da NUCLEBR.ÃS é de USS 18,4 bilhões, a preços aluais, informou ontem o Presidente
da empresa estatal, Dârio Goines. A NUCLEBRÁS

estâ encarregada, atualmente, da construção das
usinas Angra II c Angra III, no litoral do Estado do

Rio.
Isso é o que consta da entrevista:
Quando o programa nuclear foi lançado, em
1975, estimava-se um custo totãl de USS 12 bilhões
para a construção das oito usinas projetadas.
A NUCLEBRÃS gastou, ate: agora, cerca de
USS 1,85 bilhão, dos quais USS 300 milhões
referem-se à absorção da tecnologia e ao treinamento de pessoal (pagamento de royalties). Outi'os USS
800 milhões foram gastos no "ciclo do c:ombustlvel
- extração do urânio, produção do concentrado
(yellow cake) e fãbrica de elementos combustíveissendo que a construção das duas usinas absorveu
cerca de USS 750 milhões.
Se for c-onsiderado _o_ cust_o de aquisição de Angra
I, fornecida pela Westinghouse- USS 1,3 bilhãoo Pais gastou, até agora. USS 3,15 bilhões para gerar energia a partir do âtomo.
Acredito, Sr. Presidente, que os dados fornecidos pelo
Presidente da NUCLEBRÃS devem estar aPrOximados
da realidade. E a minha presença na tribuna~ justamente
para registrar nos Anais do Senado estes dados, a fim de
que eles possam, oportunamente, ser cotejados com os
demais dados que existem em tomo desta matéria, que
tem sido bastante polémica não s6 aqui nesta Casa mas
através da imprensa e do debate popular.
Eia apenas esse o meu desejo...

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• me permite antes que
encerre?
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CLEBRÁS. Ele faz uma afirmação, há uma contestação,
inclusive o Sc:'nador Itamar Franco chama à colação o relatório apreciado pela Comissão que estuda Q Acordo
Brasil-Alemanha. De modo que, é muito interessante
que esses dados fiquem
De momento não tenho elementos para saber, delinear ou contestar esses dados,
mas são dados fornecidos por quem dirige a NUCLEBRÁS. Verifiquei no aparte muito esclarecedor do
Senador Itamar Franco que ele, mais ou menos, combina com os dados fornecidos, pelo menos, rio que se refere
a ANGRA I, que ele disse que custou ...

O SR. LENOIR VARGAS- Aí verifica V. Ex•. Sr.
Presidente, que havia uma certa razão de se colocar nos
Anais do Senado a palavra do Presidente da NU-

Esse é um aspecto interessante da missiva. Sr. Presidente.
-Senhor- Seilador, com referência, ao dispositivo,
a:contece outra aberração, confofme cópia aitexa,
temos colegas sofrendo um desconto cm seus vencimentos com a mesma alegação, e o pior é que estilo
pagando a Previdência Social (IPASE), isto~ odesconto inside sobre o total mas eles não recebem
sobre o mesmo. Outro assunto que também nllo
concordamos é o seguinte: Completamos os trinta e
cinco anos de serviço, não atingimos o final da carreira, mas apesar da Constituição dctcrininar que
todos são iguais perante a Lei, alguns colegas estio
no final da carreira, dentro da mesma função e com
o mesmo tempo de serviço, não entendemos este critério.
Senhor Senador, no dia 31 de agosto de 198t,en_viamos ao Exm<~ Senhor Ministro José Carlos Freire
MD Min. Dirctor do DASP um documento pormenorizado de nossa situação tendo o mesmo sido enviado_ao DPC (cópia anexa), (Scção de Direitos c
Deveres), em fevereiro de 1982.
Conforme informação da Chefe da Scção Dona
V era Cardoso da_ Silva, do documcn.to em tela.

ar.

O Sr. Itamar Franco (Fora do microfone) - 1,3 bilhão
de dólares.
O SR. LENOIR VARGAS- ... 1,3 bilhões de dólares
que é, cxatamente, o dado fornecido pelo Presidente da
NUCLEBRÁS. De modo que a divergência a surgir será
Com ~cferi:~cia 80s gastOS -ãié a8ora nã piépitr8Çã-o de
ANGRA 11 e lll.
Eram essas as considerações.
Presidente, apcnaB
para esse registro a fim de que, pelo menos, de minlia
parte, estou mais tranqUilo de que não existe aquela demasia que se apregoa com referência aos custos e aos
gastos do Programa Nuclear. (Muito bem!)

sr.

O SR. PRFSIDENTE (Henrique Sarifillo) da a lista de oradores.

Esgota-

O Sr. Itamar Franco- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRFSIDENTE (Heorique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte dis_curso._Sclll_ re!_isão do orador.)---: Sr. Pr~id~te, Srs, ~cila-dofe:s: ____
----

Gostaria de registrar a carta que recebi de alguns trabalhadores de Juiz de Fora, sob os auspícios do Circulo
Operário de Juiz de Fora, qÜe foi fundado em 22-10-46.
Sr. Presidente, esta carta reflete a posição social em
que se encontram os trabalhadores mais idosos. claro
que o pedido- deles baseia-se em problemas de ordem
constitucional portanto vejo-me na óbrigação de
transcrevê-la, não porque recebi desses trabalhadores da
minha cidade, mas, como representante de Minas, c porque pretendo registrar nos Anais do Senado os problemas atinentes a uma ordem social que nós, particularmen~e_ nós da Oposição, consideramos injusta.
Leio, Sr. Presidente:

e.

E aqui, Sr. Presidente, é que se pede a atenção das autOridades brasileiras. Esta carta, veja V. Ex•, foi-me dirigida a 29 de março de 1983. Os trabalhadores dizem que
escreveram ao Ministro, em fevereiro de 1982, c cm,
1982, S. Ex• o Ministro Dirctór do DASP, deve ter rcocbido c eles não têm uma resposta até agora. Não custaria
nada que as nossas autoridades, sobretudo por ser gente
humilde, que as autoridades brasileiras respondessem,
mostrando a impossibilidade, face o aspecto inconstitucional, pu determinando os motivos que os trabalhadores não- estão recebendo os benefícios que eles almejam.
Mis, era preciso que eles obtivessem uma resposta das
autoridades brasih:iras. São as tais insensibilidades de
orde_m soç_i~l_g_ue_nós estamos_ assisti~~o a todo mo~~
Ú). Ê contiOua -a carta, Sr. Presidente:

Senhor Senador. como V. Ex• poderá concluir.
- enquanto persistir este dispositivo. estes velhos servidores que deram tudo a serviço da Nação (como
aliás é o dever de todo brasileiro), estão completa·
mente esquecidos no acaso da vida, e o pior a maio-ria enfermos e carentes de tratamento de saúde e de
uma alimentação compatível com a idade.
-Outra discriminação terrível, o aposent3;do estatutário além_ de não ser promovido perde a vanta~
gem do _P:ASEP. c se celetista também não tem pro.moçã_o _e .:P..IS.
Finalme~te como é voz geral entre a classe política, que haverã várias reformas na atual Constituição, a supressão pura e siihples deste dispositivo
será a nossa salvação.
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O SR. LENO!R VARGAS- Pois não.

O Sr. Itamar Franco - Antes que V. Ex• encerre, eu
gostaria de dizer que eu não quero polemizar hoje com
V. Ex•, pois ã.cho que não é o momento de discutirmos.
Creio que teremos oportunidade de faU-lo na discussão
do relatório final do Senador Milton Cabral. Mas ~ só
para dizer a V. Ex• que poderia com a minha presença
aqui passar corno concordância com os números lidos.
Esses números não correspondem à realidadé os fatos c o
próprio relatório do Senador Milton Cabral demonstra
enfaticamente isso. Só com ANGRA I o Pafsjá gastou
1,3 bilhão de dólares c vai gastar com ANGRA II, ao
preço do dólar a Cr$ 140,00, 420 bilhões de cruzeiros.
Evidentemente. não vamos discutir agora, teremos opor~
tunidade de fazê-lo, como já disse, na ocasião da discussão do relatório final, apenas para dizer que os dados
qu~ normalmente a NUCLEBRÁS envia, inclusiVe para
a imprensa, não correspondem à realidade. Aliás a NUCLEBRÃS não tem cronograma flsico, não tem cronograrna financeiro, sequer sabe dizer hoje quanto está custando o programa nuclear brasileiro.
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Juiz de Fora, 29 de março de 1983
Sr. Senador Itamar Agusto Cauticro Fran-

Exm<~

co
Os signatários do presente documento tQdos funcionários aposentados do Ministêrio do Ex._ército
(Fábrica de Juiz de Fora), - uma fábrica tradicional - não tendo outra alternativa, apelam- ao llustre representante de nossa cidade j_unto ao PoQcr Legislativo, tendo em vista_que estam9s sofrep.do um
terrível esbulho em nossos direitos cm conseqüência
de um dispositivo constitucioital qual seja o parã- •
grafo 2<~ do Art. 1_02 da CoriStitúição.
Como eu disse inicialmente, Sr. Presidente, é um
problema que envolve aspectos constitu_clonais.
Senhor Senador, o Art. n<~l80 da Lei n9 1.711, de
28-10-52 (EStatuto)" determina que, ao funcionário
que atingiu os trinta e cinco anos de scrviw, terá direito a incorporação aos seus vencimentos das gratificãÇõC.~fde função, desde que abranja os cinCo anos
consecutivos. ou dez anos alternados. Acontece entretanto, que invocando o tal dispositivo, tOdas as
autoridades que consultamos a resposta é a mesma,
isto é, fere o tal parágrafo, c todos nós temos provas
que recebíamos uma gratificação de perículosidade
de 30% suprimida ao aposentarmos.

E, aqui, Sr. Presidente, outra importância da carta. O
p"arlamentar brasileifo precisa ter esse c6ntato, às vezes,
não digo com os eleitores, mas com a sua comunidade, e
é por isso que me apressei cm transcrever, nos Anais do
Sen_ado, cumprindo com as minhas obrigações de repreSentante das Minas Gerais.
Finalmente esclarecemos que este documento foi
reQ.ígido sql? os apspícios do Círculo Operário de
nossa cidade, em cuja sede nos reunimos.
Segue a carta, Sr. Presidente, anexa, que foi dirigida
ao Ministro- Diretor do DASP, Dr. José Carlos Frei-

re ..
O Sr. José Lins -

V. Ex• me permite?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senador José Lins.

O Sr. José Lins- Eu acho que V. Ex• faz muito bem
em trazer este assunto ao Plenário, porque, além de ser a
nossa obrigação procurar resolver os problemas daqueles que nos elegeram, V. Ex• dá uma grande contribuição, no sentido de alertar as autoridades para atender
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essas reivindicações muitas vezes justas. No caso, eu nã"o
sei bem, não conheço o problema, mas eu tenho conversado, ultimamente, bastante com o Diretor do DASP, o
Dr. José Carlos Freire, e tenhO -nõtado, da parte dele. a
maior boa-vontade em solucionar os problemas que estão ao alcance de sua Pasta. E, é claro que basta o pronunciamento de V. Ex• para que o Dr. José Carlos Freire
tome conhecimento do assunto e·procure atender a essa
reivfndicação do signatário da carta que V. Exf- apresenta. Bastaria isso. Mas, independente disso, eu_junto ao de
V. Ex• a· meu apelo para que ele o faça e tomarei a iniciativa, tendo em vista a boa-vontade que ele tem tido com
todos esses problemas, de solicitar, também, que ele
mande analisar a carta que V. Ex• traz ao Plenário.
O SR. ITAMAR fRANCO- Muito obrigado pela
intervenção de_Y. Ex', nobre Senador José Lins, e, acreditamos nessa boa-vontade do Ministro Diretor do_
DASP. É claro, que os próprios trabalhadores reconhecem os problemas de ordem constitucional que cercam a
sua petição, mas ê um aspecto de ordem social, que precisa e -deve ser respondida pelo Dir-etor, quC pode, numa
resposta, mostrar a esses trabalhadores se eles ou não
têm o direito e, se não tiverem ...

O Sr. José Lins - Tenhó certeza, 00bfe Senador, de
que ele analisará e responderá a carta.
O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço a intervenção de V. Ex' e estou certo de que nada tenho contra
o Ministro-Diretor do DASP. Fico na expectativa de que
S. Ex~ possa, realmente, dar uma informação a esses trabalhadores que realmente exerceram essas atividades,
numa função perigosa, QUe era a antiga Fábrica de Espoletas de Juiz de Fora, V. Ex•, que conhece Minas, conhê:ce essa fábrica, hoje pertencendo à EMBEL, e são. ãposentados do Ministério do Exército. Sr. Presidente, agi-adecendo a oportunidade que V. Ex' me permitiu de ler
essa documentação, agradecendo a intervenção do Senador José Lins, concluo, na exPectativã. de uma resposta
mais urgente aos trabalhadores de Juiz de Fora. Muito
obrigado Sr. Presidente. (Muito bem!) --

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO.
"CIRCULO OPERÁRIO JUIZ DE FORA
Juiz de Fora, 29 de março de 1983_
Exm'~' Sr. Senador Itamar Augusto Cautiero Franco
Os signâtáriõs do presellti dOtu'miiilotóáOSfliriCi.O~nários aposCn-faCIOs --do MfrliSfé:dó do Ex:êrcito (Fábrica
de Juiz de Fora), não tendo outra alternativa, apelam ao
Ilustre representante de nossa cidade junto ao Poder Legislativo, tendo em vista que estamos sofrendo um terrível esbulho em nossos direitos em conseqUência de um
dispo-sitivo co~stitucional qu~l seja o parãgraf~ 2'~' do
Art. I02 da Constituição. Senhor SeDadOr, o Art. n~' Í80
da Lei n~' 1.71 I de 28-10-52 (Estatuto) determina que, ao
funcionáiio que-ãtingir õS 'trint'a e-cinCO- atlcls dC serviço,
terá direito a"inco-i'porãção aos·seus veiii::iniCntos dãs gratificações de função, desde que abranja os cinco 11.nos
consecutivos, ou dez anos alternados. Acontece entre~
tanto, que invocando o tal dispositivo, todas as autoridades que consultamos a resposta é a mesma, isto é, fere o
tal parágrafo, e todos nós temos provas que recebíamos
uma gratificação de periculosídade de 30%, supiimida ao
aposentarmos.
Senhor Senador, com referência ao mesmo dispositi~
vo, acontece outra aberração, conforme cópia anexa, temos colegas sofrendo um desconto em seus vencimentos
com a mesma alegação, e o pior é que estão pagando a
Previdência Social (lpase), isto é, o desconto insíde sobre
o total mas eles não recebem sobre o mesmo. Outro assunto que também não concordamos é o seguinte: Completamos os trinta e cinco anos de serviço, não atingimos
o final da carreira, mas apesar da constituíção determinar que todos são iguais perante a Lei, alguns colegas estão no final da carreira, dentro da mesma função e com o
mesmo tempo de serviço, não entendemos este critério.
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_Senhor Senador, no dia 31 de agosto de 1981, enviam-os ao Ex:l' Senhor Ministro José_ Carlos Freire M.D.
Min~ Diretor do DASP um documento pormenorizado
de nossa situação tendo o mesmo sido enviado ao DPC
(cópía ati.exa), (Seção de Direitos e Deveres), em feverei~
ro de 1982.
Çonforme informação da Chefe da Seção dona Vera
Cardoso da Si_lva, d_o documento em tela,
Não tivemos nenhuma notícia atê o momento.
Senhor Senador, como V. Ex' poderá concluir, en#
quanto persistir este dispositivo, estes velhos servidores
que deram tudo a serviço da Nação (como aliás é o dever
de todo brasileiro), estão completamente esquecidos no
ocaso da vida, e o pior, a maioria enfermos e carentes de
tratamento de saúde e de uma alimentação compatível
com a idade.
Oulfa disCfirilínação terrível, o aposentado estatutário
além de não ser promovido perde a vantagem do PASEP, e se celetista também não tem promoção e PI~.
Finalmente como ê voz geral entre a classe Polítíca,
que haverá várias reformas na atual constituição, a supressão pura e simples deste dispositivo será a nossa salvação.
. Finalmente esclarecemos que este documento foi redigido sob os auspícios do Cfrculo Operário de nossa cidade, em c_uja sede nos reunimos.
Com os nossos agradecim~ntos.
Cordialmente. -Antônio de Medeiros~ Pedro Atanásio do Nascimento- Pedro Angelo.
Exml' Sr. Dr. Josê Carlos Freire
MD Ministro Diretor do DASP
Os signatários do preSente documento, todos Funcionãi'iõ Público Federal aposentados, com- mais de trinta e
cinco anOs (35) d-e serviçO, e que~ apesar de terem servÍdo
na vigência da Lei n~' 3.382, de 24-4-58. Lotados que estavam na Fábrica de Juiz de Fora, manuseando material
explosivo, tanto que, recebíamos uma gratificaçâo de trinta por cento de Periculosidade, (Portaria n9 321 de
11-3#76, Diário Oficial de 1-4-76 do -Sr. Ministro do
Exército).. Decidimos fazer um veemente apelo a V. Ex•
no sentido de fazer justiça a estes velhos servidores que
após tarito·s anos labutaram em contato dircto com um
-perigo -iminente. Basta dizer que somente naquela explosão ocorrida neste estabelecime:nto em sete de março de
1944, perderam dezesseis (16) colegas, ficando mais de
duzentos (200) feridos, alguns em estado grave; (Notícias
do acidente do Jornal local ..Diário da Tarde,. de 8 de
JDarço de 1944). E_ C9_~~dª-ando quc_naquela-.época-tra~
b.~lhávamos das 7:00 horas da manhã às 21:00 horas, e
mobilizados através dos Decretos nl' 4.937/42 ~ nl'
10.490/42, (cópias an-exas), solicitamos a V. Ex• um tratamento em igualdade de condições com os expracinhas. PorquaJlto o Estado de Guerra que persistiu
de 16 de setembro de 1942, a 8 de maio de 1945, e considerando ainda que Lei n"'_ 3.382 de_ 24-4-58, foi aplicada
em determinadas ocasiões, e suprimidas em outras, com
evidente prejuízo para os signatários que ao cabo dQS 35
a·nos, fõf"am claSsificados no Plano de Cl<!-ssifí'?ação; Lei
n9 5.645 de 10-12-70, no princípio da carreira, referência
20 no. grupo artesanato, cargos de artffic_es especializados~ art. 706.3 referência 20.
Sr. Ministro, os colegas que escaparam com vida, e
que heroicamente:, completaram os trinta e cinco anos de
serviço, muitos estão enfermos com os mais variados tip~s de doenças. Esperando do Eminente Diretor uma
Palavra de esperança no fim de s~J..IS _dias.
Um lembrete: Ao aposentar, perdemos a gratificação
de PericulQsidade 30%, e com as quatro referências agora
conseguidas, fiCamos perdendo 10% em comparação,
quando estávamos na atividade.
Em tempo: - Estamos nos dirigindo a V. Ex• sob o
auspicio do Círculo OPerário de nossa" cidade, em cuja
sede nos reunimos, e do qual a maioria são sócioS.Juiz de Fora, novembro de 1981.

--o-SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
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O SR. LOURIVA~ BAPTISTA (Pr_onuncia o seguinte
_discurso.)- Sr~ Presidente, Srs. Senadores, o p_ronunciamento da Ministra Esther de Figueiredo Ferraz, ao ensejo da inauguração do Mausoléu de José Américo de A~
meida, é digno de uin registro especial.
Primei~ mulher, no Brasil, a exercer, com indiscuU:vel
dignidade e competência, as altas funções de Ministro de
Estado da Educação e da Cultura, dela se pode afirmar,
sem receio de qualqÚer contestação, que o seu desempenho vem correspondendo às espectativas da Nação brasileira, revelando as dimensões de uma administradora
invulgar, plenamente integrada nos domínios da sUa especialização como educadora atualizada - que é, ao
mesmo tempo, uma vigorÓsa expressão cultural.
Basta <iue se leia o seu discurso sobre a personalidade
inesquecível de Josê Américo de Almeida - o escritor
que c_onseguiu, Pelo mérito- eiCh.iSiv-o dos seus livros,
atingir as_culminâncias da imortalidade literária na AC8.d~i1,1 ~rasileira de Letras; o político corajoso, lúcido e
combativo, dotado de rara capacidade e talento que engrandeceu o Nordeste como Governador, Ministro de
Estado _e Senador da República; o ã.dmirável tribuno
sempre indentificado com os grandes interesses e causas
do povo- para ~e avaliar esse traço _da personalidade da
Ministra Esther de Figueiredo Ferraz como intelectual.
Aliás, o insigne Gilberto Freyre -também escritor e
sociólogo, -Cuja _obra incomparável já lhe proporcionou
consagradora ressonância mundial - teceu c_onsiderações sobre o valor cultural da Ministra Esther de Fi-gueiredo Ferraz em um primoroso artigo sobre José
Américo de Almeida, publicado pelo jornal do Commér·cio, do Recife, em sua edição de 3 de abril de 1983.
Parece-me inteiramente justificado e oportuno, ao fazer estas breves considerações, solicitar a incorporação
desses dois documentos ao seu texto, porque ambos se
completam, como justa homenagem a uma das mais legendárias e ~Irlpere_cíveis figuras da nossa História - José Ainérico de Almeida.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!
J'a/mas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Pronunciamento da Ministra Estherde Fi'gueirt!do
Ferraz na inauguração do Mausoléu de José Américo
de Almeida em 20-1-83.
Prezados Senhores,
Este é um santuário de civismo e estética. Aqui se sintetiza a tragetória vital de quem amou a sua terra em gestos de constância, convicção e bom gosto .... Profeta dos
sertões".. "mago do Nordeste"... "voz do seu povo humilde, espelho de sua alma", assim retratou Odilo Costa Filho o grande paraibano cuja memória vimos hoje cultuar.
José Américo de Almeida foi um ser coletivo. Foi alma, estilo e perspectiva. Por isso é tão natural que nos
associemos, os brasileiros todos e sob a liderança do Presidente João Figueiredo, para a homenagem que, partindo do coração, se forja em comportamento ditado pela
melhor raçionalidade.
Tanto já se- disSe- do homem e da sua obra que falar de
Josê AmêricO de Almeida é correr o risco da repetição.
Felizmente é a repetição que, de alguma forma. "honra,
eleva e consola".
Ao passar os olhos neste mar paraibaJlo, corno que
percebo toda a destinação do grande escritor. Vejci-na
extremidade oriental da América que é o cabo Branco a
própria imagem ·do seu papel ein fase gloriosa da literatura brasileira: a ponta avançada, a inovar pela autenticidad_e e nã9. pelo gosto exótico da novidade. Mas ao
sentir o interior da Par8.iba, que salta do~ seus livros,
como vaqueiro enColetadOs em couro,- igualmente me
dou conta do seu emPenho renovador.
Nele é clarO-o entendimento de que a literatura, além
do seu compromisso estético, tem que atender aos seus
deveres sociais e. históricos, realizando o "dinamismo
imaginário".
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Home~ de ação e de pensamento, jamais consentiu
que o fazer inibisse a reflexão. Compreendeu ademais
que a integração nacional começa pelo reconhecimento
da diversidade cultural.
Por isso, amou-o Nordeste. Percebeu-lhe o sentimento
de região e o desejo da transformação. Seus livros- não
basta serem lidos; é preciso conversar com eles. Não_ são
uma leitura são um diálogo-. Nada nele é pitoresca-mente
nordestino, mas realisticamente nordestino e apoíãdo no
valor humano.
José Américo de Almeida é história porque é acontec1mento nacional, e é pensamento porque se fez -eternO.
Nos seus livro-s encontramos o espelho e a inconformida·
de~ Fez literatura para compreender, criticar, discutir, retratar e radiografar realidades. Uniu o ético e p ~lético.
Nesta Casa, onde a alma brasileira tem uma de suas
moradas, juntam-se o-governo, que a converteu em monumento vivo da cultura, e a famflia que generosamente
a enriqueceu dando-lhe a animação de um acervo-que
egoisticafnente poderia ser de uns poucos. A Fundação,
fisicamente ampliãda", cresce em responsabilidade no se
desincubir das suas rnissõc:s, entre elas, a de perpetuar o
exemplo do patrono.
Aqui, é só passar a Vista e sentir etapas que se-ooíifu-ridem: o Engenho Olho d'Água, em Areia; a Serra da Borborema; o Tio Padre; a Faculdade de Direíto do Recife;
a Rua das Trincheiras, a Academia Brasileira de Letras;
os Mandatos de Senador e Governador; a Cadeira Ministerial; a Reitoria da Universidade; os Coniícios;-o Po·
vo; os Livros.
José Américo dizia que a política lhe veio pelo destino.
Pois bem, Deus lhe deu a um só tempo tino e destino: o
tino de escrever i_ivrQs_que são a melhor fixação de uma
aspiração renovacionJsta, marco_s d_e autenticidade, escritos__s_obre um BrasU-a.rasil e não acer.q dç_:_u_m_Bra,_sil
montado e:m modelos estrangeiros; o d_estinO d~ se ç_q_m~
promissar com o social. Volto a dizer:_ ele era um ~er coletiVo.
Senhor Presidente João Figueiredo: bem posso a valia r
o quanto lhe cala no coração a sentença de José Amêrico;, "a missão de governar é um apostolado de soluções
humanas". Conheço agora, talves melhor que antes, o
quanto este sentimento que foi do nosso homenageado
povoa os seus gestos preSidenciais, daí sentir o muito que
lhe agrada vir dar o relevo da sua presença a este ãto que
traduz o apoio do democrata do presente à memória de
um outro grande democrata.

O trabalho do escritor é .um trabalho de -in$.tnição.
Não se isola no prazer estêtico; mas se envolve D.a sOii_daw
riedade. Isto certamente emoldurou de alegria a reflexão
.QUe Josê Américo há de ter feito, sob a intimidade destas
paredes de Tambaú, nos seus últimos anos de vida.
Viu a sua terra, aberta aos desenhos do sol, viu o mar
sujeito aOS Caprichos da lua e sentiu a utilidade da sua
presença.
Devem sair daqui· as grandes lições de sua vida afirma~
tiva, desassombrada, de intimidade plural; capaz do auditório seleto das academias e das multidões entusiasmadas dos comícios.
Escritor e homem público, diz Gilberto Freyre que
nele coexistem um eu que o individualiza, o estetitiza, e
faz um artista literário, e um nós que O indentifica Como
o que é social nas suas circustâncias, na sua região, no
seu pafs, na sua época.
Por isso é tão justo que aqui estejamoS os brasileiros
todos para aplaudir e aprender. E para entender como
foi bom que a vida longa lhe tenha permitido sentir muitas manifestações_ de lo_uvor, iguais às que hoje aqui prosseguem.
Aos noventa anos viu os que chegavam, apagando cicatrizes de fragores eleitorais, em atas de reverênCia. E
viu, igualmente, não só a perenidade das palavras proferidas ou caladas da trajetória pública, mas a imortalidade da palavra escrita nos livros, a ponto de declarar:
••só tenho uma vaidade: a literãria. E não é vaidade: é
alegria."
Kafka dissera quase o rilesmo.:. "Não sou mais que literatura e nãO posso nem quero ser outra çoisa",
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A mesma leveza de alma, endossada e adoçada pelas
palmas gerais de muita-s gerações, que permitiu ao seu filho, o Ministro Reinaldo Almeida, poder confessar:
"Rodeado da ação exclusivamente Iiterãria meu pai ficou mais compreensivo e tolerante,"
t que se efetivava o juízo· de Adonias Filho, ao
lembrar que ele foi a por!a larga por onde passaraq:t e se
encontraram os romancistas que, fazendo e situando historicamente o _romance do Nordeste, marcariam em definitivo a moderna ficção brasileira.
Hoje, poderemos repetir a avaliação de José Sarney,
seu suCessor na Academia Brasileira de Letras, em discurso à beira de seu túmulo:
.. Apaga-se a grande chama que iluminava este povo
sõtrido~ Em breve o qu(?i:tte Sol do Nordeste queimarâ as
flores que depositamos ~m s~ túmulo. Nesse instante,
Paraíb~, José Amêrico não estará mais aqui. Ele é espírito, é-estátua, é história e paira sobre o Brasil. As flores de
pedra, que não morrem, serão esculpidas pela eternidade, para perpetuar homens que, como ele, sendo de carne, transformaram·se em mârmore,"
Agradecemos à família de José Américo de Almeida
haver permitido ao Governo da República c_olaborar
para ·que Se Concretizasse o so"ilho do grande paraibatlo
~não _ex-presso, mas, certamente, alimentadO nas
dobras de seu inconsciente- de vir dormir o -último sono, ao lado da esposa bem-amada, no próprio cenârio
doméstico em ·que v1veu durante 30 anoS. Serâ aqui, do
recesso do seu lar, sob a fronde das ârvores que plantou e
cujos frutos lhe vieram ter às mãos ainda em tempo de
adoçar-lhe as asperezas da_ vida, que ele continuará a ve-w
lar pelos destinos do Brasil. Continuará a zelar para que
contimiê- o "nosso país, sob o comanto firffie de Um Outro
ldealisti e-liOrrlf:m- de aÇãO-cfõe õ Prtsidente Figueiredo,
ã-penetrar·-eaaa vez ilú:ds - iiiClsiVo e inflexível como o
cabOIJran:CO; ·aqUi tãOpfOXInio ·-o mar alto, revolto,
"segu·ro.__ â_a -de"incicracia.

e

ma·=c-assmnnesm_o

A PROPúSITO DE JOSE AMÉRICO
Gilberto Freyre
S_ó agora recebo de pessoa gentilmente amiga um retalho de jornal__ em que é reproduzido discurso no qual a
_Sr• Ministra Esther Figueiredo Ferraz, presidindo sole-_ nidade -~~ Paraíba, em -ho-ffienagem à ~troardinãria fi.
- -glli-8.- de J osê ArOérico_ de Alme_ida, traça; de modo admir*v_el, u~ perfil_d~se_eminente brasjleiro.
Já. gu~rdava do disc_urso em que a Ministra- d_ii. Edu- caÇaO e'CultUra ni.à.rcou 0- seu Prirrieíro COntacto,~ nO Rio
- d~-i~eirÕ, co~- '?-Conselho Federal~?~ C_uHu~ra, a melhor d~s-lffipressões. De modÕ q;ue-quanâ_o um malicioso
sUssur~ou-me ter surgido um seu pronunciamel1.to, de
todo banal,jâ não me lembro sobre que assunto, cOnclui,
dOs- MiniStroS de Estado e dos homens públicos em geral
--- dos próprios Presidentes da República - que podem
ser vítimas fuerrilef de assessores de modo algum felizes
nas· suas tentativas de interpretação do pensar de sentir
desses Ministros ou desses homens públicos.
Compreende-se não ser possível a· S. EX•s escreverem todos-osprónUnclariierttOif que lhes toca fazer. Mas é preciso paSSarem a vista nas palavras de assessores que lhes
interpretem não só o pensar como a expressão desse pensar.
O discurso da Ministra Esther Figueiredo no Consew
lhO Fedeial de Cultura foi inconfundivelmente_ seu da
primei-ia à 6ltima palavra. Tão seu quanto os gestos elegantemente sóbrios. E modelar. Deixou os exigentes
membros do mesmp Cons.elho encantaclo_s cQm o que ouviram da primeira mulher, no Brasil, a ser Ministro de
Estado.
No discurso na homenagem-ao intelectual desdobrado
ei:n homem p6blico que foi c_pm Um vígor a que hão faltou a graça Jiterâria de expressão, José Américõ de Almeida, a Ministra ilustre reafirmou, há pouco, as virtudes daquele seu pronunciamento quase de estréia. Assunto- ótiffio, é verdade. Mi:ts-como ela Própria de início
acetituoU; aiu-ãimente, falar de JOsé Américo--<:re Almeida, tornou-se correr o risco da repetição.
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Soube, entretanto, reativar em José Américo de Alw
m:elda traços da contradição que nele se exprimiu magnifiCamente:. a do intelectual ter criado, no Brasil, na vida
pública brasileira, na política do seu País, um novo e
sempre surpreenderite homem de ação. Tão surpreendente homem de ação como surpreendente homem deletras. Em nenhuma dessas expressões de sua vigorOsa inteligência, convencional,
Considerewse o que nele foi divergência desta quase lei
do intelectual tornado político ou homem público: a tendência para ser, convencionalmente, lógico e, até convencionalmente racional deixando de responder a desa~
fiOs de imprevistos com imprevistos por vezes de todo intuitivos:
Nessa maneira de José Amêrico de Almeida ser, em
atitudes e atos, por vezes, surpreendentemente intuitivo,
facilitou o fato de o intelectual, o escritor, o próprio ro·
mancisia, o ter predisposto a lidar com o Brasil, ao
tornar·Se homem público, menos como uma convenção
política ou uma _convenção econômicá do que 'como um
dinâmico complexo social. Ou psicossocial. Ou psicossociocultural. Nada bacharelescamente.
Sou muito grato à Ministra Esther Figueiredo Ferraz
por, depois de ter salientado de José Américo de Almeida, haver, antes de tornar-se homem público ou homem
de ação, escrito sobre o Brasil, não "montado em modelos estrangeiros" porém ••compromissado com o social"
e dentro desse compromisso, como ser coletivo, fazer-me
a honra de invocar um meu testemunho. Que testemunho? O de ter eu escrito que, no grande brasileiro da Paraíóa coexistiu um ..eu", que o individualmente, o estetizava, e fazia dele um artista literário e um ''rós" que o
- identificã\la- com o que é social nas circunstâncias, na região, no País, na época a que pertencia,
Foi a essa identificação de José AméricO de Almeida
com esse abrangente- complexo social que a Ministra
Es"thei' Figuekêdo Ferraz,-- soUbe destacar, em palavras
âe quem, ria ação, no eXercício de cargo público,. é o·que
v~~ fãz_rbndo. Pois, como Ministra, também ela, em vez
de bacharelescamente abstrata, no que vem se empenhando é em agir como convivente com seu País e com
sua êpoca.
Elogiar símples intelectual a pessoa ilustre.que desempenha funções importantes, é atitude, que sempre, delicada: --~·fa~ q~e. em momentos justos se im_põe. O contráriO; POr~rri. -isto é, receber simples intelectual, gentileza, em termos literários e em torno de assuntos culturais,
de oçupante ilustre de posto poderoso que seja também
ú-itelectUãl h1cido, e·ocoiTêõ.cia; que, sendo incomu-m, de
-especiai"Pfaz"e! ao recípiente. Pois é sabido de pessoas
_irnportalltes que primam pela reserva, Mais: Q.ue quanto
alvÕs de refCrêndaS siinpâticas, em jornal ou em livro,
por vezes, levam, sua reserva ao extremo de silenciarem
para não deixarem de ser olímpicos.
O SR._ PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce-.
do a palavra ao nobre Senador_ Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. PresiQente, :;;rs. Senadores:
É com grande alegria que assinalo a passagem, amanhã, do vigésimo terceiro aniversário de Brasília, a Capital da Esperança, a obra ciclópica de Juscelino Kubits·
chek, que nada mais fez que concretizar um velho dispo. sitivo Constitucional_, sempre postergado a ser cumprido
numa época remota, sempre colocado mais distante da
realidade.
Falar, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
Brasília e não se lembrar de Juscelino é a mesma coisa
que se recordar a epopêia da conquista espacial, sem dizer algo de Yuri Gagãri:in, o primeiro homem com que se
inicioU o novo ciclo da História da Humanidade, ou seja,
a presença do liõmem no espaço, a busca de novos mundos.
Brasília, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com os seus 23
anos, represellli para n·ós brasileiros o símbolo da integração nacional, iSto é, O Brasil tornando-se um só, prin·
cipalmente com relação ao CentrowOeste e Amazônia,
regiões, praticamente, isoladas do Brasil litorâneo.
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Confundem-se aqueles que analisam Brasília, como
um fim, ou seja, a cidade construída com -sactificios financeiros para ser a sede do Governo Federal. Não,
Brasília não é -isso; é_muitO mais, muito maiS ffiesmo,

pois, construir uma cidade qualquer um o faz, mas,
Brasflia tem um maior signficado que uma bela cidade
concebida no seu traçado e nos prêdios, como obras de
arte, mas sim, repito, comô base tisica para a conquista e
integração ao complexo desenvolvimentista brasileiro da
Amazônia e da Região Centro-Oeste. Esse é o grande
m~rito de Brasilia e que a marcará de fato na História do
Brasil, como o principal e notável objetívO da ..-Capital
da Esperança".
Enviamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os efusivos
parabéns, aos brasilienses, cuja grande maioria ainda é
de ftlhos de outras paragens, argüindo votos que, cada
vez mais, a Capital do BrasiCcumpra o seu dever de marco indelével da coragem, espírito de luta do povo brasileiro, bem como sadio patriotismo; encarnadO- iláquele
que, enfrentando todos os óbices possíveis, toriJ.oU~a
uma esplêndida realidade, isto é, Juscelino Kubitschek.
Viva Brasfiia.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs, Senadores, ao ensejo do centenário de nascimento do iilesqU.edver ex~Pn!Sidenie Getúlio Vargas, comemorado, ontem, em todo o País, não
podia, como militante das hostes do antigo Partido Trabalhista Brasileiro, por ele criado e Por cuja legenda fui
eleito Deputado Federal pelo Acre, pela t • vez, não podia, repito, deixar de tributar minha homenagem, da tribuna do Senado, a este grande estadista, pelos assinalados serviços prestados ao Brasil e- ao seu povo.
De fato, Sr. Presidente, hã cem anos de seu nascimento e há quase trinta de sua morte, a figura de Getúlio
Vargas continua exercendo justificado fascínio, não somente sobre historiadores e analistas da vida polítíca
cional, como também sobre toda a população, acostumada a admirar-lhe as qualidades de governante todo _
voltado para os superiores interesse do povo; -notadamente para aquela faixa dos IneDOs favorecidos.
Pelo muito que realizou em favor dos trabalhadores e
dos desassistidos, sua figura continua presente na vida
pública brasileira.
b que ele tinha, como poucos, o instinto de estadista,
que se revela na capacidade de compreender a direção
que as circunstâncias indicain aos povos, e seguir à frCnte, levando-os para o único caminho possível.
Mário Santayana afirmou, ~m muita propriedade,
que. "se a Vargas podemos dar um título, como aqueles
que identificil.var!"t- os reis corri sUa época e seu temperamento, o seu só pode ser d~- "O Conciliador".
Um de seus mais ferrenhos adversãrios políticos, o
eminente Embaixador Afonso Arinos, reconhece em s.eu
livrQ, "Um Estadista da República" que,_ "sem ele, sem
essa espêcie de ausência ao alcance da mão que é a sua
presença, ·as sucessivas crises brasileiras teriam, quem sabe, tomado aspecto mais dramático."
Em todos os pronunciamentos que fez, em todas as decisões que tomou através de legislações de citrâter social,
e foram muitíssiinas, -notamos sempre um sentido profundamente humano de um homem dotado de um coração magnânimo e preocupado sempre com a sorte do
povo.
Na obra de Getúlio, Sr. Presidente, encontramos ideias e fatos que, por si só bastariam para imortalizá-lo: a
Legislação do Trabalho, a Previdência Social, a Revisão
Salarial, a Emancipação Econõmica, a Espan-são Industrial, a Unidade Nacional e a Justiça Social. Tudo isto
constitui um polinómio de realizaÇões que faz de Getúlio
Vargas um estadista do povo, que viveu para o povo e só
com ele se preocupou.
Ao associar-me, como seu admirador e partidário do
antigo e glorioso Partido Trabalhista Brasileiro, às inerecidas homenagens que a Nação e o Povo brasileiro rendem ao srande "Presidente dos Trabalhadores," solicito,

na-

Sr. Presidente, a inserção, nos Anais desta Casa, ·que ele,
como Senador eleito por dois Estados, soube tão dignamente hoa:trar ~.di~nificar 1 do editorial sob o título. "Getúii'o Vafgas", pUblicado,- ontem, dia' comemorativo-do
centeitário de seu nascimento, no jornal a Folha de S.
Paulo. Era o que tinha a d~zer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MÃRIO MAIA EM SEU DISCURSO: --

GETÚLIO VARGAS
A cem anos de seu nascimento e a três decênios
de sua morte, a figura de Gei.úlio Vargas começa a
ser apreciada a partir de uma distância que os histo~
riadores consideram necessária para efeito de insenção e aprofundamento.
Um dos traços marcantes de sua personalidade
era o pragmatismo políttco, a ausência de qualqUer
ernbasamento ideológico a orientar-lhe os p-assos ao
longo de quase vinte anos ~orno responsável maior
pelos destinos do Brasil.
Desde o Movimento de 30, que chefiou e que sepultou a República Velha, até ·a trágico momento
de, como afumou em sua Carta-testamento, se despedir da vida para entrar na História, as posições e
as realizações de Vargas tiveram um cunho contraversá e mesmo contraditório.
As conquistas demOcráticas consubstanciadas na
Constituição de- 1934, illcluindo o voto secreto e o
sufrágio femenino, entre tantas outras, foram fruto
das forças renovadoras que o levaram ao poder.
Isso [J_ào o inibiu, entretanto, de outorgar ao País,
em 1937, uma Carta de tãthe semífascista, em vigor
até 1945, que cassava os direitos políticos dos cidadãos.
Mas o seu nacionalismo, apafetitimente inspirado no nãcion-al-socialismo alemão e no fascísmÕ iiã.~
)iano, ~ão tinh_B: .a_s pretensões agressivas desses dois
regiineS. ContudO,- deixou-se influenciar por algu_mas de suas teses, entre as ql,!.ais :9e um Estado forte, mesmo no terreno écOnômiCO. Eipilca-se a.SSlin
qUe nãO ténha aluado coÍn maior empenho junto ao
empfesaiíad_o_ do ramo para levá-lo constiuir a
pritneira- grande -siderúrgica do P3ís, preferi:rido dar
essa tarefa ao próprio Estado; corri- a criação de Voltá Redonda.
O processo de estatização da economia brasileira
-- ~teve- assim um Vigoroso impulso em seu governo,
embora não se possa obscurecer o fato de que, de
~.-tOdo modo,_ houve apreciável avanço então no asSentam~nto das bases parã a inôustrializaÇão.
No campo social, procurou moldar o sindicalis. mo --operário Pela "Cãrtà 'dei Lavara'"" !taiiana, a
quàl serviu de modelo para muitas das leis trabalhistas. Mas também é verdade que, sob o governo de
· Vargas, os trabalhadores brasileiros obtiveram condições íncompaiaVelmente IDelhOres de organização
para a luta econômica no mercado de trabalho, apesa-r das proibições à gÍ'"ave sob o regime do Éstado
Novo, que durou sete longos e tenebrosos anos.
Ademais. a prevídência sõcial que cor:ileçou a ser
ci'iada ainda na fase democrática de seu governo,
isto é, antes do golpe de Estado, desenvolv.eu-se bastante, abrangendo setores cada vez mais amplos da
--PoPUlação.
-- - --

'ª

a

Paternalista no trato com os trabalhadores, estafizante-éin importahtes SetOres'da ecori-ômia, eiercei'ldo a chefia do governo ora em-regime democrático; ora numa ditadura, a figura de Getúlio Vargas
encontra-se definitivamente integrada na história da
civilização brasileira- na galeria de suas principais
persOnalidades políticas.
O SR. PPRESIDENTE (Henrique Santillo)- Nada
mais haVendo a tratar, vou encerrar a presente_ sessão,
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designandO par'a a sessão extraordinária a realizar-se às
18:30 h, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n.,..
85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
cdmo conclusão de seu Parecer n.,.. 488, de 1981), que au-

toriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar
em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatroce-gtos e quatro mil, n~venta e seis cruzeiros
e setenta e çlois centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob p.~'s 489_ e 490_, de 1981, das Comissões:
-De Constituição Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridicidade; e
- De Municípios, favorável.

e

2
Votação, em turno único, do PrOjetO de ResoluçãO n9
101, ~e 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
com9 conclusão de seu Parecer n.,.. 675, de 1981), que autoriza _a Prefei~ura Municipal de Maceió (AL) a elevar
t:m Ct$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos
e treze mU, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) O montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~"s 676 e 677, de 1981, das Comissões:
....;..-De Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade

e Juridicidade~ e
--De Municípios, favordvel.

3
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 557, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, Jlos termos do art. 367, do Regimento Interno, o desarquivamento do Prejeto de Lei do Senado nl' 62, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que fixa data para a
transferência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para Brasnia.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 558, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do _art. 367 -do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n{) 75, de 1982, de au-toria do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta parâgrafo aa·art. 552 do código de Processo Civil.

5
Votação, em turno único, do Requerimento nQ 559, de
19_83, do Senador~ Henrique Santillo, solicitandO, nos ter- mo_s_ do art. 367 _do_Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~" 165, de 1982, de
autorfa do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a
proibíçào da exigência de saldo médio bancário para as
pequenas e médias empr«?Sas nas operações de crédito,
-_desconto ou financiamento.
-

Votação, em turno único, do Requerimento

n~"

560, de

1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan- do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 256, de 1981,

que autoriza a Prefeitura __Municipal de Montes Claros
(MG) a elevar em CrS 209.108.000,00 (duzentos e noVe
milhões, cento e oito mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
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Votação, em turno único, do Requerimento n' 563, de
1983, de autoria do Senador Severo Gomes, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar~
quivamento do Projeto de Resolução n' 118, de 1981,
que autoriza a Prefeitura- Municipal de Olímpia (SP) a
elevar em CrS 37.122.399,51 (trinta e sete milhões, cento
e vinte e dois mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros e
cinqüenta e um centavos) o montante de sua dívida con·

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 570, de
1983, de autoria do Senador Raimurido Parente, solicitando, nos termos do arL 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n'? 204, de
1981, que autoriza o GovernO do Estado de Goiás a contratar empréstimo externo, no valor de USS
55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares
norte-americanos) destinado ao programa rod_ovias alimentadoras, naquele Estado.

solidada.

8
15
Votação, em turno único~- do Requerimento n~' 564, de
1983, de autoria do Senador Severo Goiiles, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~'__ 254, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Palestina (SP) a
elevar em Cr$ 7.409.138,40 (sete milhões, quatrocentos e
nove mil, cento e trinta e oito cruzeiros e quarenta centa~
vos) o montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 571, de
1983, do Senador Álvaro Dias, solicitando, nos termos
do art. 280 do Regimento Interno, a retirada, em caráter
definitivo, do Profeta de Lei do Senado n'i' 33, de 1983, de
sua au_toria~ que dispõe Sobre _o seguro-desemprego.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Estã encerrada a sessão.

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

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 565, de
1983, de autoria do Senador Severo Gomes, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar~
quivamento do Projeto de Resolução n'? 81, de 1982, que
autoriza a Prefeitura Municfpal de Santo André (SP) a
elevar em Cri 1.791.500,000,00 (uin bilhão, setecentos e
noventa e um milhões e quinhentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
10
Votação, em turno único-, do Requeriirientci-rili-56b, de
1983, de autoria do Senador Severo GomeS, sOlicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'? 153, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria
(SP) a elevar em Cr$ 36.175.728,00 (trinta e seis milhões,
cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito-Cruzeirõs) o montante de sua dívida consolidada.

11

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 567, de
1983, de autoria do Senador Raimundo Parente, soliCitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 114, de
1982, que autoriza o Governo do Estado de Goiás :i realizar operação de empréstimo externo no valor de
US$50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares) destinada aos programas de desenvolvimento rural integrado,
mineração e infra-estrutura econômica, naquele Estado.
12
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 568, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nO? 85, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar em
·Cr$ 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões
e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

13
Votação, em turno-único, do Requerimento n'i' 569; de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimeittó Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 21, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado de Goiãs a elevar em
Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e
seis milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada,

Ata da 43' SesSão,
em 20 de abril de 1983
1' Sessão Legislativa Ordinâria
Da 47~ Legislatura
- Exti-aórdinâria Presidência do Sr. Henrique Santil/o.
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia·.:_ Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimun-do Parente Claudionor Roriz - Galvão Modesto - Odacir Soares
- Aloysio Chaves=-- Gilbriel Hermes- liélio Gueiros
-~Alexandre Costa- João Castelo- José SarneyAlberto SilVa- Helvidio Nunes- João Lobo- Almir
Pinto- José Lins -Virgílio Távora- Carlos Alberto
- Dinarte Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena
- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jur.ema- Marco Maciel- Guilhenne Palmeira- Carlos
l)rra- .:..:....-f.UiZ Cav:ãiCinte- Albano- Franco- Lourival
Baptista ~Passos Pôrto - Lomanto Júnior_- Luiz
Viana - João Calmon -José Ignácio - Amaral Peixoto~- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino----: Itamar
Franco - Murilo Badaró - Alfredo Campos ........ Amaral Furlan- Henrique Santillo- Mauro Borges- Benedito Canelas -- Gast_ão MUller - José Fragelli Marcelo Miranda- Saldanha Derzi ~Álvaro Diil.sEneas Faria- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon

O SR. PRFSID~NTE (Henrique Santillo)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão~

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. l'i'Secretário.

E lido o seguinte
PROJETO D.E LEI DO SENADO N• 60, DE 1983
Dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os .:ur-

0 CongreSso Nacional decfeta:
Art. I 'i' ~ obrigatório,- em tódos os cursos jurídicos
do País, o ensino da disciplina •'Direitos Humanos Fun~
damentais.''
Parágrafo único. Na Claboração dos t:espectivos programas, as instituições de ensino, compreendidas nas dis-
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posições deste artigo, tomarão por base; além dé outros,
os princípios insertos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração Americana d_os Direitos
e Deveres do Homem e no Direito Constitucional Brasi~
leiro, relatiVos aos direitos e garantias da pessoa humana, -assinalando os fundamentos das Convenções internacionais relacionados com a proteção dos Direitos Humanos.
Art. 29 A disciplina Direitos Humanos Fundamentais poderá, a critério dos órgãos competentes na área do
ensino, ser ministfãda em quaisquer outros cursos superiores.
Art. 311 Esta Lei entra em vigOr na data de sua publicação. - Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Estamos reapresentando o referido Projeto de Lei,
Consubstanciando os mesmos princípios que alegamos
quando de sua primeira apresentação, em 1976.
Coino Daquela época, continuamos convictos de que
esses princípios permanecem aiilda válidos e inquestionáveis.
Agora, com a abertura política e os esforços pela redemocratização das nossas instituições, entendemos extremamente oportuno reavivar a idéia de inserir n-os cursos
jur_ídicos d_o País a disciplina dos "Direitos Humanos."
A própria Carta dãs NaÇõeS Unidas- a que o Brasil
também se associa como membro da Organização dos
Estad~s Americanos - depois de ressaltar.,..{em seu
preâmbulo, .. a fé nos_ Direitos fundamentais do homem,
ilo valor e na- dignidade do ser humano, na igualdade de
direitos dos homens e das mulheres" assinala, como objetivo precípuo, o propósito de "promover e estimular o
respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para tod_õs,-·serif distinção de raça, sexo, língua oure~
ligião". Aprovando a Declaração Universal dos DireitOs
Humanos, recomenda a necessidade de que cada indivíduo ..se esforce, através do ensino e da educação, _por
promover o respeito a esses direitos e liberdades."
A partir dessa recomendação, vários países têm, ultimamente, dado ênfase à divulgação do ensino dos DireiR
tos do Homem, no âmbito universítário, alguns até;
como a França, criando institutos internacionais vinculados Precipuamente a esse objetivo. De modo semelhante se comportou o Congresso do Instituto_ HispanoLusoMAmericano de Direito Internacional, que se realizou em Lima, de 2 a 12 de outubro de 1970, ao reconhecer a necessidade de se intensificar o estudo dos direitos
do homem. Já a International Law Association, por ocasião da 55~ ConferênCia, realizada em Nova Iorque, em
outubro de 1972, Proclamou a indeclinável necessidade
de desenvolver o ensino dos direitos humanos.
Em nosso País, constitui fundamento histórico do DiM
reito Constitucional Brasileiro, o respeito aos princípios
e garantias ligados aos direitos do homem, os quais têm
sido consagrados em nossas Cartas Políticas como verdadeiros direitos fundamentais, marcados até pela intocabilidade que lhes configura a marca de supraestabilidade. Esta afinídade tornou~se mais concreta e
evidente com aedíção da Lei n'i' 4.319,-de 1964, que criou
o Conselho de Defesa dos Direitos da Peswa Humana.
Neste passo, é bem elucidativo o seguinte elenco de comR
petências estabelecido para o órgão:
"1 '? - promover inquéritos, investigações e estudos acerca da eficácia das normas asseguradoras
dos direitos da pessoa humana, inscritos na Constí~
tuição Federal, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem ( 1948) e
na Declração Universal dos Direitos Humanos

(1948);
2'1- promover a divulgação do conteúdo e da
significação de cada um dos direitos da pessoa humana mediante conferências e debates em universidades, escolas, clubes, associações de classe e sindicatos e por meio da imprensa, do teatro, de livros e
folhetos;
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3<~- promover nas áreas que apresentem, maiores índices de violação dos direitos h.umanos:
a) a realização de inquéritos para investigai' aS
suas causas e sugerir medidas tendentes a assegurar
a plenitude do gozo daqueles direitos;
b) campanha de esclarecimento e divulgação;
4~' - promover inquéritos e investigações nas
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ta e identificada com os princípios intangíveis do cristianismo.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1983. -Itamar Fran-

co.
(Às Comissões de ConStituição e Justiça e de Educação e Cultura)

áreas onde tenham ocorrido fraudes eleitorais de
maiores proporções para o fim de sugerir as medidas capazes de escoimar de vícios os pleitos futuros;
5' - promover a realização de cursos diretos ou
por correspondência que concorram, para o -aperfeiçoãmento dos serviços policiais, no que concerne

ao respeito dos direitos da pessoa humana;
6"' - promover entendimentos com os governos
dos Estados e TerritóriOs cujas autoridades administrativas ou policiais se revelem, no todo ou em
parte, incapazes de assegurar a proteção dos direitos
de pessoa humana para o fim de cooperilr com os
mesmos na reforma dos respectivos serviços e na
melhor preparação profissional e cívica dos elemen.:
tos que os compõem;
7' - promover entendimentos com os governos
estaduais e municipais e com a direção dC entidades
autárquicas e de serviços autônomos, qui êstejam
por motivos políticos, coagindo ou perseguindo
seus servidores, por qualquer meio, inclusive transferências, remoções e demissões, a fim de que tais
abusos de poder não se consumam ou sejam, afinal,
anulados;
89 - recomendar ao Governo Federal e aos dos
Estados e Territórios a eliminação, do quadro dos
seus serviços civis e militares, de todos os seus agentes que se revelem reincidentes na prática de atos
violadores dos direitOs da pessoa humana;

99 - recomendar o aperfeiçoamento dos serviços
d~

polícia técnica dos Estados e Territórios de modo
a possibilitar a comprovação da autoria dos delitos
pór meio de provas indiciãrias;

1C1.>- recomendar ao Governo Federal a prestação de ajuda financeira aoS Estados que não disponham de recursos para- a reorganização de seus
serviços policiais, civis e militaTe5,-nO que.-concerne
à preparação profissío-riã.TecíVica"âos seus íntegia'ntes, tendo em vista a conciliação entre o exercício
daquelas funções e o .respeito aos direitos da pessoa
hwnana;
119- estudar e propOr ao ,Poder Executivo a or~
ganização de uma divisão ministerial integrada tam~
bém por órgãos. regionais, para a eficiente proteçã.o
dos direitos da pessoa humana;
129- estudar o aperfeiçoamento da legislação
administrativa, penal, civil, processual e trabalhista,
de modo a permitir a eficaZ repressão das violações
dos direitos da pessoa humana, por parte de particulares ou de servidores públicos;
139 - receber representações que conte"nliam denúncias de violações dos direitos da pessoa humana,
apurar sua procedência e tomar providências capazes de fazer cessar os abusos dos Particulares ou dãs
autoridades por eles responsáveis."
De resto, convém salientar a experiência que, sob a
clarividente direcào do Professor Almir de.Oiiveira,jâ Se
desenvolve na Universidade de Juiz de Fora, onde,_ segü~~? somos informado;, fif um destaque especial para
o ensino dos L;;;:!tos ~manos.
Assim sendo, o pfojeto tem, no parücu"Íat, ~:21a função
supletiva, na busca de solução .que garanta- à juventude
estudiosa do Bra~il. meios de acesso a uma formação que
lhes reforçará a confiança nos destinos da humanidade,
contribuindo, ainda, para urna Compreensão maior e
mais clara dos problemas políticos da nossa época e reforçando as esperanças em uma pátria sempre digna, jus-

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O proje-

to lido será publicado e remetido às comissões compe'tentes.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Passa-se

à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85. de 1981 (apresentado pela Comissão de
_·_Economia como conclusão de seu Parecer nt488, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em CrS 679.404.096.72 (seiscentos
e·seteitta e nove milhões, quatrocentos c quatro mil,
noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o
montante dC sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, soo n•s 489 e 490, de 1981, das
Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Em disCUSsão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem que.ira discuti-lo, declaro-a encerradâ.
Em votàÇão.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados, (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
.S o seguinte o projeto aprovado
PROJt>TO DE RESOLUÇÃO N• 85, DE 1981
Autoriza a Prereitura Municipal de Cubatio (SP)
a elevar em CrS 679.404.096,72 (seiscentos e setenta
e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e
·seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senãão Federal resolve:
Art. J9 ta Prefeítura Municipal de Cubatão, Estado de São P~~Io, nos_termos do_art. 29 da Resolução n9
___93,.de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorin~:da a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (seisce'ntos e setenta
e.no_ve mil~ões, quatrocentos e quatro mil, ri~venta e seis
'cruzeiros e- setenta e dois centavos) o mcintante de sua
divida consolidada. interna, a fim de que possa contratar
· um emprêstimó de igual valor,junto ao_Bancg do 'Estado
de. São Paulo SJ A, este na qualidade de agente_ financeiro
do Banco Nacional da Habitação, destinado ao financiamento de lotes urbanizados; da construção, conclusão e
melhoria de ha_bitações de interesse social; da urbanização e- d~ _equipam-entos comunitários em conjuntos ha~
bitacionais, naquela cidade, obedecidas as condições admítidas pelo Ban-co Central do Brasil, no r~pectivo pro-

cesso.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item Z:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução' n'1' 101, de 1981 (apresentado pela Comissão.
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
de- 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Maceió (AL) a elevar em Cri 130.213.939.45 (cento
e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
tâií~C nove Cf~dros.e quarenta e cinco ceriiava:S)
___ o montante de sua dívida -consOlidada, tcr.do
- -~L~R~CERES~ sob fi'1'S 616 e 677, de 1981, das
Comissões:
-de COnstituição e -/::.::ti~. pela constitucionali. da de e J uridicidade; e
- de Minicípios, favorãveL
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Em discussão Ô projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam pennaneçam senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O proje(o vaf à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 101, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Mun1clplll de Maee16 (AL)
a elevar em CrS- 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e trlata e non
cruzeiros e quarenta e cinco ceatavos) o montante de
sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve;
Art. 1'1' É a Prefeitura Municipal de Maceió (AL),
nos termos do art. 2'1' da Resolução nt 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 3 elevar
em Cr$ 130.213.939,45- (cento e -trinta milhÕCs, duzCntos
e treze mil, novCcentris e trinta e nove cruzeiros e quarcn·
ta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um ~mpréstimo
de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do Brasil
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional de Habitação (BNH), destinado a obras de reformas e modernização do Mercado Central, bem como
construção dos Mercados de Bebedouro e Tabuleiro dos
Martins, naquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
- Ari. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n'lt
557, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solici~
tando, nos -termoS- do art. 367 do Regimento Inter·
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'i' 62, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que fixa data para a transferência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
para, Brasília.
Em votação o· requerimento.
OS Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado,
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
nonttal.
,
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 4:
Votação, erll turno único, do Requerime_nto n'
558, de 19~3. do Senador Henrique Santíllo, solicitando~ nos termos do att. 367 do Regimento Interno, o desarquivari:Jento do Projeto de Lei do Senado
n9 75, de 1982, de aUtoria do Senador Lázaro BarM
boza, que acrescenta parágrafo ao art. 552 do Código de Processo CiviL
Em votaçãp o requerimento. Os. Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
'Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltarã a tramitar normalmente.
O SR. PRESlDENTE (Henrique Santillo) -Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n'1'
559, de 1983, do Senador Het!_rique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 165, de 1982, de autoria do Senadof Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição da exigência de
saldo médio _bancário para as pequenas e médias
empresas nas operações d~ crédito, desconto ou fi ..
iiãnci.Umü~G'.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que o a piavam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
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o

o Projeto de resolução a que se refere requerimento
que acaba de ser aprovado scrâ desarquívado.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento nl'
566, de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'~l53, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria (SP) a elevar em Cr$
36.175.728,00 (trinta e seis milhões, cento e setenta e
cinco mil, setecentos e vinte e oito cruZeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santíllo) -Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
560, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n'~ 256, de 1981, que autoriza-a Prefeitura
Municipal de Montes Claros (MG) a elevar em CrS
209.108.000,00 (duzentos e nove milhões, cento e
oito mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Em votação -o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 7:
Votação, em turno único, -do Requerimerito n~'
563, de 198_3, de autoria do Senador .Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. 3_6_7 _do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 118, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia (SP) a elevar em Cr$
37.122.399,51 (trinta e sete milhões, cento e vinte e
dois mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros e cinqaenta e um centavOs) o montante de sua dívida
consolidada.
Em votação o requerimento.
Os SrS: SCitadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projetO -de resolução a que se refere o requeriinento
que acaba de ser aprovado serã desarquivado.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado serâ desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 11:
Votação, em turno único, do Requerimento n"~
567, de 1983, de autoria do Senador Raímundo Pa_rente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimen_to Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução nl' 114, de 1982, que autoriza o Governo
do Estado de Goiâs a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 50,000,000.00- (Cinqaenta milhões de dólares) destinada aos programas
de desenvolvimento rural integrado, mineração e
- infra-estrutura econômica, naquele Estado.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentado_s. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado serâ desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 12:
Votação, em turno único, do Requerimento n'~
568, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n' 85, de 1982, que autoriza o Governo
do Estado de Goiãs a elevar em Cr$ 541.600.000,00
(quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento nl'
564, de 1983, de autoria do Senador Severo_ Gomes,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 254, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Palestina (SP)· a elevar em Cr$
7.409.138,40 (sete milhões, quatrocentos e nove mil,
cento e trinta e oito cruzeiros e_quari::lita centavos) o
montante de sua dívida consolidada,
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução a que se refere o requeriinento
que acaba de ser aprovado será desarquivado.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam perriianeçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto_ de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado serâ desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 13:
Votação, em turno único, do Requerimento n"~
569, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitâ.ndo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n'~ 21, de 1982, que autoriza o Governo
do_ Estado de Goiás a elevar em Cr$
1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e
seis milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 9:
Votação, em turno úniCO, do Requerimerito n'
565, de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 81, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Andr~ (SP) a elevar em Cr$
1.791.500.000,00 (um bilhão, setecentos e noventa e
um milhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.

Em votação o requerimento.
Os_Srs. Senadores que o aprovam perma,l_?~~am senta-

Etn votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

dos~

(Pausa.)

Aprovado.
<:::! projet.~ ~e resolução a que se refere o requerilnento
q:U.': acaba de ser aprovado -·serâ desarqUivado.
-
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O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 14:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
570, de 1983, de autoria do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução nl' 204, de 1981, que autoriza o Governo
do Estado de Goiás a contratar empréstimo exter~
no, no valor de USS 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares norte-americanos) destinado
ao programa rodovias alimentadoras, naquele Estado.

Em votaçã-o o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução a que se refere o requeriníento
que acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 15:
Votação, em turno único, do Requerimento n•
571, de 1983, do Senador Álvaro Dias, solicitando,
nos termos do art. 280 do Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n~' 33, de 1983, de sua autoria, que dispõe
sobre_o seguro desemprego.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Sen.adores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n' 33, de 1983, será definitivamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Esgota~
da a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Mário Maia.
Ó SR: MÃIÜÕ MAIA (Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador-i ~sr. Presid~nte e Srs. Senadores, peço a palavra, nesta sessão extraordinária, para fazer um breve comentário sobre um discurso que o Senador Altevir Leal fez na sessão há pouco tempo encerrada
nesta Casa.
Sr. Presidente, o fulcro do discurso de S. Ex•, o Sena~
dor Altevir Leal, bas_eou-se em um telex que S. Ex• recebeu de Rio Branco, da Bancada estadual do PDS. Eu
não estava aqui presente, mas tomei conhecimento das
considerações de S. Ex• Eis por que venho agora, à tribuna, fazer algumas considerações sobre o discurso do
nobre Senador.
Quero dizer, Sr. Presidente e Srs. Seiiadores, que se
e;<iste um_GoVerno do PMDB, no Brasil, que assumiu o
seu Estado com o espírito desarmado, com a vontade de
acertar, com a maior austeridade possível, foi o Governo
do PMDB no Estado do Acre.
O Senador Altevir Leal conhece muito bem o exDeputado estadual e ex-Deputado federal Nabor Teles
da Rocha Júnior, e sabe perfeitamente que S. Ex•, pela
sua formação cívica, pela sua formação polítíca, pela sua
formação mora"!, seria incapaz de cometer os atos que estão sendo alegados em um telex assinado, lamentavelmente, por toda a Bancada estadual do PDS do Acre.
Sr. Presidente, em certo trecho do telex que foi lido
aqui, nesta Casa, a Bancada- e, lamentavelmente, toda
a Bancada do PDS - , levianamente faz acusações qu~
não correspondem absuiutamente à verdad.':, âo nosso
companheiro Nabor Teles da ~~~~a Júnior, dizendo que
S. Ex•_ está faz~~~ perseguições, naquele Estado, a hu~~~ servidores públicos do Acre. Diz o telex:
..Essa perseguição se traduz na demissão e remoção compulsórias para lugares distantes e inóspitos de humildes servidores assalariados sob regime
de CLT,-sob a falsa alegação de austeridade admínistrativa.''
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Sr. Presidente, eu assumo a responsabilidade de dizer
que essa é uma informação falsa, que não corresponde
absolutamente à verdade, para não ser indelicado e dizer
que é mentirosa, porque está assinada por vârióS Deputados do PDS. O que o i10bre GovernadorNabor Júnior
está fazendo, simPlesmente, é pree-Õ.Chendo as -vâ8"áS ciueo Governador do PDS, o Sr. Joaquim Macedo, ao deixar
o Governo do Estado - aliás, o que merece elogio da
nossa parte - , pediu aOs seus Secretários e aos auxiliares
do segundo e do terceiro escalão, que eram demissíveis
od nutum, que pedissem a demissão de seus cargos. Eles o
fizeram, e o que o Governador Nabof- Júnior está fazendo, simplesmente, é preenchendo essas vagas, que não
chegam sequer a duzentas -são pouco mais de cento e
quarenta, e ele as encontrou já por decreto atendendo_ a
solicitação dos ocupantes das mesmas, que haviam pedi~
do demissão dos seus cargos.
Desafio o Senador Altevir Leal e a Bancada do P:ÓS~ a
apresentar aqui, nesta Casa, a lista dos supostos funcio~
nárioútue teriam sido demitidos por S. Ex•, o Sr. GOvernador, e removidos para paragens distantes do nosso rin~
cão acreano.
Sr. Presidente, eles alegam mais ainda: que o PDS foi
vencedor da pugna eleitoral em 7 dos 11 municípios acreanos considerados áreas_de Segurança Nacional. Está correto. O PDS venceu as eleições nesses pequeníssimos municípios, que até bem pouco tempo eram pequenas vilas, e que, no Governo do Exmo. Sr. Goverilador
Geraldo Mesquita, foram- InstaladoS como municfpíos, a
maioria deles com eleitorado inferior a 1.000 eleitores;
todos eles somados juntos, representam no máximo, 10%
do eleitorado estadual.
Onde o PMDB venceu as eleições, foi nos cinco grandes municípios do Estado do Acre: em Rio Branco, a Capital, que representa 62% do eleitorado_do Acre; em Sena
Madureira, que é o terceiro colégio eleitoral do Acre; em
Cruzeiro do Sul, que é o segundo Colégio eleitoral do
Acre; em Tarauacã e em Feijó~ Em todos esses municípios, o PMDB venceu fragorosamente o PDS, dando
como resultante, em 75.000 votos válidos, o Sr. Governador Nabor Júnior alcançou 36.000, enquanto o ilustre
Senador Jorge Kalume, que era o seu oponente, alcançara 33 mil e poucos votos, estabelecendo uma diferença de
quase 2.500 votos que, no Estado do Xcre, proporcionalmente representa muita coisa.
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta vitória do
PMDB no Acre, representou um esforço enorme do eleitorado querendo manifestar-se perante o Estado e a
Nação, contra o arbítrio- e -as irregularidades, isto sim,
estabelecidas ao longo de 19 anos de mando e de desgoverno do PDS, no Estado do Acre.
A .nossa vitória foi uma vitória limpa, cristalina, onde
os candidatos do PMDB lutaram contra uma máquina
administrativa, montada no Acre durante esses !"9 anos,
contra a afluência de recursos econômicos levadas por
candidatos ao Senado da República, recursos económicos esses levantados na praça de São Paulo, e com os
grandes empresários do Estado do Acre, para financiar a
campanha do PDS naquele Estado. Enquanto os candi~
datas do PMDB se cotizavam com dificuldades para se
trasladarem de um município para o outro. Com todas
essas dificuldades nós vencemos as eleições. Então, o
PDS não_ quer se conformar com isto.
Para encerrar, Sr. Presidente, a razão desse telex o fato
do Sr. Senador Altevir Leal vir à tribuna do Senado para
lê-lo e fazer considerações desairosas, qUC não correspondem à verdade sobre atitude e a ação do Sr. Governador Nabor Júnior, e Para causar efeito psicológico,
para pressionar o Senhor Presidente da República com o
teor desse telex para que Sua Excelência se torne insensível ou avesso às reivindicações, às poucas reivindicações
que o Governador Nabor JúniOr teTá feito, hoje à tarde,
em entrevista que teria com Sua Excelência, que suponho já tenha ocorrido.
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O Si. GO-vernador ia levar ao Senhor Presidente da
República, como deve ter levado, apenas três itens,
. Sr.Presidente e Srs. Senadores. la levar uma-situação geral do Estado, que não é nada louvável. porque e a situação dç todos os Estados que os novoli Governadores
estão encontrando, indistintamente,~ quer sejam do
PMDB, quer sejam do PDS, segundç noticiár1õS cj.osjõrnaiS-ê segund~ os discursos que ouyi_mos. na Cãm;tra Federal e neste Senado da República. S. Exa._foi fazer também uma reivin-dicação modesta parã o Estado do Acre,
para ver se, minçrando o descal~i}ro da situação econô. mica em que se encontra o nosso Estado, como os demais da Federação, () Presidente da República, dos duzentos e cinqüenta bilhões de cruzeiros do Finsocial que
está -destinando para os Estados, destine uma parcela de
pelo menos dez bilhões para minorar o sofrimento e as
. agruras do povo do Acre, para que o Governador possa
empregar essa quantia nas emergências que estão sendo
. postas_ em ~vidências neste momento.
Ê a terceiri reivindicação que o GOvernador foi fazer
ao Presidente da República, muito justa, foi p~ir para
que, enquanio não -fossem apres~ntados os nomes dos
prefeitos que ocuparão os municípiOs do Estado ~o Acre
à Sua Excelênci~ para consideração, p~sto que todos
exceto o da capital, São de área de Segur;tnça Nacional a fim de que Sua Excelência desse o sinal verde para
qt.ie o Governador dispensasse os atuais p~efeítos e__ Q~
presidentes das câmaras municipais assumiriaiiJ. automa~
ticamente, de acordo com o texto conStitucional, as respectivas prefeituras, até que foSsem escolhidos, numa lista tríplice, os prefeitos definitivos.
- Mas, como o PDS quer a nomeação de todos esses
-·prefeitos, e como quer também a n_omea,ção d«::Jodos os
-cargos dos órgãos federais, querendo com isso estabelecer um g~verno paralelo ao Governo eleito legitimamente povo acreano, manda este telex falso, contendo falsas
informações, para impressionar o Senhor Presidente da
-República, e ele ter má v_o~tade no pleito que o Sr. Go~_verllador vai fazer.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu, como Senador do PM[?B pelo Estado do Acre, apresento, através desta minha pequena intervenção, o mais veemente
rep~dio pel~ apresentação deste telex inveridico, porque
ele fÓge à verdade. E lamento que o Sr. Senador Altervir
J:..eal tenha sido o veículo deste docume_nto ilegftí_mo,
po;to_que s.- E~a:. conhece, desde garoto, o Goveinadõr
Naóor Júnior, e sabe muito b-em que que ele seria incapaz de tomar as atitudes que lhe estão sendo injuriosa~
mente atribuídas atrav~ de8iC teiCX.
Muito obrigado, Sr. Presidente ( Mui!P bem.')

-etes,

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a próxima, a realizar-se sexta-feira, a
. seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci_dapela Comissão de Redação em seu Parecer n9 210, de _
1983), do Pi'õjefo -àe ResoluÇãO ·n.9 139, de 1981, que autOriz.il_a ·Prefeit_ura Municipal dC São. Paulo, Esiado de
São Paulo, a elevar em Cr$ 615.170.500,00- (Seiscentos e
quinze milhões, cento e setenta mii e quinhentos cruzeiros) o montante de sua díVida consolidada.

2
Discussão, em turno único, da Redaç:ão Final (oferecida pela Comissão de Redação cm seu Parecer n~> 213, de
1983), dO-ProjCto de ResoluçãO 09 13, de i982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São
Pa.ulo, a- elevar-em Cr$ 493.771.000,00 (quatrocentos e
noventa e três milhões, setecentos e setenta e um mil cru- zeiros) o moDiante de sua dívida consolidada.
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3
DisCUssão. em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação cm seu Parecer n~> 211, de
1983), do Projeto de Resolução nl' 62, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caxambu, Estado de Mi·
nas Gerais, a contratar operação de credito no valor de
Cr$ 123.939.000,00 (centO e vinte e três milhões, novecentos e trinta e nove míi cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

4
Discussão, em turno único, da Redação Final (Oferecia pela Comissão de Redação cm S'eu Parecer n~> 212, de
1983), do Projeto de Resolução n~> 131, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municiparde Ilhéus, Estado da Bahia,
a elevar em Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e quatro ~i) cruZeiros) o montante de
sua díVida consolidada.
·

s
Discussão, em turno único da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu' Parecer n~> 214, de
1983), do Projeto de ~esolução n~> o, de 1983, que suspende a execução da Lei n~> 38, de_6 de dezembro de 1977,
do Município de Nova Granada, do EstadQ de São Paulo.
--

i

6
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer ~9 215, de
1983), do Projeto de Resolução n~> 12, de 1983, que auto~
riza a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, Estado
de Mato G_rosso, a elevar em Cr$ 102.000.000,00 (cento e
dois milhõe_s de cruzeiros) o montante de sua dívida con~
solidada.

7
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 216, de
1983), do Projeto de Resolução 0.913, de 1983, que auto~
riza a Prefeitura Municipal de Cândido Mota, Estado de
São Paulo, a elevar em CrS 114.178.153,00 (cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e cinqaenta e trêS cruzeiros) o montante de sua dívida consolida·

da.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está encerrada a sessão.

Lenvanta-se a sessão às 18 horas e 58 minutos.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MARTINS FILHO NA SESSÃO DE 18-4-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia Ci seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Não entendo o porque da celeuma causada pela nota
do PDS, denunciando perseguições contra correligionários nos Estados onde a Oposição conquistou o poder.
Se estiver havendo perseguições políticas é mister que
sejam denunciadas.
Perseguições polítiCas, como diz. a nota, são decididamente contra o clima de abertura. E por razões óbvias:
A Democracia que a Abertura pressupõe, implica em
. alternância no poder. Significa dizer que hoje estará um
partido no Governo, amanhã um outro, depois, um terceiro ·e assim por diante. Ora, se cada vez que mudar uin.
partido no Governo, houver demissões em massa de servidores, não há administração capaz de resistir à Democracia.
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Bem. Não cheguer::nos, porém, ao exagero de pregar a
ditadura para salvar a administração.
Perseguição política, de qualquer forma, significa ·obs-

curantismo, "imatUridade cívica, despreparo para o poder, personalismo infantil, oligarquismo nefando e todos
os outros vícios comuns aos_estâgios mais primitivoS da
vida em sociedade.
Se houve, pois, perseguição política, bem fez o meu
partido em denunciá-la e t_erá todo meu apoio em
combatê-la.
Um partido quando assume o poder deixa de ser
facção. Tem de exercê-lo para a universalidade da cidadania. Se discrimina, se privilegia., se persegue, estâ traindo o mandato democrático._Perde a legitirriidade_como

instrumento de ação política da Democracia.
O PDS, a nível federal, estâ infenso a esSe vício. Nós,
os membros do partido, não temos aqui qualquer prfvílé~
gio. Pelo contrârio. O Governo estâ, parece-nos, mais
aberto às oposições que aos próprios cotreligibiiártOs.:_
Qu"alquer burocrata de terceiro e quarto escalão, age
como se tivesse ordens expressas do respectivo Min-fsti'o
ou atê do Presidente da República, para não atender
qualquer pedido de políticos do PDS.
Preservando a todo custo a impessoabílidade da
função pública, não facilitam nenhuma interferência.
Não atendem, por exemplo, telefonemas de gabinetes do
legislativo, que não sejam do próprio parlamentar. São,
afinal de contas, excepcionalmente importantes para que
os importunem escalões menores de outro poder.
Exercem, pois, seu papel de inatacãveiS: defensores da
austeridade funcional, com absoluta perfeição. Parabéns
a eles!
Cóm a Oposição devem se comportar com maior flexi~
bilidade, pois, afinal de contas mandam os bons costumes que se dispense urbanidade aos que não são tão ínti·mos. Ademais, se as perseguições da OposiÇão existem,
convém que-~ ..botem as barbas de molho". De repente
as Oposições ganham a República, e dai? o desemprego,
afinal, não anda fácil e não se sabe quando vai arrefecer.
A Oposição deve, p-ois, estar sendo melhor tratada que
o PDS pelo menos com mais atençãol
Meu partido, afinal, não tem canetas como disse nosso
Preside_nte, o eminente Senador José Sarney. Nem para
nomear, nem para demitir.
Nem voz, acrescento eu. Fica rouco de pedir e ninguém lhe dá ouvidos.
Meu exemplo mesmo é bastante pitoresco.
Vindo do sertão, pouco afeito aos sofistica.d_os costumes da metrópole, imaginava, na minha sertaneja simplicidade, que Senador da República, membro da mais alta
Corte Parlamentar do País, fosse, por direito constitucional, voz privilegiada nos centros de poder.
Desconhecia eu a autoridade de suas Excelências os
Chefes de Seção, os Díretores de autarquias, os Presidentes de companhias estatais e toda a luminosa plêiade desses eminentíssimos guardiões da coisa pública, e seu inatacável zelo em preservá-la contra inoportunas solicitações de correligionários do Presidente da República.
Eu, acostumado, como Prefeito, a atender os Vereado~
res do Municipio, com presteza e à hora, pois eram portadores de mandato popular; a recepcionar com honra,
os Deputados estaduais e federais, pelas mesmas razões;
com festas, os Senadores da República que passassem
pelo meu Municíp-io, acreditava que a representação popular implicasse numa contra prestação. De consideração por parte de qualquer funcionário vive"ndo de ven_cimentos pagos pelo povo.
Estava equivocado. Esse costume de dar peso e valor a
mandato público, outorgado pelo voto, ê lá da roça. Na
Metrópole não existe.
Ora, se o PDS não discrimina a nível federal, pois sendo Partido do governo renunciou à voz e à caneta, como
pode aceitar discriminações da oposição a nível esta~
dual'?
Não pode e não deve: tem o meu apoio.
Conta com minha mais afer.rada lealdade partidária e
mais incondicional solidariedade parlamentar, na defesa
contra essa infame prática.
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Tenho, porêm, um problema para submeter a meu
_P~tid9 e faço-o agora, desta tribuna.
No meu Estado, o Rio Grande do Norte, eu tambêm
estou sendo perseguido.
Perseguido mesmo! Literalmente:
Durante muito tempo, meu automóvel particular, comigo_ çlent.r9.~. não .P~?dia da~ ~eque~ 1:1ma_ V()lta no meu
município, sem estãr ~om uma Viatura PoliciàT no' encalço.
Meus am_igos foram escorraçados da Administração.
Primeiro os mais intimamente relaCionados cOmigo; depois os apenas amigos, agora~ áté õs simples conhecidos.
Ainda na semana passada demitiram, só -em Umarizal,
on~ :5e_rviºores d_9 Estado pela simples razão de serem
meus conhecidos cordiais.
O mais grave, porêm, ê que lâ a Oposição perdeu. O
Governo do Rio Grande do Norte é tão PDS. Como eu
sou.
Minha situação fica, pois, insustentável. Se estivesse
sob um governo de Oposição, haveria pelo menos o consolo moral de estar sendo perseguido pelo adversário.
Mas nem isso eu posso invocar. Sou perseguido por um
çog~gjon_ârio. Ç não só eu. Eu, o Depu_tado Ving~ Rosado, o Prefeito Dixuit Rosado, o ex-Vice-Governador
Geraldo José de Mello, e, muitos mais, homens do PDS,
estamos sendo ímplacã.velmente perseguidos pelo PDS.

00

__

O Sr. Dinarte Mariz- Permite~ me V, Ex• um aparte?
O SR. MARTINS FILHO nobre S~ador Dinarte Mariz.

Com muito prazer.

O Sr. _Dinarte Mariz - V. Ex• sabe a estima pessoal
que eu tenho pelo Deputado Vingt Rosado. Agora, gostãrTa Oe dar um depoimento sobre os acontecimentos. V.
Ex• sabe, tanto quanto eu, do esforço que fiz para que
encontrássemos a unidade partidária antes das eleições ...

O SR: MARTINS FILHO - Inclusive fazendo parte
do célebre "Bloco da solidão", sendo o seu comandante.

O Sr. Dinarte Mariz - ... que não foi outra coisa senão
procurar a unidade partidária para evitar o Sr. Aloisio
AlVes no Governo do Estado. Este era, naturalmente, o
meu maior dever. Eu achava que_ele seria realmente um
Iil3,Tpaiii o ~j_o Gran~e--~ON9ffe. Incompatibilizado comigo há muítos anos, eu não podia ddxar de fazer tudo
para a unidade partidâria, e asseguramos a vitória do
par.tida. -Mas.:- _s_em_uma_s_olic_itaç_ão_ d~- Y:._Ex~ _n_em __Q.Q __[)eputado Vingt Rosado, tenho acompanhado mais ou menos os acontedmcmtos. Q1,1tro dia, falei s_obr; o caso de
Umarizal a dirigentes do Partido, V. Ex• sabe que atê
- --pela idade, eu bOje estou me afastando um pouco dos
acontecímentos, deixando para os mais moços, o que é
natural e nós temos que respeitar. Hoji,- a lninha -maior
vaidade é ver os mais moços à testa dos acontecimentos e
das lideranças. Mas quando chegou, por exemplo, em V.
Ex.f, eles alegam que V. Ex• votou diretamente em Aloisio Alves, não votou no nosso candidato. V. Ex• elegeu o
prefeito do seu Município na legenda contrãria a nossa.
O SR. MARTINS FILHO___:.: Quanto em quem votar
ou deixei de votar, ninguém -pode afirmar coisa alguma:
Q voto ê secreto. QUanto ao eleger-se um candidato da
oposição em meu Município, a culpa não me cabe. O Senhor Presidente do Difitório Regional do PDS o então
Governador do Estado, tantas fh:eram inclusive interpondo recurso na justiça, pira alliilar a ConVençãõ municipal, que Conseguiram fazer com que o PDS, não tivesse
ca[ldidatOpa:ra Prefeito no meu Município.
O candidato que fora escolhido pela unanimidade dos
convencionais e que tinha condições plenas de ganhar o
pleito em Umarizal, diante do descaso do PDS Estadual,
que sequer o convidara para os comícios locais, e das
pressões que sofria do Governo do Estado, renunciou a
candidatt.Ira e emitíu manifesto pa.t'a deSagravar-se- de
atitudes tão aéticas.
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O St'. Dinarte Mariz- Mas o PDS não teve um candidato, não foi registrado um candidato, não retirou a candidatura poucos dias antes das eleições? Eu estou transmitindo a V. Ex' o que me disseram.
O SR. MARTINS FILHO- Mas é preciso transmitir
a verdade!

O Sr. Dinarte Mariz- Como?
O SR. MARTINS FILHO não ser verc;iadeiro.

O que disseram pode

O Sr. Dinarte Mariz - Mas eu estou dizendo na presença de V. Ex• que é o mais autorizado a saber se é verdade. Quanto ao Deputado Vingt Rosado, velho companheiro de tantas lutas, ele e o irmão dele, a quem eu tenho como irmão, tudo fiz para que nós pudessemos encontrar uma solução. EV. Ex• sabe o que eu fiz, e não saf
jogando pedras em V. Ex• nem no Deputado Vingt Rosado. Mas, na realídade, o Deputado Vingt Rosado aliciou todo os seus correligionârio para fazer o ..voto camarão". Essa é uma divergência que não vem de hoje,~
uma divergência que não pude evitar antes das eleições.
Mas, apelo para o depoimento de V. Ex•, para que possa
realmente, nesta hora dar um depoimento não a meu favor mas em defesa da realidade. Ninguém mais do que
eu lutou pela unificação partidãria, e fui até um certo
ponto. certa altura, vi que a minha presença fora da
campanha era um risco, e essa aus!ncia iria permitir que
o ex-Governador Aloisio Alves chegasse ao poder. Então, tive que me integrar na campanha, embora ainda
convalescente de uma doença grave, mas tive que fazer
um sacrifício de tomar parte na campanha e fazer tudo
aquilo que fosse possível em beneficio da legenda do Partido. Quando estive com V. Ex•, no seu Gabinete, com o
Deputado Vingt Rosado~ a única coisa que recebi como
autorização para encontrarmos o caminho da unidade
foi o oferecimento de uma senatória ao Deputado Vingt
Rosado, para ele ou para o i"rmão dele. E, na presença de
V. Ex•, fiz o iJ.ue foi possível, com o maior empenho. E
estou dando este depoimento apenas como uma demonstração das dificuldades com que nos defrontamos, inclusive jâ estou falando muito sobre a idade, nos meus oitenta anos, existem muitos que gostam de falar na idade,
de relembrar a mocidade, etc., porém, eu não tenho por
que deixar de desejar, aspirar e lutar para um entendimen.to polítíco no Rio Grande do Norte. O meu temperamento, a minha educação, a minha luta e a minha vivêncta política, tudo indica que eu seria diferente de
qualquer outro elemento polftico se não desejasse a bar~
mania política do meu Partido. V. Ex' releve-me este
meu depoimento, pois V. Ex~ sabe que o sentimento de
estima que nos une está muito acima das divergências
partidárias.

a

O SR. MARTINS FILHO- Meu nobre amigo Senador Dinarte Mariz, eu gostaria que V. Ex• me respondesse; discordar dentro de um partido é motivo para se perseguir, é motivo para se jogar a polícia do município, in~
clusive desrespeitando a imunidade de que eu sou possuidor, é motivo para se de!flitir um simples funcionário?
Eu sabia que no Rio Grande do Norte telefones eram
grampeados mas não sabia que eles estavam tamb~
dentro das urnas para saberem em quem votar, porque
eles já sabem que eu votei na oposição, o voto é secreto,
eu votei secretamente, se eles jâ sabem em quem votei,
certamente contavam com um processo eletrônico muito
sofisticado que não é do conhecimento meu, nem da Ca~
~a. Agora, eu gostaria que V. Ex• me respondesse: hâ ou
não perseguição no Rio Grande do Norte'? Eu mesmo recon_heço, discordei e continuo discordando, nunca neguei_ a C?Sta Casa; ~gora eu queria que V. Ex• troxesse o
testemunho a esta Casa se realmente CS:tâ havendo perseguição no Rio. Grande do N arte.
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O Sr, Dinarte Mariz -V. Ex• sabe que sou um homem que não foge a qualquer responsabilidade. Se eu
disser a V. Ex• que estã havendo, eu não estou falando a
verdade, porque estou ouvindo agora pela palavra de V.
Ex• E não vou discordar da palavra de V. Ex• Quanto à
perseguição que V. Ex• está falando, sou contra isso até
ao mais ferrenho adve·rsârio.
O SR. MARTINS FILHO nosso Estado, nobre Senador.

Pois está havendo no

O Sr. Dinar/e Mariz - Sou contra a perseguição a
qualquer pessoa.· Perseguição, a palavra estâ dizendo,
não é admissivel em lei. Não hã lei que jUstifique perseguição politica. Eu que governei o meu Estado durante 5
anos, e nunca transferi uiil funcionário público, durante
os S anos do meu governo, numa luta tremenda que tive,
posso muito bem dizer a V. Ex• que eu condeno qualquer
perseguição política, seja a quem for, não só a correligionário, mas a qualquer outro adversârio que esteja se sentindo prejudicado ou perseguido por um ato público, um
ato do Governo do estado.
O SR. MARTINS FILHO- Nobre Senador, sei que
conto com V. Ex• para que esses abusos sejam coibidos,
essas perseguições sejam suspensas, porque Quando o
meu partido em nota oficial, vem de público denunciar
perseguições que estão sendo feitas a correligiOnários
nossos p:>r governadores da oposição, eu pergunto como
vãO ficar correligionárfos, Senidores, Deplltã.dos do
PDS que estão sendo perseguidos pelos seus próprios
correligionários.

O Sr. Hélio Guelros -

V. Ex• me permiiC,- Senador

Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO -Com muito prazer.

O Sr. Hélio Guciros - Senador Martins Fílho, creio
que não só o discurso de V, Ex• como o oportuno aparte
do eminente Senador Dinarte Mariz tira.m a máscara da
nota oficial assinada pelo nosso ilustre colega Senador
José Sarney. No aparte do Senador Dinarte Mariz, embora posteriormente S. Ex• condenasse com veemência
toda e qualquer perseguição política, S. Ex• disse que se
porventura houvesse essa perseguição, ela era conseqUência de V. Ex• não ter votado no candidato do PDS,
não ter votado no candidato do município, tal qual, do
PDS. Então, intrinsicamente, o ilustre Senador Diliarte
Mariz enxerga como motivo para se demitir pessoas e
funcionãrios o fato de não ter acompanhado OPartido
nas eleições passadas. Quero dizer que a grande diferença entre as demissões dos governos do PMDB com os
governos do PDS, a que V. Ex• está se referindo, ê que o
PMDB está exonerando indistintamente, indiscrirriinadamente, anonimamente, sem saber quem está sendo
atingido pelo cutelo. Apenas porque a situação de certos
Est3dos é insustentável, sob o pOnto de vista financeiro,
o PMDB adotou uma medida geral de exonerar todos
aqueles que, de certa data, haviam sido admitidos. Procedimento, aliás, comum aos demais governadores do
PDS- pelo menos, o Governador do Ceará jâ disse que
só fica lá, dos trinta mil admitidos no último ano, aqueles que forem aprovados num concurso público. Verifica
V. Ex• que, no seu caso, entretanto, há discriminação; escolheram 11 correligionários seus ...
O SR. MARTINS FILHO- Só na última semana.

O Sr. Hélio Gueiros - ... é uma coisa dirigida, é punição, é castigo. Embora o- SenadOr D-inarte Mariz repugne a perseguição, S. Ex• há de convir que no Estado
do Rio Grande do Norte, V. Ex• está sendo alvo de uma
discriminação insuportável e iiljUStificável. Então, V. Ex•
faz uma espécie de defesa que o PMDB não precisava de
fazer, ante a nota, aliás, sem a menor repercussão, do
ilustre Senador José Sarney, até porque não há estado

talvez mais escangalhado em matéria de finanças públicas, no Brasil, do que o Estado do Senador José Sarney,
e se há um político que não deveria falar sobre a necessidade de se exonerar para se reequilibrar finanças era o
ilustre Senador pelo Estado do Maranhão. Agradeço a
V. Ex•, em -nome do PMDB, o depoimento insuspeito
que V. Ex• está dando. E, da minha parte, quero dizer
que V. Ex• tem a minha solidariedad_e com [eJação à per·
seguição que v-. EX• está so-fiendO no Rio Graride dci
Norte, em que pese a opinião do Senador Dinarte Mariz,
que abomina toda espécie de perseguição.
O SR. MARTINS FILHO- Agradeço a solidariedade de V. Ex• e quero dizer qtie estou na tribuna trazendo
a minha solidariedade à nota do meu partido, porque
acho oportuna. Se está havendo perseguição - o que
não posso afirmar se ê verdadeiro ou não..,-- é justo que
se levantem vozes democráticas que a condenem; que defendam o direito de humildes funcionáriOS à liberdã.de de
escolher seus candidatos sem que percam seus empregos.
Nós não a temos? EStou trazendo minha solidariedade à
. pota do meu Partido, agora, não posso escondçr os fatos
que estão ocorrendo no meu Estado, e julgo-me no ·direito de solicitar a solidariedade do meu Partido como um
filiado e uni Senador ~o PDS que sou.

O Sr. Dinarte Mariz- V. Ex• me permite um aparte,
já que o nobre colega Senador Hélio Gueiros encontrou
no meu discurso uma manifestação que não fiz? (Assentimento do orador.) Eu não disse que V. Ex• estava sendo punido, jamais. O que eu disse e frisei foi o desacerto
na política do Rio Grande do Norte antes das eleições, e
o que eu frisei foi que realmente V. Ex~, nessas últimas
eleições, não votou com o nosso partido.
O SR. MARTINS FILHO-- Como V. Ex• sabe?

O Sr. Dinarte Mariz- Pela eleição do seu genro para
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O Sr. Dinarte Mariz-:- Então, V. Ex• está vendo que é
muito difícil V. Ex• não estar dentro disso.
O SR. MARTINS FILHO- Não fiquei atrâs do palco; assumi a responsabilidade de não participar da campanha. Quero apenas que o Sr. Presidente do Diretório
Regional do PDS e o Ex-G~vernador assumam também
a responsabilidade de terem maquinado a expulsão bran~
da do candidato do PDS em Umarizal, através das perseguições desencadeadas, como se pode ver num telex do
candidato,_cuja transcrição requeiro ..

O Sr. Dinarte Mariz - Estou dizendo que essa desavença, esse desacordo que procurei evitar vem de longe.
O SR. MARTINS FILHO- V. Ex• está exercendo
um direito. Eu fui candidato em l978,juntamentecome
ex-Senador Jessê Freire e Álvaro Mota, e V. Ex.• não votou na ARENA, votou com Radir Pereira.

O Sr. Dlnarte Mariz- Naquela época, podia-se votar
em candida-tos de partidos diferentes, não havia vínculo
partidário .
O SR. MARTINS FILHO princípios.

bpocas não alteram

D:Sr. Dinar/e Mariz- Eu' não votei em Radir Pereira,
é verdade, e disse em praça pública num comício, em Natal e na minha terra. b verdade que não fiz campanha
política. Falei em dois comícios, e onde eu falei, Jessé
Freire perdeu a eleição 1 Falei em Natal e em Caicó, no
último comício que se fez em Caicó, e não fiz pensando
em derrotá-lo.
O SR. MARTINS FILHO -Só como um adendo,
talvez por esquecimento V, Ex• telegrafou à minha esposa, prefeiüi, àquela época, de Umarizal, pedindo para ela
votar num candidato do MDB, contra mim que era candidato da ARENA,

prefeito.
senta a unanimidade. Eu sou um simples eleitor, na hora
de votar.

O Sr. Dinarte Mariz -Já expliquei a V. Ex• que passei um telegrama-circular a todos os prefeitos. Não ia
passar um telegrama à sua Sra. pedindo para não votar
em V. Ex'

O Sr. Dinarte Man'z- Mas V. Ex• acha que em Umarizal, no seu terreiro, alguém se elegeria ... ?

O SR. MARTINS FILHO- Mas ela recebeu o telegrama.

O SR. MARTINS FILHO - Poderia se eleger. Eu
não estava participando da campanha. Tinha liberado
todos os meus amigos a tomarem a atitude que quisessem. Posição rllais radical tomou, aliãs, V. Ex.•, em outra
oportunidade. Em 1978, quaOdo fui candidato e também
Jessé Freire, V. Ex• votou contra. Não se absteve: votou
e~ Radir Pereira candidato do MDB. Como V. Ex• justifi~a sua posíção?

O Sr. Dinarte Marlz- Se a minha explicação não vale, então V. Ex.~ não deveria citar. Mandei passar um telegrama e a minha assessoria passou um telegramacircular.

O SR. MARTINS FILHO- O meu voto não repre-

O Sr. Dinarte :Mariz - Porque eu me senti, até certo
ponto ...
~--·-bSR.

MARTINS FILHO- E só V. Ex•équetemo
direito de se sentir, os outros não têm?

O Sr. Dinarte Mariz- Eu estou apenas esclarecendo.
Não vou negar que não votei no ...
O SR. MARTINS FILHO- Enião V. Ex• Incorreu
_!)o _mesmo crime e no mesmo erro, se ê que houve erro.

O Sr. Dinarte Mariz - Eu não votei, naquela época,
porque entregaram a chefia da campanha ao Sr. Aloísio
Alves. O Rio Grande do Norte todo sabe, e V. Ex• sabe
mais do que ninguém. Quanto ao caso de V. Ex•, estou
apenas dizendo a realidade, eu não estou atacando V.
~c Ex' V. Ex~ apelou para mim e estou apenas dizendo o
que eu vi, o que eu soube em conversas, que realmente
um candidato do PDS havia renunciado antes das
. eleições, e que um genro seu havia sido eleito prefeitõ do
municíp-io pelo outro partido.
O SR. MARTINS FILHO- Não só o prefeito, como
todos os vereadores.

O SI{. MARTINS FIL.tiQ- Acredito na palavra de
V. Ext e concordo, mas sei que a minha esposa recebeu o
telegrama. E como V. Ex• diz foi um telegrama circular,
a todos os prefeitos. Então V. Ex• estava fazendo campanha pelo MDB.

O Sr. Dinarte Mariz- Dei já essa satisfação a V. Ex•
Quero crer que a nossa amizade, a nossa estima será eterna.
O SR. MARTINS FILHO- Perfeitamente.

- - O Sr. Dinarte Mariz - Tenho amigos políticos, os
mais queridos, do outro lado adversário. Um dos ho·mens~á quem me liguei mlr.íto na ·vida públiCa chama~se
Antônio Balbino, a vida toda meu adversário. Agora que
ele está fOra da política, o seu genro ficou conosco. Balbino do outro lado, e eu sempre muito seu amigo, cariw
nhosamente amigo, afetivamente amigo. De maneira que
este é o meU temperamento. Agora, quando me deixam
chegar àquela tribuna, vou dizer uma porção de coisas,
brigar, às vezes, com os companheiros aqui, com Mãrio
Martins, que foi meu companheiro na UDN, como brigava com o Velho que era de Goiás, por quem tinha uma
grande estima - Pedro Ludovico, meu adversário. As
vezes, discutíamos muito na tribuna e, depois, saíamos e
íamos conversar ali, no Café, amenidades e coisas conde-náveis de um lado e de outro, porque a política não é feita só pela pureza de sentimentos e de ídealismos. Tem
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seus desvios. Em muitas ocasiões tenho tid_o oportunida-

de de condenar os desvios, às vezes até num plano mais
alto. :t: verdade que, em muitas ocasiões, tenho quebrado
a cabeça, mas depois coserto. Temos que realmente assumir a responsabilidade. Não tenho nada contra a atitude
de V. Ex• Para que a situação não fique assim sem um esclarecimento, apenas estou dando a minha opiriião e
aquilo que sei, e V,_ Ex• está confirmando. Perdõe-.me
poe ter tomado muito tempo do seu discurso.
O SR. MARTINS FILHO - Agradeço o aparte.
Adianto que, em relação à minha posição no Rio Grandedo Norte, ela muito deve a V. Ex• Sempre que visitava
seu Gabinete, V, Ex• me expunha a situação do Rio
Grande do Norte e me dizia: não podemos, de maneira
nenhuma, compactuar com esse estado de coisa. E conseguiu me convencer -de que realmente V, EX• tinha razão. Embarcamos juntos na mesma canoa, V, Ex• no comando. Alegando os motivos ora expostos, e com toda
razão, porque cada um toma a posiçãO que deseja, V.
Ex' resolveu modificar sua posiÇão. Eu, por razões que
consider-o também justas, prossegui.
O Sr. Dinarte Mariz -Depois de três horas reunidos
no Gabinete de V._ __Ex', juntamente 'com o Deputado
Vingt Rosado, prestei esclarecimentos em relação à atitude que eu ia tomar. Perdoe-me, mas, naquela altura,
verifiquei que havia um desleixo da parte dos nossos colegas, de nossos companheiros de Partido, da eleição do
Sr_. .Aioysio Alves, com o que eu não podia concordar.
Não fiz uma barganha, não pedi nenhum favor e não indiquei ninguém para o governo. De man_eíra que o que
tive foi realmente aquele dever para com o meu Partido,
porque é diferente, meu_caro colega Martins Filho, a minha atitude de hoje e a de que quando o Sr. Aloysio Alves assumiu - V. Ex' sabe disto - a cllefi_a_da campanha do nosso inesquecível e querido colega Jessé Pinto
Freire. Eu não podia ser liderado pelo Sr. Aloysio Alves.
Ainda não estava na idade de admitir uma liderança de
quem quer que fosse que eu tivesse julgad_o_no passado
da maneira como julguei o Sr. Aloysio Alves.

O SR. MARTINS FILHO- V. Ex' deve ter razão.
Reafirmo à Casa que minha posição, em relação à política do Rio Grande do Norte, muito se deve à experiência
de V. Ex', que me procurou conduzir para a posição que
ainda mantenho. Agradeço isso a V. Ex' Com -muita
honra segui os ensinamentos de V. Ex•, _e continuo firme
nelas, pois os considero tão válidos, hoje, como o eram
no Pacto da SolidãQ. __

O Sr. Dinarte Mariz - Agradeço rt:J.Uito, mas V, Ex'
nunca foi à minha fazenda para tomar parte em algum
entendimento. V. Ex• pegou o bonde já mais adiante.
O SR. MARTINS FILHO- Fui à sua fazenda.
vez V. Ex• tenha-se esquecido.
O Sr. Dinarte Mariz Nas nossas reuniões ...

Tal~

V. Ex• o fez posteriormente.

O SR. MARTINS FILHO - Ainda com mais valor,
porque entendi que V. Ex• tinha ra~ão.
O Sr. Dinarte Mariz- Lógico estou mostrando a V.
Ex• que, quando organizamos o .. Pacto do Solidão", famoso durante certo período do Rio Grande do Norte,
disse a um comPanheiro meu que me falou sobre esse
pacto, Disse-lhe: "nunca saí de minha fazenda para ir
atrás de ninguém". Foi a satisfação que dei a esse com·
panheiro. Não ao Sr. Vingt Rosado, e sim a um que me
cobrou. Disse-lhe: .. nunca saí de minha fazenda para ir
atrâs de ninguém. Vocês foram lá". Claro, não me arrependo do trabalho que fiz pela unidade partidária, Ainda hoje sou capaz de dar tudo para que haja união no
Rio Grande do Norte, dentro do nosso sistema político.
Não tenho por que não fazê-lo. Estes, meus esclarecimentos sobre os acontecimentos, para que, amanhã ou
depois, não digam que testemunhei. Estou dizendo aquilo que vi. Perdõe--me a interferência, porque estou tomando o tempo de V. Ex•,

O SR. MARTINS FILHO- Como muita honra para
nlím.
O Sr. Gastão Müller-

Permite--~e

O SR. MARTINS FILHO nobre Senador Gastão MUller,

V, Ex"?

Concedo o aparte ao
·

O Sr. Gastão Mil/ler- Nobre Senador Martim; Filho,
não quero entrar na política do Rio Grande dO Norte,
porque respeito muito os Srs. Senadores Dinarte Mariz e
Martins Filho, e não se deve entrar na política de outros
Estados. No entanto, na primeira etapa do seu discurso,
V. Ex• critica as_ possíveis demissões que o PMDB está
executando nos Estados e elogia a nota do PDS sobre o
assunto. V. Ex• esqueceu-se de criticar as. nomeações em
- massa. Disso V. Ex• não se lembrou. Sabemos- é público ç notófiÕ neste País - que houve, no ano passado,
antes das eleições, um festival de nomeações dos governos pedessistas no Brasil inteiro - muitas vez~s- até de-pois de 15 de maio - com contratações "debaixo do pano"- como diz Nei Matogrosso- fazendo a coisa "debaixo do pano", festival esse que agora veio repei'Curtir e
escandalizar o .!3rasil, porque em alguns Estados, contra
as perspectivaS- de euforismo do Presidente da República, as Oposições ganharam as eleições. A democracia Figueirediana ê a moda da casa: a Oposição não deve ganhar, surpreendentemente ganhamos em dez Estados. E
veio à luz o escândalo das nomeações_ em massa.
Chegou-se ao ponto de cair no anedotário nacional, há
certos Estados do Brasil em que os nomeados são estabe·lecidos por ordem alfabética, até a letra "c", vêm de manhã, porque não há espaço para o resto; depois, à tarde,
vêm de "c" em diante. De modo que o que se deve criticar e comentar são as nomeações em massa. Os governadores do PMDB têm que ajustar os Estados que recebe~
ram ·em estado de falência, que é U[na rhiriisSitilação em
relação ao Brasil, que também está em estado de falência. Então, es~s governa~<?!'CS _têm q_ue ajustar, e -~lguns
estão ajustando, como Iris Resende, o Governador de
Minas Gerais e outros. V. Ex• devia tambêm lembrar-se
das nomeações em massa, do festival de nomeações passadãs. Quanto ao c"ãso do Rio Grande do- N-Õrte, lembrase daquele velho ditado. "faça o que eu digo, mas não
faça o que eu faço". V. Ex• está sofrendo na prórpiã Car·
:ne a perseguição política, a caça às bruxas, porque V.
Ex• teve a coragem cívica de tomar uma posição erecta e
não se dobrar depois de certa circunstância. V. Ex',
como disse bem, foi até ao fim na sua posição, e está pagando por essa decisão. Então, está havendo caça_às bruxas em relação a V. Ex•_. E v1.i haver mais! O PDS não é
melhor do que ninguém. 'tai perseguir V. Ex• embora V.
Ex• seja correligionário", por ter tido a coragem cívica de
tomar uma posição e não dobrar-sC_depois às circunstân~
cias dos coronéis do Rio Grande do Norte.

O SR. MARTINS FILHO - Agradeço a V. Ex• o
aparte. Apenas um esclarecimento: para que não se trace
um paralelo entre as demissões lá do Rio Grande do
- Nàrt~· e as nomeações feitas- -dC última hora, gostaria de
esclarecer que todos os demitidos foram nomeados pelos
então Governadores Cortez _pe;t~ira e Tarcfsio_ Maia.
Não fo_ram nomeados de última hora, portanto. Alguns
dos demitidos contavam jâ com 8,9,10 anos de trabalho,
no Estado.
O Sr. Ga~tCiO Müller- Então V. Ex' vê o crirrie riiaior
ainda. A caça é tão violenta, o fanatismo ê tão víolento
que estão demitindo um funcionário com lO anos de casa, é até um ato an_ti-social.
_o SR. MARTINS FILHO~ Prossigo meu pronunciamento, junto o telex do Sr. Presidente da Executiva
Nacional do PDS, dando conta de demissões e transferências havidas, e o telex do Sr. Nilson Praxedes de SaM
les, candidato a prefeito renunciante do PDS de Umarizal.
Como ficaremos?

Abri1de 1983

Se eu fosse para a oposição, t.dvez o tratamento melhorasse. Continuaria sem caneta, mas, pelo menos, reconquistaria a voz!
Quero porém, deixar a questão ao meu Partido. Entrego a causa ao_ Senhor José Sarney, ficando a sua disposição para qualquer esclarecimento maior que queira ter.
Espero do PDS uma saída.
Obrigado: (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
MARTINS FILHO EM SEU DISCURSO:
Tfx
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Em IB-4-83

Excelentíssimo Senhor
José de Souza Martins Filho
M.D. Senador da República
Brasl1ia - Distrito Federal
Senador.
Atendendo solicitação telefônica de Vossa Excelência,
estamos remetendo relação nominal do pessoal demetido
e ti'ã.nsferido de seus reSpeCtivos cargos profissionais; osdemitidos:
l-Dr. Guaraci da Costa Onofre- Diretor do Centro de__ Saúde.
2- Profa. Maria da Salete M. Lima Rocha- Chefe
do 129 (décimojsegundo) Núcleo Regional de Educação
(NURE).
3 - Helder de Souza Diogenes ~ Diretor da Escola
Estadual II de Agosto.
4- Profa. Maria da Conceição Dias- Chefe do Seto r de Merenda Escolar,
5- Dr. Antonio Jacome de Lima Neto- Odontologísta do Centro de Saúde.
6- Maria José da Silva Neta- Atendente do Centro
de Saúde.
~- Maria Margarete C~rdoso de Souza - Visitado~
ra.
8- Maria da Conceição Souza -Auxiliar de Laboratório.
9 -Maria Antonia de Pauta Ferreira - EnfermeiraChefe do Hospital Erico Onofre.

IO- Rita de Cássia Gurgel de Oliveira - Assistente
Social do C. S. U. _
li -Maria de Fatima Barbosa- Monitora do C. S.

u.

12 -Maria de Fatima Oliveira - Assis1enfe-Social
do C. S. U.
13- Ana Lucia Nunes de Moura- Monitora do C.
S. U.
14- Hiima Maria da Silva - Professora do Pré~
escolar.

15- Maria Zilene da Silva - Profa. do Pré-escolar.
Transferências.'
I -Francisco de Souza Martins - Coletoria Estadual.
2- Francisco Soares da Silva - Veterinário da Sag
"PRONASA"
3- Ana Tereza Cavaicanti Bandeira Onofre- Secretária de Saúde.
4 - Maria Arlete Dias - Secretária de Educação e
Cultura.
5- Maria da Conceição Dias- Secretária de Educ. e
Cultura.
6 - Sgto. Severino Emiliano da Silva ~ Sec. Seg.
Pública.
7 - Sgto. Benedito Pedro da Silva - Sec. Seg. Públi·
ca.
8 -Tenente -Fãbio Josê Moreira- Sec. Seg. Pública.
OUtrossim, queremos comunicar ainda, que 314 pessoas
inscrita~ nas casas da COHAB, inclusive com recibos pagos no banco eln fãVor daquela edilidade, foram substi·
· tuídas inexplicavelmente, no atO da entrega das referidas
casas.
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Esperando ter atendido a solicitação de vOssa excelên~
cia, colocamo-nos ao iriteiro âispor.
Atenciosamente, Francisco de Souza Martins.
Exm9 Sr.

Senador Martins Filho
M. D. Senador da República
Senado Federal
Brasília- DF.
Tomo a liberdade de enviar a vossa excelência, cópia
do telegrama que enviou ao Governãdor Lavoisier Maia,

do Estado __do Rio Graride do Norte, nos seguintes ter.:.
mos: e peço levar ao conhecimento do ilustre Senador
(mar) José Sarney -

Presidente Nacioi1al do PDS;

Quero manifestar a vossa excelência minha mais scinti-

da indignação por suas declarações no jorilal O Poli,
sobre o conceito que o senhor faz de que não tenho expressão eleitoral em meu município. Homem pobre mais
trabalhador e honrado, filho de Francisco Ricarte de Sales que viveu muitos :anos nesta cidade e· deixou para seus
filhos uma herança de integridade e respeito, sou conhecido por todos os meus concidadãos, como pessoa amiga
e prestativa, e, tenho certeza, que aqui em Umarizal o senhor pode se candidatar a qualquer cargo, contra mim
que terei, no mínimo o dobro dos votos que o senhor tiver. Basta haver que Vossa Excelência não teve se quer
um voto na convenção do PDS de Umarizal, enquanto
cu tive a unanimidade dos votos dos companheiros do
meu partido. Quem estar prejudíccindo muito minha
campanha, em Umarizal é o Q_oyerno de Vossa Excelência, que demite funcionáriOs do hospital, dás Cscoias e
desliga pais de famflias das frentes de emergência para
escrever afilhados políticos que não atende pedido nenhum do PDS daqui, e, vive brigando corit-- o Senador
Martins Filho, deixando nossa cidade em situação muito
difícil. Como é que eu vou -desvincular minha campanha
do governo estadual do PDS, que aqui ninguém gosta'? ú
problema para ganhar a eleição aqui eu sou esse, o Senador Martins Filho com esta situação toda não quer se envolve~ na campanha, e, não existe i:leitor em Umarizal
que queira votar nos mais. Peço, portanto, ao senhor que
nos esqueça·- aqui em Umarizal para assim nos ajudar.
Com essa mania de impedir minha candidatura na justiça, de difamar pelo jornal, de agredir minha cidade o
senhor vai tornar impossível minha campanha que já é
difícil. Peço licença a Vossa Excelência para mandar c6-·
pia deste ao ExcelentíssiriiOPreSidente João Figueiredo e
ao Senador Martins Filho.
Saudações, Nilson Praxedes de Safes, candidato aprefeito pelo PDS, no municíPio de Umarizal - RN. _
DISCURSO PR-ONUNCIADO PELO SR. jjj.
SE UNS NA SESSÃO DE 18-4-83 E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORA-DOR, SERiA
PUBLICADO POSTERIORMENTE

O SR. JOSt LINS (Como Líder, pronunCia o seguin~
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: não de~
morarei na Tribuna. Pela atenção que dispenso ao nobre
Lider Humberto Lucena, do PMDB, quero justificar
uma afirmação que fiz na semaila pãssada, a respeitO dos
juros. E o faço, Sr. Presidellte, pÕn.]ue, entendo- ow;. n
diálogo nesta Casa deve ser sempre cale~~ êom hdne~t~ dade de propósiti)S.
Afirm;:.~; ~nião; que o OGoverno vem i~~do-iim grãode esforço para-baiXar os juros, cujos elevados níVeis dificultam a política de combate à inflação, e até os enves-timc:nto indispensáveis à criação de empregos, de que
tanto precisamos.
Na reunião do Conselho Monetário de março, mês
passado portanto, o Govi:rno já adotara váriaS medidaS
para reduzir os juros. Entre outras tomou as seguintes
decis..ões:
Reduziu o IOF de 6,5% pará 4,9%, isto é, o -iinPostO
sobre as Operações FinanceiraS, exata-iriente com o objetivo de reduzir o custo do dinheiro no mercado de empréstimos; reduziu o recolhimento corl1pus6rio d-os ban-

co-s, -relativo a9:s. dep6sitos à vista, de 45% para 35%.
Conl isso ilUinentou a dispóníbilidade para a oferta de
dinht:iirO, rriedid2. também favoi-ifvel à redução dos jurOS,
Essa diferença de 10% no recolhimento passa a ficar disponível, para ser utilizado na compra de debêntures o
que, por sua vez, ajuda as empresas a se capitalizarem.
Isso não só combate o custo dÕ dinheiro, como reflete,
no mercado da mão-de-obra.
O Governo liberou ainda os recursos da Resolução n9
432, isto é, recursos em moeda esuangeira encaixados no
Banco Central, e permitindo a sua utilização com correção monetária, ora equalizada com a correção cambial. São recursos adicionais jogados no mercado bancário para oferta ae dinheiro, medidas todas tendentes a
~,
reduzir as taxas de juros.
Com base nessas medidas, as avaliações eram de que
--as taxas deveriam cair de 10 a 20 pontos por ciento.
O Estado de S. Paulo, do dia 9 de abrH de 1983, publica:
:'Bancos baixam taxas para as operações de desconto de duplicatas."
A ii-1formação está à página 21 do O Estado de S. Pãulo do dia 9 de abril de 1983, e diz:

"As empresas que quiserem empréstimos para
desconto de duplicatas a um custo fixo de 22 a 23%
mais correção monetária, podem dirigir-se aos bancos tais e tais,- cujos nomes estão citados no texto
do Jornal, que informam que já abriram essa nova
linha de crédito com recursos liberados na Circular
n"' 767 do Banco Central do Brasil. SãO recol-sos externos, transformados em cruzeiros":
E diz, em seguida;
O Brade.sco, segundo os responsáveis pela Diretoria de Operações Especiais, começou a operar
com essaJinha a nível nacional na última segundafeira e até agora não fOi possível faier Uma avaliar.:;ão dos volumes emprestados. O banco cobra
uma taxa antecipada de 3,9% que, somada a 14,6%
descontados no vencimento, totaliza um custo fixo
de 22% ao ano.
~-

E a notícia prossegue: Fala também sobre o mesmo
tipo de empréstimo, corrduzido pelo BCN, !3-anco de
CrédítO Nacional, que colocou um volume de 20 rriilhões
de dólares à disposição dos tomadores e com .um hedge
de 2 a 3%, -que~· Pàra operaÇão final, Sõmaria -22 a 23%.
E diz a informaçã~: _
Segundo Conde, a demanda por essa linha de
crédito ainda está muito fraca, embora seus custos
sejam inferiores em cerca de 10 pontos percentuais
em relação aos empÍ"éstlmos com recursoS nacionais. Além de os juros cobrados pelos bancos serem
um pouco mais altos que os 22 a 23% da linha externa, as operações em cruzeiro ·s-ão oneradas por Imposto sobre Opei'ações Financeirã.s, de4.9% ao ano.
E em seguida:
Seg~ndo ~; Oanqueiros, houve um~ redução na
fãlxa- doS}uros reais çobrâdos aos clientes, de aproximadamente 10 pontos percentuais. Nos decontos
de duplicatas, os juros cobrados- além da correçào
monetária, teria recuado de aproximadamente 35%
.para 25%.

Mais adiante acrescenta:
Os juros reais ·não tenham baixados os 10 pontos
percentua(s aponíados pelos banqueiros.
À ll'!esma página vem uma outra notícia;,"As instituições divulgam os custos dos seus empréstimos"_. Essa
é...,_óutra-medida que,- a riieU. ver, teYegrande repefcussãO,porque os bancos são agora obrigados a publicar as taxas de juros COm (}ue operam. Aliás o documento do Presidente da Associação Comercial, Dr. Guilherme Afif
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Domingos, estava ac_ompanhado de uma dessas relaçõ~s
que vêm Sendo publicadas sistematicamente. Ali o juro
médio citado era de 8% ao mês. Essa rnedída, a trieu ver,
é muito importante, porque o tomador do empréstimo,
sabendo a taxa declarada, certamente terá condições de
negociar, em condições melhores, de reciprocidade, con*
dições que, a meu ver, são as grandes resp-onsáveis pela
elevação do custo do dinheiro. Mas, no fim da mesma
página de O EStado de S. Paulo, a que me referi, há ainda a seguinte notícia:

A FENAilil.tn~EGISTRA REDUÇÃO
O presidente da Federação Nacional dos Bancos
(FENABAN), Roberto Konder Bornhausen, disse
ontem, no Rio, Cj_ue as taxas de juros já estão declinando, paulatinamente, em função das medidas que
o gOverno vem tomando desde janeiro. AcresCentou
que essa preocupação justifica-se porque. "o custo
finãilceiro ê importante em qualquer economia".
Bornhausen reconheceu que a redução dos juros
ê um processo lento, por exigir uma seqílência de
medidas.,. "cada uma delas_contribuindo com um pedaço que representa redução de taxas", Segundo explicou, esse processo vem sendo feito de forma coerente com toda a política econômica do governo,
"pois não há possibilidade de fazer de forma diferente".
Para o Presidente da FENABAN, os bancos estão
sensíveis ao problema. A posição dos bancos é inteiramente ligada ao destino da economia.
Reconhecem.eles, então, que se os juros exageram, eles
mesmos acabariam por matar a galinha dos ovos de ouro, que são os tomadores de empréstimos.
Vê, então, V~ Ex•, Sr. Uder Humberto Lucena, que a
informação por mim trazida e que causou tanta espécie a
V~ Ex•, fo'i -baseada estritamente na divulgação de dados
por autoridades na matéria, embora, a meu ver, após
essa queda, por razões outras, inclusive a maxidesvalorização, talvez essa tendência baixista não se tenha canso~
lidado.

-o Sr. Humberto Lucena aparte?

V. Ex' me permite um

O SR. JOSÉ LINS --Com maior prazer.
O Sr. Humberto Lucena- Ainda bem que V. Ex• faz
essa ressalva final...
O SR. JOSÉ LINS -

Não devo deixar de fazê-Ia.

O Sr. Humberto Luce_na- Ainda bem que V. Ex' acha
que está havendo uma nova exacerbação no mercado financeiro e que, por conseguinte, os juros estão voltando
a subir.
O SR. JOSÉ UNS -

~ o que pen.~~

:2 Sr. H!~~àerto Luc~na - Mas, V. Ex• traz inforniãções publicadas pelo O Estado de S. Paulo, de quem?
Dos bancos, dos banqueiros, do Presidente da Federação dos Bancos. Mas, a opinião dos empresários, das
class~s produtoras, dos que pedem, dos que são os tomadores dos financiamentos. Portanto, é diretamente oposta. Não nego, nobre Senador, que o Governo tenha tomado todas essas medidas a que V. Ex• se referiu, em·recente reunião do Conselho Monetário Nacional, com
vistas à redução das taxas de juros, mas tanto elas não
deram os resultados esperados, porque elas continuaram
subindo - ao contrário do que dizem os banqueirosque, agora mesmo, o nobre Senador Virgílio Távora jâ
anuncia possibilidades do tabelamento de juros, que nós
recebemos com euforia, porque sempre foi a nossa posição -aqUi neste plenário.
Mas, de qualquer modo eu agradeço a V. Ex• a corte-sia de explicitar o seu ponto de vista, já que naquele dia,
quando me pronunciava aqui, a respeito da poUtica salariãl, tivemos um debate em torno de vários temas, in~lu-
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sive sobre o crescente aumento _das taxas de juros e V.
Ex• me prometeu voltar ao assunto.

O SR. JOS~_UNS- Foi pOsta em dúvida a minha informação, naquele momento.

O SR. JOS:S LINS - t verdade e o faço em respeito a
V. Ex•..•

O Sr. Alexandre Costa- Mas eu não col9quei em dúvida a _p~~~vra de V. Ex•

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex• me permite, SCriadOr

O SR. JQSJ;: LINS_- E ê por isso que, em respeito ao
Senador aqui estou mostrando as fontes.

José Lins?

O SR. JOS~ LINS- ..• e tendo em conta que a legitimidade do debate repousa, exatamente, na veracidade
dos nossos depoimentos. Podemos até nos enganar, mas
é essencial o cuidado na citação dos fatos.
V. Ex.• disse bem, que esses <lados são colhidos junto
aos banqueiros. Mas, aqui, são números citados; números divulgando linhas de crédito e informando que as
operações foram procedidas a 10% abaixo. Digo mais a
V. Ex•.; se essas autoridades, se os banqueiros, se o seu
sindicato_ vêm à imprensa para dizer inverdades, então o
problema jã seria muito mais grave.
O Sr. Humberto Lucena - Não é, nobre Senador. 11:
que do ponto de vista fonnal pode atE: acontecer ...
O SR. JOSb LINS ~Pode acontecer, nãof
O Sr. Humberto Lucena- .,que essas taxas aí publi~
cadas sejam corretas. Mas os bancos e financeiras têm
outros modos de aumentar o custo do dinheiro; é aquela
história de cobrar I?Or dentro e por fora. Então, enquan·
to eles reduzem nominlmente as taxas, eles encontram
um meio de cobrar por fora do cliente_ e, no fim, o empresário termina sempre lesado. Isso ê- o que me pareCe.

O SR. JOSÉ LINS ~V. Ex•-expõe uma idéia.
O Sr. Hum/grto Lucena- Mas nós estam_Qs _boje tão
e V. Ex• até avançou mais do que eu, V. Ex'
chegou a .falar hoje :ãté na estatização dos bancos; numa
tese ultra-avançada.

próximos~

o SR. Jos:a UNS - Eu disse que essa medida teria
sido aventada e que_eu sou contra ela. ·
O Sr. Humberto Lucena- Mas V. Ex• não disse.que
era contra.

O SR. JOSb LINS_- Repito que sou c;ontra. Não é.
meu pensamento.

O Sr. Humberto Lucena -.- Ma$ que ha~ia setqres..do
Governo favoráveis.

O SR. JOSt: UNS ...:..sim, mas que_sou Coiltfa. V. Ex~
pode recorrer às notas taquigráficas.
O Sr. Hwnberto Lucena- Bom, agora é que V. Ex•
está dizendo. Mas só a· fatQ ç)e_Y. Exf anunc!ar que há
Ôêii~f!:l- dP governo_ s~tores que pensam assim,~~ _é uma
novidade---;-um ··i~~ç_q_muito grande nesta matêri.a.
O SR. JOSÉ LINS:- Eu penso, noõ;:-~enador, que o
povo e a economia da nação são mais importante;-:~
que os juros.

O Sr. Humberto Lucena- Mas. disso não tenho dúvida, nobre Senador. Mais do que os banCos e os banqueiros.
O SR. JOSÉ uNs- Quero dar mais uma explicação
a V. Ex•. Não se trata, aqui, de uma infonnação capciosa
nem destinada burlar a opinião pública. A notícia ê
textual." - ..• segundo os banqueiros houve uma redução na faixa dos _juros reais co.brados aos clientes de,
aproximadamente, 10%". Dez pontos percentuais. Os. juros podem não ser os 23% anunciados. Pode ser que com
as taxas cobradas, fiquem em 150, 160,' 170 ou 200, mas
que baixaram, baixaram. Esta é a· informação. Mas eu
concedo o aparte ao nobre Senador Alexandre Cas..ta.

a

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador, a hone~tida
de de propósitos, a que V. Ex' se refere, é obrigação de
todos nós. Eu, por exemplo, quando aparteio V. Ex• ...

O Sr. Alexandre Costa - Até prov·a em contrário,
contunuo acreditando na palavra de V. Ex'

O SR. JOSÉ UNS -

Muito obrigado.

O Sr. Alexandre Cos,ta - Mas, o que se pergunta, o
que pergunto, é simples, para que V. Ex• me responda:
depende ou não do Governo coibir esses abusos? Claro
que depende do Governo e só do Governo, não depende
de mim nem dos empresários que acorrem aos bancos
para pedir dinheiro erriprestado, ou para tomar, como é
a expressão. Então, nobre Senador, se depende do Governo por que o próprio Goveiiio não fixa os jtifós uniformemente, onde esteja inclufdo tudo, inclusive o IOF,
inclusive os emOlumentos a que V. Ex• se referiu, os custos operacionais para que não fosse permitido apresentar
ao público um juro como baixando e aumentar esses custos operacionais e os juros continuarem os mesmos
preços, como atestam todas as empresas brasileiras? O
Governo permitind_o, e só_ele pode permitir que continue
esse abuso, não vejo por que lutar contra a inflação.
Q_SR. JOSÉ UNS- A idéia de V. Ex• de que o Governo tudo pode, para mim é esdrúxula.
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Isso é o que iria acontecer. Talvez a metade da carne
fosse vendida ao preço tabelado e a metade a um preço
excessivo.~ bem possível que acontecesse uma coisa dessas.
O que o Governo está querendo evitar é, exatamente,
isso: interferir na eConomia priVada. Isso é da índole do
nosso sistema. Pode acontecer. entretanto, que a coisa se
agrave de tal modo que o Governo adote uma providên~
cia extrema.
Mas, Sr. Presidente, encerro esta explicação que quis
dar ao Senador Humberto Lucena. O nobre Líder jlt a
esta altura estã ausente, já não está mais no plenário.
Mas, para mim, o maior testemunho de que os juros,
realmente, -baixar:am em uma certa época, embora talvez
tenham voltado a crescer, o maior testemunho para
mim, repito, foi a declaração hoje feita pelo Senador
Humberto Lucena, em seu pronuciamento, a respeito do
do.cllmento apl-esentado a S. ex• pelo Sindicato Nacional
da Indústria da Construção de Estradas, Pontes, Aeroportos, Barragens e Pavimentação - SINICON - S.
Ex•, nesse pronunciamento que acabou de fazer hã poucos instantes, aceitou, embora indiretamente, que os juros tenham baixado um pouco e voltado a crescer.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, para que o
testemunho da verdade seja um liame entre os que dialogam nesta Casa. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSt LINS NA SESSÃO DE I9-4-83 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 0/UDOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. -Josf: LINS (Pronuncia o seguint~
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há poucos dias, esteve na ComisSão de Energia do SeO SR. JOSb LINS- V. Ex• pergunta se estâ ou não
nado, o Ministro César Cals de Oliveira. Naquela oca·
estâ nas mãos do Governo ...
siãõ, Uin dos assliritos que mais despertou o interesse dOs
presentes foi o da explor~ção do ouro no Brasil.
O Sr._Alexa_ndre Costa~· Mas está nas mãos_ do Go- ·_
·A p:rodUçãO de_ouro nacitmal tem crescido muito,
verno.
soBretudo depois que o Ministro César Cals adotou pro~
vidências
para a organização dos garimpos. E certamen·
' -O $R. JOSÉ UNS- .. interfedi: na economia através
te, continuarã c;rescendo, nãq só por isso, mas, também,
dos bancos.
- com o programa de reativação da exploração industrial
O Sr. Alexandre Costa- Mas não é interfetif n·a ecodas minas, que, certamente, poderá trazer um novo alennomia, nobre Senador.
to à. produção desse min~ral no País.
Para V. Ex• ter uma idéia do quanto a produção cres• O SR. JOSÉ ·UNS~ É. interferir, é claro. V. Ex• está
ceu, basta saber que::, em 1979, a produção nacional foi
propondo, e;tatamente, uma interferência do Governo
apenas de cerca de 4 toneladas;jâ em !980,'passou para
em: um Sêtor do mercado que é o do dinheiro.
cerca de 13 toneladas. Da mesma forma, a importação
de ouro, que estava de 13 para i4 toneladas, baixou, no
O Sr. Alexandre Costa- Mas eu não estou interferip.·
ano seguinte, para cerca de 4 a 5 toneladas.
·do, porque soü contrário, o Governo foi quem ameaçoü
J:'ois bem, hã pouco, surgiu, na impren~a, uma notícia,
até de privatização d.os bancos.
q~e foi leyada-à Câmara por alguns Deputados. Haveria
O SR. JQSf: UNS- V, Ex' quer que o governo adote
mãis uin escândalo a ser esclarecido pelas autoridades
a providência, mas não quer que o Governo íntetfira.
brasileiras. Segundo esta notícia, que surgiU, áliâs, na
Então, é um milagre o que V. Exf está esperando.
Folha de S. Paulo, à Caixa Económica Federal estaria remunerando na proPorção de 80% acima: do que seja o
O Sr. Alex_andre Costa- QUem ãmeaçou os bancos de
pre;;o estabelecido, o grama, de ouro, no mercado interprivatizar foi o Governo. Eu _sou contrário, absolutanacional, aduzindo que aqueles que detinham o mono-- mente contrário a isso.
pólio das transações, junto à Caixa Económica, obtiverinn lucros de até 400'%. acima do normal. Concluia a
O SR.JOSf:UNS.- V~j:t b_elJl V. Exf: propôs, V. Ex•
notícia, dizendo que esse procedimento provocou um
disse que o governo pode. O Góve.rDC ~~d~ •. O governo
pôde! E pode de duas maneiras: pode interferir tabelaJi::- _ orejulzo aos cofres do País da ordem de 75 bilhões de
--~~uzeJ~:- Em vista disso o P~DB .estaria a exigir não
dO, Pode interferir fazendó uma legislação mais serena.
apenas esclarecime~ ~a rigorosa punição de quem
Em suma, pode, como pode interferir eni qualquer parte,
estava invadindo a administração pú~:;:!'-~ co_iü_alQ~_tão
O Governo pode, amanhã, fixar· o-preço do pão muito
marcadamente lesivos aos interesses do Pais.
alto, como fixa o da gasolina ou indexar todos os preços
Em função- disso~ foi que a Caixa Econômica expediu
do País. Pode! Agora, o que o Governo está tentando é
uma nota para ás Lideranças da Câmara e do Senado e
interferir o mínimo na econotnla, o que é impOrtante
pediu-nos que trouxesse as inforffiações que a opinião
para o País. As interferências têm implicações em tudo,
pública merece..
'
na innação, no balanço de pagamentos, nos investimentos e etc.
Sr. Presidente, a paciência do Governo, das autorida~
Em suma, o Governo poderia chegar- eu acho que
.des, é exemplar. Ao serem solicitadas, imediatamente
poderia- a interferir no ctisto do dinheiro. Poderia! Poprocedem a um levantamento, e buscam dar as expli·
-deria tabelar temporariamente. Mas nobrç senador,
cações, aliás do seu estrito dever.
quando o Governo tabela o preço da da carne há sempre
Diz, então, a nota, qlle o Governo não pode punir,
quem venda a carne, no mercado negro, por um preço
como desejam alguns parlamentares. evidentemente da
_ mais alto.
Oposiçãõ,-os responsâveis pela execução de uma política
O Sr. Alexandre Costa -

Eu não disse isso.
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absolutamente equilibrada, e que teve por objetiyo,
sobretudo, proteger os interesses nacionais e, também, o
trabalhador dos garimpos, homens sacrificados, que
hoje jã atingenl a quase 200 mil, Que reatlzam o Seu trabalho em regiões inóspitas do território naciol)al! -~tan
do, não só_ que façam no-interior da terra essas riquezas
mas, que eles escoem através do contrabando, impunemente, para outros países.

A Caixa Económica Federal, de acordo com as diret~i
zes estabele_cidas pelo Governo, íniciou realmente a com-

pra de outro e instalou, para isso, nos garimpos, suas
próprias agências de compra. Ora, esses garimpos não
funcionam aqui, na tranqüiliâade de Brasma. Ao contrário; funcionam fla Selva, muitas vezes em regiões difíceis. Portanto, esses funcionâri<?s Prestam uni -gniOd~
serviço à Nação.
Essa providência pioneira resguardou os garimpeiros
brasileiros, não só da compra lesiva mas de uma expoliação organizada por grupos de atravessadores, que
atuavam usando inclusive de violência. Porpiciou, tambêm, aos trabalhadores uma alimentação razoável, por
preço adequado, fornecida pela COBAL; com assistência médica, além de uma remuneraÇão justa pelo ouro
extraído no trabalho por-esses homens.
Não se pode, portanto, pedir a punição desses funcioná.rios. Ao contráiio, sr. Pi:C:Si.dente, aqueles que estão,
hoje, envolvidos nessa organização do trapalho_ dos garimpos, nrerecem não só os elogios, rrias o reconhecir!lento das autoridades e também do povo.
A Caixa Econômica, depois, passou a operar, uma vez
que compravajã um volume bem maior, passou, então, à
operar de acordo com o mercado do ouro. E aqui cabe,
segundo diz a própria Caixa, uma comunicação sobre o
assunto, que é pouco conhecida; é que existe, Srs. Senadores,- um mercado de ouro muito bem organizado no
País, e que diariamente está negociando partidas e partidas do metal, com cotações que são claramente postas,
tanto para compra quanto para venda. E foi com base,
exatamente, nesse mercado que a Caixa Econômica Federal passou a operar.

A nota da Caixa estã acompã.nhada de uma série de
documentos, que vou fazer anexar a este pronunciamento para que, aqueles que desejarem, possam compulsãlos.
Esses quadros mostram dois aspectos importantes. O
primeiro, é que o mercado do ouro existe, independentemente da participação do Governo; e, segundo, que as
cotações são fixas, são firmes, e qUe íitdependeffi inclusive de manobras eventuais baixistas ou não. Por isso,
quando a Caixa EconômiCã: Federal i'eduziu o-Preço de
compra do ouro, não conseguiu adquirir as quantidades
normais que vinha cC'Jmprando.
A existência do mercado, independentemente da participação do Governo, pôde ser comprovada quando, a
partir de 8 de março deste ano, a própria Caixa deixou
de operar. No dia anterior, dia 7 de março de 1983, que
marcou a sua última participação nô ·mercado, ela ofereceu um preço de compra de nove mil, trezentos e oitenta
cruzeiros por grama; no dia 8 de março o preço médio da
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venda praticada pelas empresas nesse mercado a que me
referi, foi de nove mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros; no dia 9,jã foi de dez mil, cento e sete; no dia 10, de
_dez mil, quatrocentos e trinta e sete; no dia 1I, de nove
mil e setecentos, niantendo-se portanto em torno desses
valores durante vários dias consecuti~os.

A_ ~~mon~tr~ção de que as cotaçÕe$ são firines e não
aceitaln pressões baixistas, verifica-se no movimento
ocorrido em outro período. No dia 1_8 de fevereiro a Caixa Económica ofereceu um preço inferior ao preço do
merC::tdo, em 7 ,73%. Não conseguiu adquirir nenhuma
partida Com esse preço. No dia 21, ofereCe\! um preço de
19,5, também inferiOr ao preço de venda, e igualmente
nada adquiriu; no dia 22 procurou comprar a 17,55 _a
-meriOs; -ô.ãO con:se&uiu quem vendesse um grama; no dia
23, igualmente, ofereceu um preço a 17,03, abaixo do
preço de verida e, também, nada conseguiu comprar.
oPerando de outrã forma, tsto é, adquirindo ouro pelos mesmos preços do mercado, jâ que seria impossível
comprar abaixo do preço oferecido pelo mercado do ouro, a Caixa Económica não poderia, evidentemente,
como foi acusada, ter provocado um prejuízo aos cofres·
públicos do País, da ordem desses 75 milhões a que me
referi.
Não houve, Sr. Presidente, conforme explica a Caixa
- Econômica, nenhum prejuízo. Houve benefícios. A declaração de que funcionários estão prejudicando a administração pública com atas marcadamente lesivos aos interesses do País, é, portanto, totalmente destituída de
verdade.
Sr. Presidente, para que V. Exa. tenha idéia da documentação apresentada pela Caixa, que vou deixar anexa
~ __estas informações, basta dizer que há aqui, nestes documentOs, a indicação do preço diário do ourO no mercado brasileiro, desde o dia 4 de janeiro de 1982, quando
o grama éstava custando 2 mil, 108 cruzeiros. Pois bem,
esses- dados_ estão aqui fornecidos, e V. Exa. poderá ver
que no mês de março deste ano, nas proximidades dos
dias 10 a 12, o ouro foí de 10 mil107 a 10 mil437 cruzeiros. Hoje, o ouro está quase a 10 mil cruzeiros.
·São estas as informações que julgo fundamentais, porque desfazem uma acusação grave e iilfundada, contra
funcionârios e contra a própria direção da Caixa, acusações que são, totalmente, destituídas de verdade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml ).

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
JOSE LlNS EM SEU DISCURSO-· NOTA EXPLICATIVA
Segundo aFolha de S. Paulo. na edição de hoje, dia 124-"83~ O-ouro foi cotado nos mercados de Londres e Nova
Iorque a US$_430.00 e US$431,50, respecitivamente, por
"onça-troy".
No Brasil as cotações (Cr$/grama) para o mesmo dia
foram:

-DEGUSSA
-.OURINVEST
-GOLDMINE
-SAFRA

Compra
Venda
8.832 ~--9200
8.400
8.950
8280
8-900

8AOO

9.00.0

Considerando que a taxa de câinbio de 12-4~83 é de
CrS 426,10 por US$ 1.00, e sendo 1 "onça-troy" =
31.103481 g, temos:
430
X 426,10 ~ 5-890,75

31.103481
Vê..se que o mercado doméstico, apesar de não contar
córii a CEF como cOmpradora desde 7~3-83 (35 dias) não
estabelece seus preços c9m base nos preços internacionais versus· taxa oficíal, como pretende o DepUtado
Hélio Duque.
No período analisado (julhoj82 a fevereiro/83) devese mencionar que o ouro valorizou 63% no mercado internacional, indo da faixa deUS$ 3'10,25 (1~'-7-82) a USS
504,50J"onça-troy" (em 21-2-83).
Releve-se, outrossim, que, de julh'of82 a fevereiro/83
o cruzeiro desvalorizou-se em 120%, passando de Cr$
173,19 para Cr$ 381,44, por USS 1.00.
Os dOis_ efeitos conjugados (valorização do ouro· com
desvalorização do cruzeiro) explicam, de imediato, um
incremento de, aproximadamente, 258% nos preços.
3102.5

xl73,19

~

1.726

(100)

31.103481

504.50

x381.44

~

6.186

X

~358

31.103481

O Deputado Hélio _Duque, baseado no artigo da Folha
de S. Paulo, cita que "de um preço estipulado(?) em Cr$
2.200 por grama no início-dejulho, atixlgiu-se Cr$ 10.800
agora no final de _fevereiro".

Ora, Cr$ 2.200/g corresponde à faixa de preços também de dezembro(81, mostrando que, no período entre
dezembro/SI ejulj82 (8 meses) não houv~ praticamente
Variação, mercê das quedas nas cotações internacionais
do ouro, compensadas pela desvalorização do cruzeiro_
Por outro lado, o p_~eço de CrS 10.800/g foi atingido
pelo mircado e nunca pela CEF que teve em 24-2-83 o
seu preço mais alto (Cr$ 9.250/g).
Isso demonstra que a evolução dos preços de Cr$
2.200 para Cr$ 10.800/g se deu em um periodo de IS meses e no mercado brasileiro, não tendo sido acompanhado
pela CEF.
No período compreendido entre janj82 e abr/82, o
Governo procurou praticar preços sistematicamente inferiores ao de mercado.
A média de compras no período (exclusive Morro Velho que nos vendeu 1.400 KG em abril) foi de /50
Kg/mês.
__ _
Se- considerarmos também os garimpos, verificamos
que a média foi de 450 Kg, graças às áreas de exclusivi~
dade de compras.
Com a adoção de preços realistas, isto é, adequados ao
mercado brasileiro, a média de aquisiÇão junto a empresã.s em 1982 subiu para 1.263. Kgjmês (exclusive Morro
Velho) que_ somados à média de 1.00 Kgjmês adquiridos
em ár:eas de garimpo, nos levam aos números fmais de
1982.
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cr$
CEF/Cornpra

DIA

PMV

("')

1

Abril de 1983

cr:i

.oco

V;:triacão ( !l l

PMV '"'}

DlA

\'a::-iação

1.

Quant.. ;,::lq·clir.

f't)

K9

o•

2.108

os

2.108

2.164

-2,58

3.7, o

06

2.100

2.2-H

-5,23

20,0

07

2.145

2.190

08

2.170

2.207

-2,..05
_, ,67

11

2.186

2-.170

2. i25

--o-, ao

12 'ó 01

2-.1Hi

2.176

_2.142

2. ,-1

- 2, 7~
- 1. 33

H,O

02

0,_0

03

2.107

2.1":"2

_4 174

0,0

15,0

o•

2.082

2.2:3

-+0, 73

50,0

·05

2.040

2.?7~=

2.123

-~-13.(1
7. 9~
5,18
6,42

6' o
0,0

0,9

<2

2.184

2.184

o ,o

20,0"

08

2._013

13

2.160

2.201

-1,66

o ,c

09

1.95.3

2.V:7

-~
-

14

2.153

2.221

~,:..:3.,06

1_5_,0

10

1.991

'2:.n5

-

4,67

o,õ-

1S

1.938

2.16-G

-10,52
---7,19

0,0

11

2. 004

2. -·n

- "4 ,88

o ~o

o' o
õ,õ

12

1. 935

2~ ~20

-

B, 72.

0,0

-C ,54

15

1.886

2. r·S6

-

8, 71

0,0

1.95_9__-

2.:€4

-

5,08

0,0

18

2. 000

19

2. 000

2.155
-2.1'10

20

, . 984

2.HB

-7,63

0,0

-

0,0

o ,o

21

2.0_50

2.172

-5,61

0,0

17

"'

1.919

2.ro55

~-7,07

o' o

22

2. 060

2.192

-6,02

o, o

18

1.967

2.t64

4.,69

0,0

19

1.930

2.

-u-,

-

-

8,.13

o,O

2Q

- 1. 944

2. "20

-

8, 30

o' o

23

2. 072

2. ~06

-

1,61

0,0

o, o

2S

2.034

2.156

-5,65

26

2. 080

2.143

-2,93

--20, (

27

2. 070

~-210

-6,33

0,0

28
29

2.067

2.204

-6,21

2.147

2.222

-3,37.

o,c
o,c

Fonte:
(*)

or.:

B~nco

Central do Brasil

correspondente ao prt::ço ::nC.dio de- venda ponUc.r<:~do àas e::::prcsas: Purim.il (SPl, Dcgcssa· LSP), Ourinvcst (SP) e __ I>~::>:r:co vc...,
lho (RJ).

24

2.110

2.:13

-

4,65

2-3,0

- :25

2.079

:z. ~17

-

1. 79

11

,

2€

2. 076

2."52

-

3,53

. 0,0

-2.o.s-ç

-2.:51

-

4 ;46

0,0

30

- 2.'0'95

:r;·ss

-

2,9i

0,0

31

2.Cf62-

2. '50

-

4, 09

0,0

Fo:-."lc:- Danco
('")

Ccn~ral

do

'o

E~-:::.sil

correspondente ao prt':-:: m&dio de: vc:>nda pondc::-ado das e:-r.::re-- ·
sas: Purimil {SP}, Dt':;ssa (SP}, Ourinvest (SP} e :->.orro \'elho (RJ).

MSS' Df.

],TIR!L/82

PH!:Ç.O DO OURO NO 1·:r~HCJ.DO DHJ',SJLI:IRD

Dll1

rMV ("')

variaç3:o (%)

P.!>lV

( .. )

Variaç5:o

(~J

·

c-.:..:mt.. J,.:!q:Jir.

1.0CICJ

Cr~

Quunt.. 1\clouir.

:r:g

Kg
09~-

1=s-1

-

3,9'8

2.1G:

-2.-17-5

-

3,40

0,0

2.157

2 .170'

+

o, 12

O ,O

- 3,61

0,0

01

2.

02

os

"~ r~

0,0

01

2.167

2:170

-- 0,13

20,(\

06

2.

26~

2:349

02

2.127

2 ~158

- 1,43

20,0

07

2.3~

2.332

03

2.110

.:..~,76

0,0

08

04

2.1-<15

2.170
_2.195_

-

2, 27

o' o

12

2. 3~ l

2.359

2,33

o.~

05

2.173

2.199_

-_1,18

lO,C'

13

3C~

2. SQ5_

8,02

- (1 .~0

08

2.185

2 .• 162

+ 1,06

o·,o

2.

14

2. 38._

2.409

og_

2.1<18

2.175

-

- 2.3::.

2~561

7 r-'15

2.178

- o, 78-

o ,o

2.161
2.164

o, o
o,o

1S

lO

16

2.4:;.

2. 562

5,58

0,0

2.178

-

19

:.L 539

6,57

2~-472

6199

o, o
a·, o .

11
12

1,24

-- o,c

20

2.37.:.
-2.2;.;

0,0

22

2.2-f:

2."491 ~

97 ,c

23

2.3J5

2.495

26

2.-'::

27

2.

J:s

26

2. ~: ~

2. se. o

-

,o

2;

z.r;

2.511

-

0,0

30

2 . ..;::;

.2.411

2.181

-·- 1,37-

16

2--:.181--

2.1J2

2.189

18

2.172
2.135 -

+ C,-41
- o, 77

2.172

- 1,70

o, o

19

2.243

2.130

+ o, 61

0,0

2<
2S
26

2.130

2.130

- 0,0

2.130-

2.194

2-~

2.143

2.147

-

91

0,18

o,o

29

1 ,03

7,98

O ,O

7,57

o,O

2. 5'79

6,94

o,c

2.569

7, 78

O, O

5,42

o,o
o ,o

-

~,33

O, OB

-

0,(>_

i

.;.oc. ,o(** l

0,0
Fonte~

Fonte: Dunco Cent.ral do Brasil

("') corrcspon8C!nte ao ~:::::""o nédio de Vêhda vondcradc da::. c:::r-::-esas: Purirni.l {SI') 1 oe9ussa {SP), Ourir".vest (SP) -r= Ncn:ro \'e(P,J).

-

:::-1~14

2.190

2.151

lho

0,0

4 7, 5

2.165

0,0

2.390

0,64

15
17

o ,o

(" l
{'"*)

.Canco

:~ntral

Co Erasil

~~~~~~~~~·;nt~s;~ P~~~~s~!c~~Pf~ ~~~~~v~~~c~~;~o e d~:~r;~P~::
I

lho

{RJ).

1. ~00 Kg ~.;quiridos õa Morro Velho

(R.J)

Abril de 1983
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PREÇO
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OUP.O
~~~S

;;o
r; r;:

w:RCADO lHV\SIJ.ElRO
I·V, TO

I

PRCCO DO OtJHO

52

HF!S

DIA

Variação (<;)

( CEF /CO:npra

ouant..

Kg

383

3,60

2.291

2.366

-

3,16

20,0

06

2.287

2.3!14

-

4, 4"6

o,o

2-~

J'UI-H0/82

cr.s 1. 00(1

-

o<
os

2.-297

DE

11~1·n:ir.

0,0

2.429

03

nru,sJ LJ:IP.O

t-~=:HCADO

t-;Q

1199·

CEF/Comrro

DIA

\'ari.acão

(t)

ouant. L.duuJ.r.

r.s.

.

0,0
01

2.500

2.655

-

5,83

lBS,O

06--

2.490

2.488

+ 0,08

1~S,Q

07

2.294

2.346

- -2-,-21

0,0

07

2.455

2..A64

10

2.264

2.317

- "2 1 28

20,0

08

2.sod

2.sn·

-

o, 36-

1,2

0,67

0,0

11

2.268

2.341

-

3,11

2o·;o

0>-

2-780

12

2.292

2.322

- 1,29

o ,o

12

'2.140

7Çl,O

1.

2.285

2.371

---3,62

0,0

13

2.830

10,0

13

14

2.830

140 ,o

15'-_
16

2.830
2. 765

285.,V

4,21

To
o. o

- S,-44

0,0

19

2.865

120.

225,0

20

2.830

- 0,0

21

3.000

65,('
10, o

2.280

2~:3"35

- 2,35

20,0

17
18

2.329

1-.--333

.; cr;-11

3-7

19
20

2.308
2.352

2.4G3

21

2.524.

2:srz-

2<

2.520

2~sos

2.275

-

2.375
--2.4:!lL_

12!1,0

0,0

c-

25

2~426

2.423

- 4,-50
+ o ,47
+ 0,43
+ o·;12

>3

2.980

26

2.484

2 • .;74

+ 0,40

272,5-

26

2.955

27

2.475

2.484

- 0,36

110,0

27

2.960

74

28

2. 430

2.425

60,0

28

2..330

20,0

31

2.434

2.433

+ 0,.'2-0
+ o, 04

29

2.880

0,0

30

2.850

0,0

1.137,G-(**)
120,0

-- :32,0-

62. o

FO!'l'te: B.:~nco Central .do Brasil
('*) correspondente ao preço médio de ve-nda pol-Jderadco àa.s cr..p:-esas: Purimil (SP), Degussu (SP). ourinvest {S?) e. !-~erro v~~ (R.J).

(*•}

1.000 Kg adguiriBos da-1'\.:::.rro Velho

-
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.s -_
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Fonte: E.anco c-:.~tral êc Brasil
(') C'crrc~pcr.:::':.'.:nte ap p::-cço médio ãc venda p-onae·r'>do das a-:ipresas: Puri.:~;.l {S?}, Dcgussa (SP), OurinVest \SP) e No::o Velho {R.JJ.
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Fonte: Banco Central do Brasil

("' J correspondente ao pre-ço
sas: Purirnil

~{RJ).

(SP),

71(:~1o de venda ponderado das c:-:-. pre-

Dcgussa

fSP), OUrinvest fSP} e Morro \'e
-
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CEF pagou 80% a mais sobre o valor do ouro
"Operação ouro" propiciou lucros de 400% em apenas oilo meses, em razão das vantagens oferecidas pela Caixa EconOmica Federal
Do inicio de julho do ano pa...do a rerelro delite 1110, investidor-e~ e srandes e.
peculadorea que aplicaram aeu dinheiro
DU compra de auto multlpllcanr.m q~aSe

no Pau;. E5KI6 i.ndlcios, ae&undo ele, leva·
n.m Q aoveri'IO a tuspcnder as COO!praa 00
ourOJ fll;fldldu, em barras ou UqOJtes, que a

~1~~~.d~~~~~~~~~

prar, exclu::õLhlmente- a

dm:o
oo

ve~es

rio:lo.

uu capital 1400% de lucro)

1

~~~e r:i~~~~~ ;.::!10~ta~U:~o:
prlrtir

~fn,=% ~~~~? OOnl em

do dia 7
s•·

O ouru comprado pela Cain poderia ser
trocado, no E~terior .por dóluQ ta\nlv~

~~r~~;r~~~~~ç:~n~~:~~~a~~~j.
rn .•.

l'l.'(.'~be

A CAIXA NEGA

pó dos

11<.1-'LUitNCIA NO ''BLACK"

e..s~

POI Dae!QaaiS n!O produzem mail do que
1,5 a 2,0 totlelad.u P'Jt' m~. ilto 6, dl1u ou
veu:~ meno. do que u qwmtldadel
nndl.du l Caiu. Por iDo mesmo ii que
deium01 de eomprar o OUI'O fundldo.

tr&

um empre.timo garantido por

ouro e, na da la <je seu vencimento po-

de "re.::omprar" o O!jrO ~ ro~çõea do

dia!. Pur IS30 l!lesll'lo, espeelab&llls 00
~ercado !mance1ro, que .D.Ilo desejam ser
.u~ntificatlo:i, chegaram a levant.Pr a
hipOtese de que i1Utorld.dea da are..
eeooõmlca Unham conhecimento da open.ç.lo,masli%eram"villl.uif0UIIs"aseu

~~!~deto~b't!n~~~rdt:.~U:~~~

~'rf~:.~~~~=~:;a~~~~or;:
o minlatro Ermno Galvm, em ent.re-

\'ilta l "Folba", nega veement.emente es·
u coolvênda com a ftilude. Sea;Ulldo ele, o

'NcniCOI

d. Caixa Econ6mlea l"ederal

=~~da.S.:xbt~n:z~~=:
==~~~t:n~e=-!to~J:

nacional tenha aldo montado com a final!·

dado de obtor d6ll.l"e$- P'Jt' e.aminllollln·
dJretol, Eilll pol'ta•VOUS da Caixa aflr..
mam que • lmtJtuiçAo comproll ~ tonela·
daJ d.- O\lJ"' ao ano p&Sll&do - ape-.r dOI
dado~ do Depal'tlmento Nacional de ProduçloMinerat IDNPMJ aleitarem queu·
llllmpru chegaram a 30 tonetadu - lXIII•
tra apeou 10 tooeladu em lljll c 11,0 tooeladaaem 111110.
Mesmo que o tol.ir.l tlveaae aJ&, cki!M to.
Deladu, • dilerença em relaçlo b IIJ toQo.

aflrman

'""'"''
:::,~·go~ ~a~~~êx~a~p= ~
empres.u intennedl:fr1as ex!\: ~,~~em u

DO-

~:~~;a~~~~metalquepreteo.

Sempre procurando renalvar a
lnoelncla d. Ca\n em evettiLIIis euo1 de
contr1ba.ndo, o mlnilltro Ga Fuenda rea·

flnnaqt.ll!ogn.ndevolwnede metal ol~:r
tado l lnlr.llluiçlo provoeou JUI~Itu,
''mas o ~ertli)DJo ~guiu detectar 11-

=~ue:~~ :;~=eid~~=

cadollntemaclonals, eompranda aotu tla~•

que

n.do''aoPais
ampreu.1, especula res e que teria si o
vendido 1 Caixa graçu ao. excelentel preçosofereddoo.
0

na:co~~q:if~;~~e =c:::

bandeildo, ou Çe outru proeedênclaa nl.o

~p~~ta~~~c:~~~;t:f!:
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A repercussão no mercado do dólar

. ::::.~~~de~;:J.i.
uttrl.o.e«tarnmte,
.5«eoberU.ape-

nldade.,_.ra !Vandea manlpulaçlielldePI'It"

ÇOI n01 doll mereadol. SeiU!Ido espoelallltu do mercado fbume~lro, houve momen·

de

loTaouro .)i QUIItll!lliUtulçlo, mera_ ln~·
m.ediária na open.çlo, nto deverA an:ar

eom o SC\1

~·

O.

cua~

que u empresas que ~punham àC
OW'll para vender • Caixa proeuravam
eompnr dólares maciçamente, no
to.~

que a compra

~~~p«~.~~~c:-~\J~~r:: :=;~.~~=d.ar~~

e~

toa a ra:pon~~"vel pela sra~ lllpecU'-·

~~~.':.~:a~::~~ z:c:':c:J:
norte-•menc~na

chegaram • Cllli.l. elo=> Crt

DOIIõ~qutod<llaratíngfrllno"n~:

IP'O', no dia anterlor,c que eles prdpi'IOOII

Brasll, era te1ta com dólares adqwrldoool no

•·men:-01® negro" e ,rmado;w liO Eli.Ler!O(,
parii {)õl!lamcnt.a &Qolvendedure$ do met.tl,

~tava eclUdo a Crf. ~.800 o &~:ama; na
ter~a~~mta~ de fevereiro~ a. Cr$111.080

ro

t

r:~~:.~~~~".i~: ~~~.~~·~~
c..mbtm comjX'ado em twl~lti.VCil
tral fia..riCelftll

lntem&CionalJ.

c~I~ ~"ts\.ed'! ~~:nt. llllclonal
.u.a operações no ''mercado ne&ro" do

cen-

:lar a~tbl'tulln.m o sub!aturamento na•

EMa Jtgaç.io entre- o "mercado oosro''
dod&ar e o "merotdo do ouro" tol, na vet·

~

cumpra

unta

ederal,
• CEF

o

oom~o.

de até

~S.

em oito nieSes

haviam "pux~~do". T~111 manipulações poo
dialfl pn~vocar lucro:. (le ot~ 40% em pou·
ca: dlu. Ou, teSura mente, no traMcorrer
de um m61: lloCl começo de dezembro, o OU·

mltlu.A "Folb" qu.:a compra àoouro., IJ(I
E:tl~not, par.:~. contrilbandcli·IO p;~ra o

mente,
bwn.t
bem~ inter·

=~tJê~
IÍ.~u:ro~~~'
~ova Yotk, ~cocvtttido,em 0'11~·

rtll, com babe nu OCX..çõel dlciab da
dolu.
\

Purmu:i!tadoquep!)lla Pf.rccet' 1Cal·
u fn. eaq, convcrdocom buG no valor do
d6h1r no ··mercado oearo". Com ea.a

f!!~~~~·~u~rcv=~·~

~:e·~~~\U:..t~~~~:m~~;
zeiroc! pelo valorotleu.J do dólar ív.boxea),

Essa llg;~ç.lo enlrl o tnetClldo do OI.U'O e ct
mne1úo do dólar "11egro" criou a oportu·

C~als

confinna os preços do ouro

Mhnistro também diz que a CEF continuará pagando 80% a mais que a çotaçã9 ·do mercadn interoacional
lU('- "0. pteoõ(W do.._ mÃo.
• o 1;overno vai continuar oompraDdo
-b'1 b.utl", afirmou OPtem o cilnlatro
du I lll1na.s e Enegia, Cêiar- Cais, em rel.açll· o à revdaçlo <la "Folh" de ciomlD-

iO diC que a CIIU Ecooómica Federal

:!~Úaer:~~~=
~' ck>c:la.raçlo do mililitro foi tnntmi·
Ud a pD!' um aueaor aeu oo Rio de Ja•
oe lro. Pel.a rnanh.l eltJ participou de um

se mlnJ.rio &Obre poUUca naclona.l de ex·

~~~"á~o:rnar:!í:~=

C ak dls$e, .ainda, que a po.Wbilldade da
d .ívida atema braslteirlll5el' pai" com.

c.ac.ional
aigniflc.atlva a c:urto pruo,

C• ouro extra.ldo em território
1W) ê
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Como a Caixa gastou Cr$ 75. bi
Lucros, de 400%

americana para elma. Como a Cel.xi eal.·
eulava MUI Pt:eÇOII com base na cotaçlodo
"black" no dia anterior, era ld procur&·ll.
no dia ugulnte e_ vendec o ouro com bau

SO% de naaço 5obre o final de dç·
umtx-o
O p!'Ó()t'i<l minb;.trq Ema.ne Galv~u ad·

7.5(1 rom

I
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E.!W ano, a prod.IJÇio de ouro 6 e.Jtl.·
m.ad& em 40 toncl.adu !tm lllll21oram

~~~~~ iai~ne~~M ~ ~f.;
2

IIOOmi.!Me:l. "O lmportantlldoaallledl.·

daa que tem01 tomado DO K>Dlldo deU·

:·!J~c:,a;.~~=~~c:~
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Diretor da Ourinvest acha
que procedimento é correto

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Ineubida de estudo e parecer sobre a mensagem o<?
29, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o
texto do Decreto-lei n9 1.986, de 28 de dezembro de
1982, que '"dispõe sobre a tributação das sociedades
de inlestimento de cujo capital social participem pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no
exterior, e dá outras providências."
I • 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 dezessete horas e quarenta
e cinco minutos, na Sala de reuniões na Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Carlos Alberto, Benedito Canelas,
Almir Pinto, Jutahy Magalhães, Affonso Camargo, Saldariha Derzi e Deputados Gerson Peres, João Rebelto,
Darcy Passos, Pedro Sampaio, Ciro Nogueira e José
Frejat, reúne-se a ComissãO Mista incumbida de estudo
e parecer sobre a Mensagem n'i' 29, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República suhmetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 1.986,
de 28 de dezembro de 1982, que "dispõe sobre a a tributação da:Y sociedades de investímento de cujo capital social participem pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciHadas no ex.terior, e dá outras providências."
Deixam de comparecer, por motivo superior, os Senhores Senadores João Calmon, Gaivão Modesto, Severo Gomes, Itamar Franco e os Deputados João Carlos
de Carli, Natal Gale, Antônio Gomes, Gustavo de Faria
e Artur VirgHio Neto.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador_
Almir Pinto, que decla~a instalada a Comissão.
Em obediência a dist;ositivo 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 Gerson Peres para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte result:ido:Para Presidente:
Deputado Darcy Passos ..
12_ votos.
Em branco
1 voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Antônio Gomes
12 votos.
Em branco ......
1 voto .
São declarados eleitos, respectivameitte, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Darcy Passos e
Antônio Gomes.
Assumindo a Presidência o Senhor DePutado Darcy
PassoS: agradece, em nome do Senhor Deputado Antônio
Gomes e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Almir Piil.to j:>ara relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente
de Comissão, fa-vrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros ·
da Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem
n'i' 30, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submet~~do à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n9 1.987, de 28 de dezembro de
1982, que "altera alíquota do Imposto de Renda antecipado e na Fonte sobre rendimentos auferidos por dolniciliados no País."
1• Reunião (Instalação),
realizada em 23 de mar-to 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 Sala de reuniões, da Comissão de Finanças,
no Senado Federal, presentes os Senhores Seriadores José Lins, Martins Filho, Passos Pôrto, João Lúcio, Hêlio
Gueiros, José Fragelli e Deputados Manoel Ribeiro, José Mendonça Bezerra, Sêrgio Cruz, lrajá Rodrigues, Antônio Câ_!Tlara,_ Aníbal Teixeira, e Arildo Teles, reúne-se
a Comissão Mista incubida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n' 30, de 1983~CN, do Senhor Presidente da
Repúbli~_§_!:'._~q~-~tendo à deliberação do Congresso Nacíon~l o texto do Decr~toMlei n'i' 1.987, de 28 de dezembro
de 1982,_ que altera alfquota do imposto de renda antecipado e na fonte sobre rendimentos auferidos por domiciliados no País."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Lenoir Vargas,
João Lobo, Affonso Camargo e Deputados Nelson Costa; Octávio Cesário, Santos Filho e Luiz Leal.
De acordq_ com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
José Fragelli que declara ínstalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo reginiental, o Senhor Presidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente
e do Vice-PNs_ídente da Comissão. Distribuídas as cédula~~ ~-S-enh~~--Se~ã.-dOr José Fragelli convida o Senhor
Deputado Sérgio Cruz para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
II votos.
Senador Hélio Gueiros .
Em branco
1 voto .
Para Vice- Presidente:
11 votos
Senador Martins Filho ..
l voto .
Em branco ....... .
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Hélio Gueiros e
Martins Filho.
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Assumindo a Presidência o Senhor Senador Hélio
Gueíros agradece, em nome do Serihor Senador Martins ·
Filho e no seu próprio a honra com que foram distingui~
dos e designa o Senhor Deputado Octâvio Cesário pa{ãrelatar a máteria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n<~32, de 1983-CN, do Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Congres-

so Nacional o texto do Decreto-lei n'~ 1.989, de 28 de
dezembro de I982, que •'Dispõe Sobre Contribuição
devida ao lnstitut..J Nacional de Colonlzaçio e Reforma Agrária - INCRA - e cálculo referente à taxa
prevista no Decreto-lei nço 57, de I8 de novembro de
1966, e dá outras providêndas".
I• Reunião (Instalação),
realizada em 5 de abril de I983
Aos cinco dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Martins Filho, Passos Pôrto, Lourival
Baptista, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, José Fragelli, Álvaro Dias, Mauro Borges, Alberto Silva e Deputados Fernando Gomes, Agenor Maria e Jorge Víanna,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de examihar e
emitir parecer sobre a Mensagem n9 32, de 1983-CN,_ do
Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9
1.989, de 28 de dezembro de 1982, que:. "Dispõe sobre
contribuição devida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA - e cálculo referente à taxa prevista no Decreto-lei n9 57, de 18 de novembro de 1966, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo juStificado, os Senhores Senadores João Castelo, Gaivão Modesto e Deputados Alair Ferreira, Antônio Dias, Antônio Mazureck, Irineu Colato, VictOr Faccioni,lturival Nascimento, Aroldo Moletta e Aldo Pinto.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Lourival Baptista, que declara instalada a Comissão.
Em obediêncía a dispositivo regimeõ.tal, o Senhor Pfesidente esclarece que irá proceder a eleição do Pfesidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Senhor Deputado Agenor Maria para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Álvaro Dias ....... " ...... -.... II votos
Olvoto
Em branco
Para Vice-Presidente:
Senador João Castelo ................ ~.-11 votos
Em branco .......... r• •• _•• •o• ••••••••• 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Álvaro Dias e
João Castello.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Álvaro
Dias agradece, em nome do Senhor Senador João Castelo e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e
designa o Senhor Deputado Victor Faccioni para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos S-antos, Assistente da Comissão, laVreí a presente Afa que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
demais Membros da Comissão e irá à Publicaçã"'õ.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'1 34,
de 1983..(CN), do Senhor Presidente da República, submeteõdo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 1.991, de 29 de dezembro de 1982, que
"Dispõe sobre a incorporação de gratificação aos proven~
tos de aposentadoria".
1• Reunião (Instalação),
realizada em 5 de ab~il de 1983
Aos dnco dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Almir Pinto, João Lobo, Odacir Soares; Carlos Alberto, Guilherme Palmeira,
Enéas Faria, Alfredo Campos, Mâ-rio Maia e D6pU.tados
Lázaro Carvalho, Ruben Figueiró e Renato Viana,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de_ estudo e parecer sobre a Mensagem n'1 34, de 1983-(CN), do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 C991, de
29 de dCzembro de 1982, que "dispõe sobre a incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Castelo, Fábio Lucena e Deputados Pedro Corrêa, José Fernandes, José Machado, Leur
Lomanto, Ruy Lino,Jorge Uequed, Wagner Lago eClemirRamos.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
ãssurrie ã- Pi'esidência, eventualmente,- o Senhor SenadQr
Almir Pinto que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarec~ que irá proceder à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. DistribUídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Lázaro Carvalho para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resuftado:Para Presidente:
Senador Mário Maia ..... ·~·-·c·•-~-,-•••.•. 11 votos
Olvoto
_ Em branco .................. ~· .. .
Para Vice-Presidente:
Senador Almir Pinto ................... 11 votos
Em branco···············~···~·~-····· Olvoto
São declarados eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Senhores Senadores Mário Maia e
Almir Pinto.
Assumindo a Presidência eventualmente o Senhor Senador_ Almir Pinto agradece,_em nome_doSenhor Mário
Maia e no seu próprio, a honra com qtie fOúm diStinguidos e designa o Senhoi Deputado Leur Lomanto para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será asSinada pelo 'senhor Presidente, demais membros
da Co!_llissão e irá à publicação.
TO~ISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem
n9 39, de 1983 - (CN), do Senhor Presidente daRe-pública, -submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 I .996, de 30 de de~
-- zembro de 1982, que "reajusta os valores de vencimentos e proventos dos membros do Tribunal de Con·
tas dO -Distrito Federal e do respectivo Ministério
Público, e dá outras providências.''
I• Reunião (Instalação),
realizada em 6 de abril-de 1983.
Aos seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e tfês, às dezessete horas_e_trinta minutos, na
Sála de Reu-nlões da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Guilherme Palmeira, Lourival Baptista, Marcon-

Quinta-feira 21

!205

des Gadelha, Murilo Badaró, Passos Pôrto, Mauro Borges, Saldanha Derzi, Marcelo Miranda, Alfredo Campos
e Deputados Ernani Satyro, Figueiredo Filho, Heráclito
Fortes e Irajá Rodrigues, reúne-se a Comissão Mista incumbida de_estudo e parecer sobre a Mensagem n9 39, de
1983- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberaçãO do congresso Nacional o texto
do Decreto-lei n9 1.996, de 30 de dezembro de 1982, que
"reajusta os valores de vencimentos e proventos dos
membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e
do respectivo Ministério Público, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Odacir Soares, Alfredo Campos e Deputados Eurico Ribeiro, Fabiano Braga Cortes, José
Carlos Fonseca, Arnaldo Maciel, Milton Figueiredo,
Carlos Peçanha e J. G. de Araújo Jorge.
De acordo com o que preCeftuã o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Deputa~
do Ernani Satyro, que declara instalada a Comissão.
Em obdiência 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 Deputado Ernani Satyro convida o Senhor
Deputado Irajá Rodrigues para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleiçãó, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Heráclito ForteS .... , . . . . . . . . . 13votos
Para Vice-Presldente.:
Deputado José Carlos Fonseca . . . . . . . . . . llvotos
Em branco ...... ~. . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • 2votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Heráclito Fortes e José Carlos Fonseca.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Heráclito Fortes agradece, em nome do Senhor Deputado José
üulos Fonseca e no seu próprio a honra com que foram
distingUidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães_ para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente
da CoinisSã;o, lavrei a presenta Ata que, lida e aprovada,
será -ªssinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publiC8.ção.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre à
mensagem n9 40, de 1983-CN, do SenhOr Presidente
da República, sobmetendo à deliberação do Congresso N~:cional o text9 do Decreto-lei n91.997, de30 de
dezembro de I982, que "Reajusta os valores de vencimento~, salários e proventos dos servidores dos ser~
viços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como os das pensões, e dá outras providên~
cias".
1• Reunião (Instalação),
realizada em I2 de abril de 1983
Aos doze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Guilherme Palmeira, Jutahy
Magalhães Almir Pinto, José Fragelli, Marcelo Miranda, Âlvaro Dias e Deputados Gomes da Silva, Jônathas
Nunes, José Carlos Fonseca, Brabo de Carvalho, Randolph Bittencourt e Agnaldo Timóteo, reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer sobre
_a_Mensagem n9 40, de 1983-CN, do Senhor Presidente da
República, submetendo â deliberação do Congresso Nadoil"ã.i o-texto do oecreto-lei Ql' 1.997,de 30 de dezembro
de 1982, que "Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares
do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como os
das p_ensões, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Castelo, Marcondes Ga_delha,
Gaivão Modesto, Hélio Gueiros e Deputados Celso Bar-
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ros, Jaime Câniara, Wagner Lago;-EpitâcióTafeteira e
Ruy Lino.
_
-De acordo com o quepreceítua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão,
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre~
sidente esdarece que irã proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Randolph Bittencourt para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-~e o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Josê Fragelli.
. ........ -. . 12votos
Em branco ............... , ....... _._, .• _._ _ _lvoto
Para Vice-.Presidente:
Senador Jutahy Magalhães ..... , ~-"--·-~.___._..___. 12votos
Em branco······················~··~·· lvo.to
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores José Fragelli e
Jutahy Magalhães.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador José Fragelli agradece, em nome do Senhor Senador Jutahy Magalhães e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e disigna o Senhor Deputado Gomes da Silya
para relatar a matéria.
· Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sa(res dos San·
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
nl' 43, de 1983 - (CN), do SenhOr Presidente daRepública, submetida à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 2.000, de 30 de dezembro de 1982, que ''reajusta os valores de vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal e dá oUtras providências".
1• Reunião (Instalação),
realizada em 12 de abril de 1983.

Aos doze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três~ às dezesseis horas e vinte niiinitos, na
sala de reuniões da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Helvídio Nunes, Marcondes Gadelha, Jutahy Magalhães, Carlos Alberto, Gabriel Hermes, Mário Maia, Pedro Simon, Marcelo Miranda e Deputados Oscar Corrêa, OSvafao-Melo,
Samir Achôa e FranciSco Dias, reúne-Se a -Comissão
Mista incuinbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n~' 43, de 1983 - (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do CongressO N-acional o texto do Decreto-lei n9 2.000, de 30 de dezembro de
1982, que "reajusta os valores de vencimentos e proventos do servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências".
Deixam -de comparecer, por motivo jUStificado, os Se-nhores Senadores Virgílio-Távora, Lenoir Vargas, Severo Gomes e Deputados Paulo Guerra, Rita Furtado,
Octávio Cesário, Theodorico Mendes, Jorge Leite, Marcelo Medeiros e Matheus Schmidt.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão
Em obediência- a- disPoSíiOVO regimental, o Senhor
PreSidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente e do vice-Presidente da C'omissã.o. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o
Senhor Deputado Francisco Dias para funcionar como
escrutinador.
Procedida a eleição, verífíca-se- o seguinte reSultado:
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Para Vice-Presidente:
Deputado psvaldo Melo

.. , .. , .. _._. ,. 12 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Sarnir Achôa e
Osvaldo Melo
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Sarnir
Achôa agradece, em nome do Senhor Deputado Osvaldo
Melo e no seu próprio, a honra com que foram distingüidos e designa o Senhor Senador Marcondes Gadelha
para relatar a maté-ria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente
de Com,issão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será a~inãda pelo~ S~nhor Presidente, demã.is membros
da Çp_missão e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
IncUmbida de Estudo e Parecer sobre a Mensagem
n"' 02, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRepUblica, submetendo à deliberação do Congresso N.acional o texto do Decreto-lei n"' 1.966, de [9 de novembro de 1982, que "dispõe sobre medidas de incentivo à arrecadação de contribuições previdenciárias".

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 sãla de reuniões, da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Passos
Pôrto, Jutahy Magalhães, João LLlcio, Guilherme Palmeira, José Fragelli, Gastão Mllller e Deputados José
Carlos Fagundes, Nílson Gibson, Júlio Costamilan, O lavo Pires, Coutinho Jorge e Wagner Lago, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n"' 02, de 1983- .(CN), do Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Congresso
Nacional, o texto do Decreto-lei nl' 1.966, de 19 de novembro de !982, que_ "dispõe sobre medidas de incentivo
à arrecadação de contribuições previdenciârias",
Deixam de comparecer, por motivojustíficado, os Senhores Senadores Carlos Chiarelli, Marcondes Gidelha,
Odacir Soares, Marcelo Miranda, Álvaro Dias e Deputados Nosser Almeida, Vieira da Silva, Fernando Magalhães, Ruy Uno e Florisceno Paix.ão.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Júlio Costamilan, que
solicita, nos termos regimentais; a disPensa áa leífUra da
Ata da reunião anterior, que, Jogo após, é dada como
aprovada.
Dando Continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Senador Guilherme Pa1mf:iri, que emite parecer favorável à Mensagem n~' 02, de 1983 - (CN), nos termos do
Projeto de Decreto LegislativO que oferece cám_o Conclusão.
Posto em díscUssão e votação~ é o pareCer-aprovado,
sem iestriçào.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente
âe Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSA:o MISTA
Incumbida de Estudo e Parecer sObre a Mensagem
07, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRepública, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' I .971, de 30 de novembro de 1982, que "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 pâra-oS do DiStrito Federal e dos Territórios, e
dá outnts providências".
n~'

2• Reunião, reiüizada em 06 de abril de 1983.

Para Presidente:
Deputado Sarnir Achôa . . . . . . . . . . . . . . . . 10 votos
Em branco .............•..•.•........ 2votos

Aos seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta 'minutos, na

Abril de 1983

Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os_Sen"hores -Senadores Virgilio Távora, Jorge KaIume, Raimundo Parente, Moacyr Dalla, Lourival Baptista, Mário Maia, Pedro Simon, Jaison Barreto e Deputados Horâcio Mattos, Guido Moesch, Renato Viana,
Jorge Leite e Randolfo Bittencourt, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n~ 07, de 1983 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'~l.97l, de 30 de novembro de
1982, que "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 Territótios, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Claudionor Roriz, Carlos Lyra, Fãbio
Lucena e Deputados Jessé Freire, Maluly Neto, José Penedo, Epitácio Cafeteira, Heráclito Fortes e Nilton Al-

ves.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Pedro Simon, 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 haver recebido Ofício da Liderança do Partido Democrático Social, no Senado Federal, indicando o Senhor Carlos Lyra, para integrar a Comissão, em substituição ao Senhor
Senador João Lúcio.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Deputado Guida Moesch, que emite parecer
favorável à Mensagem nl' 07, de 1983- (CN), nos termõs de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, é ci pareCer ã.provado,
sem restriçõeS.
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 e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
- Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem n" 14, de 1983 - (CN), pela qual o SeJ!hor Presidente da República comunica haver vetado,
totalmente, o Projeto de Lei da Câmara nl' 31, de
1981, que "acresCenta dispositivo ao art. 10 da Lei nl'
5.890, de 8 de junho de 1973, que altera a legislação
da Previdência Social".
2' Reunião, realizada em 7 de abril de 1983

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e três, às dezessete horas e vinte minutos, na
Sala de reuniões da Comissão de Finlinças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto,
Moacyr Dalla e José Fragelli e Deputado Francisco _
Rollemberg, reúne-se a Comissão Mista do Congres-so
Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório
sobre a Mensagem n~' 14, de 1983- (CN), pela qual o
Senhor Presidente da República comunica haver vetado,
totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 31, de 1981,
que "Acrescenta dispositivo ao art. lO da Lei n~' 5.890, de
8 de junho de 1973, que altera a legislação da previdência
social".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados Bonifácio de Andrada e Amadeu
Geara.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, SeD.ador José Fragelli, que solicitã-, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da reunião anterior, que, logo após, é dada como apro~ ·
vada.
Pro.sseguinc;l.o, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senhor Deputado Francísco Rollemberg,
que emite relatório à. Mensagem n~' 14, de.1983- (CN).

Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado
por unanimidade, nos termos em que foi apresentado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lída e aprovada,
serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem n~' IS, de 1983- (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado,
patrcialmente, o Projeto de Lei da Câmara li~' 153, de
1982, que "dispõe sobre o reajustamento de alugueres
em locações residenciais, e dá outras providências".
2~
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Reunião, realizada

em 7 de abril de 1983

Aos sete dias do mês de abríl do -ano de mil novecentos
e oitenta e três, às dezessete horas e quarenta minutos, na
Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no SenadO
Federal, presentes os Senhores Senadores Martins Filho,
Benedito Ferreira e Deputados Nilson Gibson e Francisco Rollemberg, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório
sobre a Mensagem nq 15, de 1983 - (CN), pela qual o
Senhor Presidente da República comunica haver vetado,
parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 153, de
1982, que "dispõe sobre o reajustamento de alugueres
em locações residenciais, e dã outras providências".--Deíxãm de comp-arecer, por mOtivo justificado, os Senhores Senador Alberto Silva e Deputado Pimenta da
Veiga.
Havendo número regimental, são abertos os tr-abalhos
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.
Prosseguindo, o_Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senador Martins Filho, que emite relatório à
Mensagem n9 15, de 1983 - (CN).
Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado,
na forma apresentada..
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente
de Comissão, lavreí a presente
que, lida e aprovada,
será Assinada pelo Senhor Presidente, dema.is membros
da Comissão e irá à publicação.

Ata:

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensggem
n'? 23, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRepública, submetendo à deliberação do Congresso Na~
cional o texto do Decreto-lei n'i' 1.892, de 28 de deR
zembro de 1982, que "dispõe sobre o exercício das
atividades nucleares incluídas no monopólio da
União, o controle do desenvolvimento de pesquisgs no
campo da energia nuclear, e dá outras providências'',

z, Reunião, realizada em 7 de abril de 1983
Aos sete dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze minutos, na
sala de reuniões da Comissão- de Finanças, no· Senido
Federal, presentes os Senhores Senadores Almír Pinto,
Gabriel Hermes, Milton Cabral, Carlos Alberto, Odacir
Soares, Passos Pôrto, João Lobo, Hêlio Gueiros e Deputados NHson Gibson, Wolney Siqueira, Haroldo Sanford e Maçao Tadano, reúne-se a COmissão Mista ín~
c:umbida de estudo e pa.recer sobre a Mensagem n9 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 exercício das atividades nucleares incluí4a~ no ~onopólio da União, o~controle do desenvolvi-

menta de pesquisas no campo da energia nuclear, e dã
outras_ prOvldê-ndãS".
-- Deixam de comparece-r, por motivo justificado, os Senhores Senadores Affonso Camargo, Fábio Lucena, Saldanha Derzi e Deputados Gonzaga Vasconcelos, Jorge
Uequed, Jorge Vargas, Fernando Cunha, HorãciõOrtiZ,
Marcelo Cordeiro e Nadir Rossettl.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo SenhOr Deputado Haroldo Sanford, VicePresidente, no exercício da Presidência, qUe solicita, nos
termos regimenta.is, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada..
Em seguida, o Senhor Presidente comunica ha ver recebido Oficio da Liderança do Partido Democrático Social
- PDS, na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Deputados Nilson Gibson e Maçao Tadano para
integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores
Deputados Lêo Simões e João Alberto_ d_e Souza, respecM
tivamente.
Pa,ild~ c()~tinuidade a~S_~-nibalhofi da- Comissão, o Se-nti:Or Presidente concede a palavra ao Relator, Senador
PãssoS Pôrto, Que emite parecer favorável à Mensagem
n' 23, de 1983- (CN), nos termos do Projeto de Decreto Legislatívo que oferece c:Omo conclusão.
-põ:StO em discussão e votação, ê o parecer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encetra~se_ a reunião e,
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será ;;tssinada pelo Senhot Presidente, demais meillbrOs
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
.
Incumbida de examinar e emidr parecer sobre a
Mensagem N~> 24, de 1983-CN, do Senhor Presidente
da República,_ 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 cálculo da remuneração_ dos miiJta-:es".
2• Reunião. reaJizada em 7 de abril de 1983
Aos &ete dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e três, às dezessete.hor.as, na sala da Comissão
de FinançaS, -no Senado Federal, presentes os Senhores
Senadores Jorge Kalume, Jutahy Magalhães, Lorival
Baptista, Luiz Cavalcante, Almir Pinto, Mauro Borges,
Gastão MUller e Deputados Antônio Florêncio, Augusto Franco, Sarney Filho, Pedro Germano, Moyses PimC:ntel e Jacque5 D'Ornellas, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensegem nQ 24, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Re-pública, submetendo à deliberação do Congresso Nacínal o texto do Decreto-lei nQ 1.983, de 28 de dezembro de
1982, que "reajusta o valor do soldo base de cálculo da
remuneração dos militares".
Deixam de -comparecer, por niotivo justificado, os SeM
nhores Senadores Marcondes Cadelha, Albano Franco,
Alberto Silva, Severo Gomes e Deputados Vingt Rosado, Geraldo Fleffiing, Renato Via.nna, Ruy Côdo e AluíM
zio Teixeira.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Gastão MUller, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebiméfito- de Oficio da Liderança do partido Democrático
Socíal (PDS), no Senado Federal, indicando o Senhor
Senador Almir Pinto para integrar a Comissão, em subs~
tifuíção ao Senhor Senador João Castelo, anteriormente
designado.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senhor Deputado Augusto Franco, que emiM
te parecer favorável à Mensagem n9 24, de l983-CN, nos
termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
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Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado,
se-m restrições.

-

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sa.rres dos San··
tos, 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
___ nl' 25, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli- ca 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,
s_:!!_láriº$ _~_proventos dos servidores civis do Poder
Executivo, bem cOmo oS-daS pensões, e dá outras pro.
vid_ências''._
2! Reunião, realizada em 6 de abril de 1983
Aos seis dias do. mês de abril do ano de mil novecentos
e oiterita e tfêS-,-as dezoito horas, na Sala da Comissão de
_Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, Gaivão Modesto, João Lobo, Helvrdio Nunes, Lenoir Vargas, Mário Maia, Hélio Gueiros,
Ãlvaro Dias e Deputados AfríSiõ Vieira Lima, Aririando
Pinheiro, Darcy Pozza, Wildy Vianna, Epitácio Bittencourt, Randolfo Bittencourt, Mirthes Bevilácqua, Genésio de Barros, Nelson Vedekin e' Floriceno Paixão,
reúneMse a CõmíSsãO-MiSta inCumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 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, salários e proventos dos servidores civis
do Poder Executivo, bem como os das pensõ_es, e dá outras -Providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Martins FHho, Lomanto Júnior, Fábio Lucena e DepUtado DionísiO Hage.
Havendo número regimental, são abertos os traba1hos
pelo Senhor Presidente, Deputado Nelson Vedekln, que
solicita, nos termos regimentais, dispensa da leitura da
Ata da reunião_anterior, qUe, logo após, é dada como
aprovada.
Prosseguin_do, o Senho~ Presidente concede a palavra
ao Relator, Senador Josê Liris, que emite parecer favorável à Mensagem n9 25, de 1983-CN, nos termo-s de Proje~
to de Decreto Legislativo que oferece c_omo Conclusão.
Posto em discussão o parecer, fazem uso da palavra os
Senhores Deputados Mirthes Bevilãcqua, Armando Pi·
nheiro, Floriceno Paixão, Randolfo Bittencourt e Senador Helvídio Nunes.
Colocado em votação, é o parecer aprovado, votando,
vencidos, os Senhores Deputados Mirthes Bevilácqua,
Randolfo Bittencourt, Flodceno Paixão e Senadores
_ Máiio Maia, ÁlvarO_ Di3.S e Hélio Gueiros.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la·
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,
a presente Ata que, lida. e aprovada, será assinda pelo Senhor Presidente e irá à publicaçãO, juntamente com o
apanhamento taquigráfico dos debates.
_ Anexo à Ata da 2!-, Reunião da Comissão Mista do
CongresSO Nacional, incumbida de estudo e parecer
sobre a Mensagem n'i' 25, de 1983-CN, do Senhor
Presidente da República submetendo à deliberaçilo do
Congresso Nacio091 o Texto do Decreto--lei n' 1.984,
de 28 de dezembro de 1982, que "reajusta os atuais
valores de nncimentos, salários e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, bem como os das pensões, e dá outras providências", com a publicação de-vidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Comls.
são, Deputado Nelson Vedekin.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Vedekin)- Srs. Senadores e Srs. Deputados:
Havendo número regimental para a reunião da Comissão Mista que vai examinar e oferecer parecer sobre a
Mensagem o9 25, de 1983, que submete à apreciação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.984, de
28 de dezembro de 1982, que .. reajusta os aluais valores

de vencimentos, sal.ários e proventos dos servidores civis
do Poder Executtvo,- bem como os das pensões e dâ outras providências", declaro aberta a presente sessão.
Imediatamente, comunico aos ilustres membros Senadores e Deputados desta Comissão, que a Deputada
Mirthes Bevilãcqua, também componente desta Comissão, dirigiu ao Presidente uma solicitação -de que fossem
convocados os Srs. Ministros Delfrm Netto e DiretorGeral do DASP, Sr. José Carlos Soares Freire, para que
fossem convidados a discutir e debater os assuntos relativos a essa matéria. POr decisão da PresidênCia, enviamos
ao Sr. José Carlos Freire e ao Dr. Antônio Delfim Neto,
correspondência fazendo esse convite, a pedido da Deputada Mírthes Bevilácqua. Até o presente momento,
não recebemos nenhuma comunicação, nem do Diret.orGeral do DASP, nem do Ministro Delfim Netto.
Feito este informe, imediatamente passo a palavra ao
ilustre Senador José Lins, para a leitura do seu parecer.
O SR. JOSÉ LINS (Lê o seguinte parecer.) --Srs. Senadorés e Srs. Deputados:

Com a Mensagem nt 25, de 1983-CN, o Senhor
Presidente da República submete à apreciação do
Congresso Nacional, nos termos do_§ 1' do art. 55
da Lei Maior o texto do Decreto-lei n" 1.984, de
1982, reajustando os atuais valores·_de venc_imentos,
salãrios e proventos dos servidores civis do. Poder
Executivo, bem como os das pensões e dando outras
providências.
A Mensagem Presidencial se faz a'companha.r de
Exposição de Motivos dO SenhOr Diretor-Geral do
DASP, esclarecendo que ..o projeto foi elaborado
de ac;-ordo com a disponibilidade orçamentária, resultando na concessão do percentual de 70% (setenta por cento), 'divididO eni duas partes, 'sendo a primeira de 40% (quarenta por cento), a partir cfe 19 de
janeiro de 1983, e a segunda de 30% (trint_a por cento), a partir de 1"' dej!-fnh~ de 1983, com incidência
sobre o primeiro, decorrendo. assim~ a taxa 9nal de
82% (oitenta e dois Por cento). quando da segunda
parcela.
OutrO po,nió -que merece CX.plicaç·ãO especlal é a
extensão do reajuste prevísto no a"rt. 1' do projeto
em apreço aos·servidores_ativos e inatlvOs porventura não abrangidos diretamente por e:sSe díspositivo,
nas mesmas bases e épocas.
Como aírida ilã(ue tornou exeqUível a implantação de automatismo_no cálculo do salário-família
do funcionário_ público, semlhante ao do empregado
celetista, o vai~ r atual desse beneficio foi reajustado
em termos absolutos.
Outro aspecto a aclarar a respeitQ- de situações
excepdonais subsistentes é o referente à necessidade
de continuar em vigor o disposto no § i"' do art. 6'~
da Lei n"' 6.036, de 1'1 de maio de 1974, uma vez qu~
ainda não fOí possível eliminar o reginle de tiabalho
especial da Secretaria de Planejamento da Presidência da República que, por circunstâncias várias, permanece s-em estrutura definitiva.
Finalmente, pelos índices aplicados, e
considerando-se _o reajuste em duas parcelas - janeiro e junho de 1983- estima-se um acrêscimo na
despesa de pessoal da ordem de 64,5%, em relação à
do ocorrente ex.erc!cio·.
O texto legal, corporificado em 8 (oíto) artigos,
reajusta os a tu ais valores de vencimentos, salários e
proventos do pessoal civil no Poder Executivo em
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40% (quarenta por cento), a partir de I'i' _de janeiro e
mais 30% (trinta por cento), a parti{ de I"' de junho
de 1983, sendo que a segunda parcela do reajuste incidirá sobre a primeira, como dissemos anteriormente.
Eleva o valor do salário-família para CrS
1.200,00 (um mil e duzentos cruzeiros) por mês e
por dependentes.
Considerando que as despesas decorrentes da sua
aplicação correrão à conta das dotações do Orçamento Geral da União, para 1983 e, nada vendo que
o inviabilize, somos, no âmbito desta Comissão,
peta sua aprovação nos termos do seguinte:
PROJETO DE DECRETO
LEG!SLÂTIVO No , DE 19S3-CN
Aprova o texto do Decreto-lei n"' 1.984, de 28 de
dezembro de 1982. que ureajusta os atuais valores
de vencimentos, salários e proventos dos servidores
civis do Poder Executivo, bem como os das pensões
e dá outras providências."

O CongreSso NaCional-decreta:
Artigo ú~ico. ~ aprovado o texto do Decreto~
lei n9 1.984, de 28 de dezembro de 1982, que "reajusta os atuais valores de vencimentos, salãrios e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, bem
como os das pensões e dá outras providências",
Era o que tinha a expor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Vedekin) - Em discussão o parecer do ilustre Relator. (Pausa.)
Concedo a 'palavra à Deputada Mirthes Bevilâcqua,
A SR• MIRTHES BEVILÁCQUA~Sr._ Presidente,
(fora dÕ rrlicrofone) apesar da admiração e do alto respeito que eu teilho pelo Senador José Liris, eu considero
este 'decreto inconstitucional, e· vou dizer porquê,

Declaração de Voto
O Setlhor Presid~nte da RePública expediu a·
Decreto-Lei n"'_ 1.984/82, invocando o item III do
'artigo 55 çia constituição, para reajustar valores de
venciJl1entos~ salários, piOveiltos e pensões doS servidores civís do Poder Executivo. Esse disPositivo
constitucional permite a expedição de decreto-lei
para a criação de cargos póblicOs fixação de venci~
mentes, em casos de urgência ou de int.eresse público relevante, não para o ob-jeto do Decreto-lei n"'
1.984/82
2. Sua Excelência deveria ter proposto aumento
de vencimentos e salários e proventos com base no
item II do artigo 57 da ConStituição, atravês ·de projeto de lei..
3. 't bem verdade que desde 1970 os reajustes
tenham sido concedidos por meio de decreto-I~
-(ver: Decretos-Leis n_"'s L073f70, 1.150/71,
1.202/72, 1.256/73, !.313/14, 1.348/74, 1.445/76,
1.525/77, !.604/78, 1.660/79, !.732/79, 1.820/80,
{.902(81 e 1.984(82); não obstante, os erros cometidos no passado não justíficam a continuação de
uma prãtica anticonstitucional.
4. O jurista Manoel GOnçalves Ferreira Filho
lembrou que o item III do artigo 55, o qual tem servido para a concessão de aumentos de vencimentos,
veio "permitir a criação de cargos públicos por meio
de decreto-lei" (ver: Comentários à ConstituiçDo
Brasileira.' 29 volume. São Paulo; Saraiva, 1974, pp.
49- e 55), e que o item II do artigo 57 acresceu .. a importância da reserva de iniciatiVa para õ Presidente
da República em maté-ria de aumento de vencimentos",

e
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5-. Face ao exposto, somos de parecer contrário
à apreciação pela Comissão Mista -do Decreto-Lei
n"' l.984f82, por ser evidentemente inconstitucional.
E eu apelaria que fosse também enviado ao Senhor
Presid-ente da .República, um novo decreto· lei que viesse
realmente atender as necessidades do servidor público ,
porque esse reajuste que foi concedido, de 40 mais 30 em
junho, com a inflação que nós já estamos, de 110, vem
desmerecer o trabalho do servidor público. TenhO dito.

O SR.- PRESIDENTE (Nelson VCdekiil) cussão. (Pausa.)

Em dis--

O SR. JOS~ UNS- Sr. Presidente, tomei conhecimento, já de última hora, da tentativa de demonstração
da inconstitucionalidade do decreto-lei ora em exame.
Mas assim mesmo, Sr. Presidente, tive tempo e oportunidade de colher elementos para mostrar, à saciedade, que
essa alegativa não tem a menor consistência. Dã-se mais,
Sr. Presidente, que essa tentativa me parece destinada
precipuamente a impedir a aprovação do parecer. que é
evidentemente favOrável à aprovação do decreto.
Acho que aqueles que trabalham nesse sentido prestam um grande desserviço-aos servidore públicos. Não é
que eu julgue, Sr. Presidente e Srs. Membros desta Co·
missão, qúe o aumento concedido por este decreto é o
adequado e justo. Ao contrário, eu acho mesmo que.
dada a situação do funcionãlísmo, os fui:lcionãrioS civis- e
outros funcionários da União -mereceé:enl aumentos
mãiores. Todavia, há que haver compatibilização entre
aquilo que o Governo pode dar e aquilo que realmente
seria justo conceder.
Sabem V. Ex•s que mesmo alguns governos estaduais
- ou, pelo menos, um- também têm problema no sentido de atender as reivindicações dos seus servidores justas, todas elas. É o casa:, por exemplo. do Estado do
Rio de Janeiro, cujo Governador não pode, pelo menos
segundo as notícias, aceitar a reivindicação in totum dos
seus servidores: Acontece ademais, Sr. Presidente e Srs.
Membros desta: COmissão, que se este Decreto não fOr
aprovado, haverá, incontinente, a 'suspensàó dos direitos
a receber a primeira parcela de aumento, con_cedida a
partir de J9 de janeiro, isto é, a concesSão vigoril.râ somente até o·dia em que o decreto não for aprovado. Se .o
decietO.não fOr aprovado, até esse direito à remutleraçâo
do aumepto de40%, que foi dado a partir de janeiro, Sei-á
suspenso.
O SR. ARMANDO PINHEIRO- Permite V. Ex•
um aparte?

Õ-_$R.. JOSb. i:..INS- Çôq1 o maior pfaze-i-, nãbre Deputado.

O SR. ARMANDO PINHEIRO- Queria apenas
aCresCer à judiciOsa argumentação de V. Ex•. nobre Senador José Lins, que há também um geral de princípio

do direito que affipara Oparecer de-V. Ex• Embora houve o cuídado da nobre Deputada Mirthes Bevilácqua, hã
que se considerar que hã uma praxe do Direito, especial~
mente do Direíto brasileiro_- e regra constante do Códi~
go de Processo Civil - que a citação - às vezes errônea
- eu admito até que possa ter havido, nesse caso- de
um dispositivo legal, não torna nulo o ato. Pelo contrário, no procedimento judicial, deve o Juiz ou o Tribunal dar seqUência dentro do dispositivo que ampare
aquele ato. Então, neste caso, nobre SenadOr José Lins, e
eminentes Congressistas, se aplica também, no processo
legislativo, por analogia, esse dispositivo. para que não
haja prejuízo do processo legislativo. A proposta do Executivo está. amparada na Constituição, ela tem fundamento legal, ela tem objetivo jurídico, ela está revestida
realmente de todos os_ requisitos exigidos pela lei. E a
simples citação, às vezes, mesmo que por um engano na~
tural da criatura humana, num texto de decreto, de mensagem, não ínvalida o ato.
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Portanto é, no meu entender, nobre Relator, em adenda à brilhante explanação de V. Ex', irrelevante, embora
se louve o cuidado da nobre Deputada Mirthes Bevilacqua em realmente chamar a atenção para o problema,
isso de forma alguma deve prejudicar,- até pelas raZões de
mérito que V. Ex~ tão bem aduziu, pois seria um grande
prejuízo para os funcionáriOs públicos, coisa que nós te~
mos certeza, nenhum parlamentar e nenhum brasileiro
deseja.

O SR. JOSÉ UNS- Agradeço, ao nobre Deputado
Armando Pinheiro, a excelente achega de V. Ex~ à análise desse problema, mas eu iria adiante: considero que
deixar de aprovar um benefício aos servidores é um desserviço prestado à classe. Isso não vai impedir que os servidores tentem conseguir um aumento maior, dentro das
possibilidades da própria autorização de despesa. Acontece, ainda, que a despesa autorizada atualrnente não
comporta um aumento maior. Mas hã mais, nobre Senador: além de que a não aprovação deste decreto sustaria
o beneficio já em vigor, certainente, no momento em que
não fosse aprovado, sustaria o aumento, porque o decreto só vigora ..
O SR. HELVIDIO NUNES- (Fora do microfone).
O SR. JOS.t LINS- Tenha paciência, Ex• O 'Ciecretoteria validade somente até o m-omento em que não fosse
aprovado pelo Congresso.
O SR. HELV1DIO NUNES- (Fora do microfone).
O SR. JOSÉ UNS ...... Eu discordo de V. Ex•, porque o
direito de receber a primeira parcela dos 40%, o que passou, passou, não será revogado. O que foi recebido·, não
será devolvido, mas não continuará vigorando daí por
diante esse aumento de. 40%. b minha opinião, é apenas
um ponto que estou defendendo, mas pela natureza do
decreto-lei, ê claro que cessará o seu efeito no momento
em que não for aprovado.
Mas eu continuaria Srs. Membros desta Comissão:
acontece, entretanto, que não há nada de incostitucional,
mesmo na citação do item indicado pela Presid~ncia da
República, e vou dizer por que. Fiz um arrazoado, que
peço à Mesa que faça incorporar-ao· meu Parecer, já que
não houve ...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Vedekin) - Solicito
aos Srs. Congressistas, Membros desta Comis~ão, que se
desejarem um aparte a quem está com a palavra, o fizessem, mas que permitissem ao -Orador encerrai seu parecer e a sua locução.
O SR. JOSE UNS - Eu compreendi perfeitamente
nobre Senador Helvídio Nunes, a interpretação de V.
Ex~ Há realmente uma lei que diz que uma vez aumentado o vencimento, este não pode ser reduzido. V. Ex• tem
razão neste sentidO. Mas eu vou ler, Sr. Presidente, o arrazoado que mencionei. De qualquer modo, o decreto-lei
é uma lei. Há um instrumento ...

tarquias Federais, verific8.ndo-se a expedição de
atas análogos nOs anos seguintes (v. relação anexa).
3. Igual procedimento tem sido observado no
reajustamento dos vencimentos dos servidores do
Poder Judiciário, inclusive. dos próprios magistrados. Aliás, ~té mesmo o S1._1premo Trij:lunal Federal,
~Órgão mais- autorizado para· interpfetar a ConStituição, tem proposto sistematicamente os reajustes
di vencimentos de seus funcionários mediante
decretos-leis, fundamentados no aludido artigo 55,
item III, conforme se verifica dos documentos anexos, resultando na sua inteira aplicação sem suscitar
__ o aspecto da inconstitucionalidade, porque inexistente.
4. -Ademais, o própriO COngresso Nacional
considerou constitucionais todos os decretos-leis a
respeito do assunto expedidos.
5. Assim, tem constituído entendimento pacífico, tanto do Judiciário quanto do Legislativo, que a
finalidade~ do item III do artigo 55 da Constituição
autoriza a expedição dos atas da ~s_pécie.
Sr: Presidc;:nte, não vou !~r todos os documentos apresentados, que incluem todos os Decretos~ leis a partir do
n9 1.073, de 9 de janeiro de 1970, até o Decreto n91.984,
de 22 de agosto de 1982, 'todos aprovados, e ainda, as leis
e decretos-leis do Supremo Tribunal Federal, a quem
compete interpretar até a ConstituiçãO~ Estão todos eles
-aq·uí citâdos: Eu- fefi.it apenas, para encerf-ar-este assunto,
o Ofício do Ministro Antonio Neder, Presidente do Supremo Tribunal Federal da República Ft;:derativa do
Brasil, dirigido ao Senhor Presidente da República, João
Baptista Figueiredo.
-É !ido o seguinte_ Ofício:
Sel-:thor Presidente, :renho a honra de submeter a V. Ex• o anexo do pmjeto Cio decreto-lei que reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, para o efeito de, se assim deliberar V. Ex•,
seja e:tpedido o respectivo a to legislativo, nos termos do
ãrC 55, inciso UI, in fine. da Constituição, porque se
acha em recesso o Congresso Nacional.
O i~cluso Projeto reajusta os vencimentos, pro~entos e
salários-famíJia dos servidores da Secretaria desta Corte,
enr base e condições idênticas às deferidas ao funcionali~_mo do Poder Executivo, pelo Decreto-lei n9 1.828, de
ll de dezembro de 1980.
Aproyeito a oportunidade, para renovar a Vossa Excel_ência, os protestos de minha elevada consideração e
distinto apreço.
Ministro Antonio Neder,
Presidente do _Supremo Tribunal Federal.
Ora, Srs., se compete ao Supremo Tribunal Federal interpretar a Constituição e as leis, nada mais temos a dizer. Muito agradecido a V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Vedekin)- Eu incorporei ao projeto este seu parecer, na condição, Ex•, de
declaração de voto, porque o parecer que está em discussão é o que V. Ex• apresentou.
Q SR. JOSt LINS -

O SR.
- Senador Josê Lins, poderia ficar
restrito aos 30%, que jâ estariam perdidos ...
O SR. JOSÉ LINS- Eu pediria á ComiSSão que escutasse o meu Parecer, e se alguém desejar um aparte, eu o
concederei com muito prazer. Mas pedid8., Sr. Presidente, que V. Ex' fizesse anexar ao meu Parecer,jâ que rião
houve tempo para incorporar diretamente, a segunda
parte, ou seja, o arrazoado que vou ler, mostrando que
realmente o decreto não é iricoilstitucional.
A permissão para o Presidente da República expedir decretos-leis criando cargos públicos e fixando
vencimentos foí introdüzida na ConstituiÇão de
1967 pela Eri:tenda Constitucional n9 1, de 13-10-692. = Já em 9-1-70, foi expedido, com base_no artigo 55, item lll, da Constituição Federal, o D~reto
lei n9 1.073, reajuStando oS vencimentos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e das Au-

Eu agradeço a V. Ex•

- O" SR. PRESIDENTE (Nelson Vedekiil)- Continua
em_debate. (Pausa.) Concedo a palavra ao Deputado
Floriceno Paixão.

- -Ó SR. FLORJCENO PAIXÃO- Sr. PreSidente, pre-zadOs Senadores e Deputados, eu pertenci a legislaturas
passadas, anteriores a 1968; quando foi editado o AI-5,
eu quase fui atingido, e nós tínhamos àquela época, ainda, esta prãtica de se examinar atravês de Comissão Mista- pelo menos ao que me lembre- decretos-leis- referendar ou rejeitar decretos-leis.
Sr. Presidente, foi o regime autoritário que incluiu,
QUe inseriu a figura do decrCto-lei dentr9: de uma Constituição. Se nós nos a tivermos à Constituição de 1946, que
foi a mais democrátíca Que se editou. O que se aprovou
pel_a Constituinte de 1946- o Congresso que se transformou nu~a Constituinte-, veriijcamos que jamais se
inseriu ali um dispositivo concedendo ao Presidente da
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República, esta faculdade. Agora, quando tanto se fala
em_ re_torno ao regime" democrático, é claro que essa figura já está se tornando, neste livrinho, uma figura que está
carecendo de imediata revogação.
Eu mesmo tive a oPortunidade de, tá em Porto Alegre,
impetrar três mandados de segurança, dois na Justiça
Federal e um na Justiça do Trabalho, e_m favor de apo·
sentados que foram atingidOs em chefo por um decretolei de 1910. Claro que o Senhor Presidente, na ocasião
em que emitiu esse decreto-lei, estravasou de sua competêr:z-cia, pois ele jamais poderia baixar decretos-lei sobre
aposentadoria. E mais ainda, agora, na questão da revisão salarial, ele estravasou mais ainda da sua competên~
cia. Este, sim, é ainda mais inconstitucional do que o anter:_ior ,_que já é inconstitucional. Aqui, Sr. Presidente, eu
não sei se houve um equívoco por parte de quem redigiu
o anteprojeto porque, em verdade, não está no item 2'~, a
sua competência--de a-umentar vencimentos e, _sim, no
item J9
Sr. Presidente, sou daqueles Deputados que sempre estiveram afinadoS com ã classe ass.alariada e Coffi a classe
de fur1cionár1os públicos. Toda a minha vlda como pàrlamentar foi sempre pautada em encaminhar as suas reivindicações e atender aos seus ailseios, na medida do
possível. Quero dizer, nesta oportunidade, que está havendo um plebiscito junto à classe, para saber exatamente qual a poSição que o Congresso NaciÓnal deveria tomar a respeito deste assunto. Mas eu esiõu sabendO, pela
palavra da Depu!ada Mirt_hes Bevilácqua, que o próprio
Presidente da Confederação Nacional dos Servidores
Públicos, em cantata durante o recesso curto que nós tivemos semana passada, com alguns parlamentares, demonstrou a sua inconformidade com a aprovação deste
deCreto-lei. MuítO effibora estas conseqUências pudessem
advir, COmõ o nobre RelatOr referiu no seu parecer, que
poderia haver, em dado momento, prejufzo para a classe,
eu assim não entendo, porque está aqui na Constituição,
qu~ o decreto-lei produz os seus efeitos desde a sua expedição até o ~eu referendum ou a sua rejeição pelo Congresso Nacional. De modo que ele está produzindo, e vai
produzir os seus efeitos, até o Congresso decidir sobre o
destino deste decreto-lei.
Sr. Presidente, p-ara encurtar e para encerrar, quero
louvar o voto contrário da Deputada Mirthes Bevilãcqua, com o qual eu me filio. Subscrevo inteiramente o
vpto da ilustre colega, votando contrariamente ao projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Vedekin)- Concedo a
palavra ao Deputado Randolfo Bittencourt.

O SR. RANDOLFO B!TTENCOURT- Sr. Presidente e Srs. Congressistas~ como Deputado de primeira
legislatura nesta Casa, o que muito me honra, inclusive
por partilhar da presença e da companhia de pessoas tão
brilhantes e de juristas tão Conceituados, quero dizer a V.
Ex• que hoje à tarde, nesta mesma sala, uma outra Comissão Mista em que se tratava de um Decreto-lei do Senhor Presidente da República, que procurava uniformiZar os procedimentos de política de pessoal, que realmente se configuravam como uma necessidade vâlida da
administração pública, de se bem estruturar- para dar
cumprimento às suas finafidades sociaís, económicas,
etc., votci favoravelmente ao parecer do Relator, que
era pela aprovação _tio decrçto-lei. Agora, nesta segunda
oporturiídade, Sr. Presidente e Srs. C~ngr-essistas, muito
embora respeite _e admjre o parecer apresentado pelo
ilustre Senador Relator desta Comissão Mista, também
as argumentações aduzidas por outro ilustre Senador, e
mesmo sem querer entrar no mérito já suficientemente
discutido, da problemática de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do decreto, ao que eu quero me ater,
Sr. Presidente e Srs. Congressistas,- ê--quanto à injustiça
que se perpetra, neste_ projeto de aumento neste decretolei. TodOs nós estamos conscientes da situação por que
passa o fuJ]cionaHSrrio púÕlico neste País, todos nós sabemos o que representa a perda cada vez maior e terrível
do poder aquisitivo do servidor público, todos nós sabemos o sacrifício que tem sido o exercício dessa função em
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nosso Pajs, enquanto o Governo investe, a seu critério-e
a seu talante, dinheiro público, em outras atividades que
não aquelas de bem remunerar o servidor público ou o
trabalhador brasileiro.
De maneira, Sr. Presidente c Srs. Corigressistas, que
incorporo, na minha opinião, como modesto representante de uma parcela do povo de um Estado, o pleito democrático e participativo feitO pela entidade que representa milhares de servidores públicos, e que foi apresentado, inclusive, ao -senhor Presidente da República, Por
isso, declaro meu voto contrário à aprovação deste
decreto-lei.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Vedekin) -Concedo a
palavra ao Senador José Lins_.
O SR. JOS.t: LINS - Sr. Presidente, sou dos que
acham que um benefício não pode ser negado, mesmo
porque esse benefício não vai ímpedir que legitimamente
e pacificamente,_ os servidores procurem galgar um melhor nível de vencimentos que eles tanto merecem. Mas
eu queria- fazei' Lima reíerênciã--ão pú>blema levantado
especificamente quanto ao artigo 55, "ítein I H. Disse o
nobre Deputado Floriceno Paixão: "O item III cita a
criação de cargos públicos e fixação de vencimenfos,"
querendo dizer que é criar o cargo e fixar o venciniento
do cargo criado.
í: claro que se essa fosse a intenção do legislador, de
teria escrito, cm bom português:_ ':'criRçãO de cargos
públicos e fixação de seus vencimentos." Nesse caso, os
seus vencimentos seriam o desses cargos criados. Mas,
aqui, a expressão é inespecífica - portanto, não Cabe.
Além do mais, o Art. 57 da Constituição, é claro: ele-atribui uma competência relativa à iniciativa de leis e não de
decretos-leis. Nada tem a ver com o problema.
A SRA. MIRTES BEVILÁCQUA -V, Ex• me permite um aparte?
O SR. JOSt UNS -

Pois não

A SRA. MIRTHES BEVILÁCQUA -Sr. Senador,
Srs. Congressistas e Sr. Presidente, com o profundo respeito que tenho ao nosso Senador José Lins, gostaria -de
dizer que neste item lli do art. 55, o legislador quis criar
cargos imperativamente c fixar, tambêm, Os vencimentos
para estes cargos, porque senão, não haveria necessidade
do art. 57 que no item II, cria cargos, funções ou empregos públicos, ou aumenta os vencimentos ou a despesa
pública. E diz 16 que é da competência do Presidente da
República.
Gostaria também de dizer o seguinte: cflle -os 40% já estão incorporados ao salário do servidor público, os outros 30% são em ju-riho. O Presidente da República teria
tempo de enviar uin ouirõ- p{Ojeto de lei, um projeto de
lei que respeitasse essa casa- porque decreto-lei é violência a esta Comissão e a esta Casa- um projeto" de lei
que viesse dar_ um reajUste adequado aos servidores
públicos. E digo mais, eu sou Deputada Federal, mas
sou Vice-Presidente da Conferação _dos Servidores Públicos do Brasil, ...
O SR. JOS:t: UNS- Com muita honra para os servidores_
A SRA. MIRTHES BEVILÁCQUA ..NicePresidente da Confederação dos Professores do Brasil.
Tenho participado neste Brasil de várias reuniões, e tenho visto os servidores públicos federais, desesperados
com esse reajuste que aí está.
Então, Sr. Senador, Sr. Presidente e nobres Companheiros, acho que -imediatamente este decreto deve ser
rejeitado pela sua inconstitucionalidade, e ser solicitado
ao Presidente, que envie um projeto de lei. Muito obriga-

da.
O SR. JOS~ UNS - Sr. Presidente, é a opinião da
nobre Deputada e, com muita honra para os servidores,
a :Vice-Presidente_da classeLEra só o_que tinha a dizeL
O SR_ PRESIDENTE (Nelson Vedekin) cussão (Pausa.)

Em dis-

Não -havendo mais- quem queira _discutir,_ passamos à
fase de votação.
_Aqueles que estiverem a favor do parecer emitido pelo
Senador José Lins, permaneçam como se encontram.
(PaUsa.)

Está aprovado o Parecer. Quero agradecer a presença
dos Si:'s. Congressistas, srs. DePutadoS e Srs. Senadores,
solicitando-lhes que se dirijam à Mesa para assinarem o
parecer. Muito obrigado.
O SR. JOSE UNS- Sr. Presidente, desejo agradecer
a V. Ex•, ã maneira com que se conduziu nesta Comissão.

0- SR. PRESIDENTE (Nelson Vedekin) obdgado. EStá encerrada a reunião.

Muito

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem n" 26, de 1983- (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica ha\'er \'etado,
parcialmente, o Projeto de Lei da C'âm8ra n~' 719, de
1982, que "modifica a Lei n~> 6.750, de 10 de de- zembro de 1979, e dá outras providências".
2' Reunião, realizada em 7 de abril de 1983
Aos sete dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e_ três, àS dezessete horas e trinta minutos, na
Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Moacyr Dalla,
Lourival Baptista, José Fragelli e Deputado Pimenta da
Veiga, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emltir relatório sobre a
Mensage!!!_n~-2~_.__5!e 1982- _(CN)!_p~l~_qual '!--~~~h_<?r
Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente-, __QPi-ojeto de Lei da Câmara n~> 6.719, de 1982, que
"modifica a Lei n~' 6.750, de lO de dezembro de 1979, e
dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados Siqueira Campos e Darcílio Ayres.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pel~ Senhor Presidente, Deputado Pimenta da Veiga,
que solicita, nos termos regimentais, a disperisa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada
como aprovada.
Prosseguindg_, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senador Lourival Baptista, que emite- rela~
tório à Mensagem n~' 26, de 1983 - (CN).
Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado,
por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e,
para constar, eu, Frederico 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 o Projeto de
Lei n" I, de 1983- (CN), que "altera a Lei n~' 6.227,
de 14 de julho de 1975, que autoriza a constitui~.iio da
i~d6sfria de Material Bélico d~ Brasil- IMBEi 1•.
2t Reunião, realizada em 5 de abril de- 1983

Aos cinco dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três às dezessete horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, Lourival
Baptista, Jorge Kalume, Almir Pinto, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, João Lobo, Mauro Borges, Saldanha
Derzi e Deputados FranciSCO Rõllemberg;-NTISOn Gibson, Stélio Dias, José Burnett, Eduardo Galil, Ciro Nogueira, Siegfried Heuser, José Ulisses e Jacques D'Or-

Abril de 1983

nellas, reúne-s~ a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de
Lei nl' 1, de 1983- (CN), que "altera a Lei n~> 6.227, de
14 de julho de 1975, que autorizou a constituição da Jndúst~i~ <i"e M-~te-rial Bélico do Brasil- IMBEL".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Gastão MUller, José Fragelli e Deputados Antônio Câmara e Coutinho Jorge.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Mauro Borges, que so·
liCita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior, "que, logo após, ê dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica hav_er recebido Ofício da Liderança do Partido Democrático Soci81 ....:... PDS, ria Câmara dos Deputados, indicando o Senhor Deputado Nilson Gibson para integrar a Comissão, em substituição ao Senhor Deputado halo Conti.
Comunica, ainda, o recebimento de duas emendas, por
ele julgadas pertinentes.
Dando c-ontinuidade aos trabalhos da Comissão, o Se·
nhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado
Francisco Rollemberg, que emite parecer favorável ao
Projeto, rejeita"ndo as emendas apresentadas.
Posto em__disç_us_s_ão, fazem uso da palavra os Senhores
Deputados Siegfried Heuser e Senador Luiz Cavalcante.
Colocado em votação, é o parecer aprovado, com Votos Vencidos dos Senhores Senadores Saldanha Derzi,
Luiz Cavalcante e Deputados Jacques D'Ornellas, José
Ulisses, Ciro Nogueira e Siegfried Heuser, este apresentando também um Voto em Separado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
-para constar,- eU~ Frederico Pinheiro Barreira, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da comisSão -e írã à Publicação, juntamente corrinliamento taquigrãfico.

o-apa.

Anexo à Ata da 2' Reunião, da Comissão Mista do
Congresso Nacional. incumbida de examinar e emitir
pS.I-ecer sobre o Projeto de Lei Jll' 1. de J983- (CN),
que ''altera a Lei n" 6.227, de 14 de julho de 197:5, que
autorizou a constitui~ão da Indústria de Material
Bélico do Brasil - IMBEL", realizada em 05 de
abril de 1983, às dezessete horas, íntegra dos apanhamentos taquigráfieos; com publicação devidamente
autorizada pelo Senhor Presidente da Comissio, Senador Mauro Borges.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Havendo
número legal, declaro_ aberta a reunião.
A Comissão reúne-se para discutir e votar o parecer
do Relator, Deputado Francisco Rollemberg, sobre o
Projeto de Lei n~> I, de 1983/CN, que altera a Lei nl'
6..227, de 14 de julho de 1975, que autorizou a consti·
tuiçào de Indústria de Material Bélico do Brasil- IMw
BEL.
Pelo art. 130 do Regimento Interno do Senado, proponho a dispensa da leitura da ata da reunião anterior.
Comunico também o- reCebimento, pela Secretaria da
Comissão. de duas emendas., todas julgadas. pertinentes
pela Presidência. Já foram apreciadas.
Comunico à Comissão o recebimento de oficiO da Liderança do PDS, indicando o Sr. Deputado Nilson Gibson para integrar a Comissão, em substituição ao Sr. Deputado lta!Õ Conti.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Francisco
RoHemberg, Relator da matéria, para a leitura de seu paw
recer.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, com o projeto sob exame, enw
caminhado ao Congresso;sob o amparo do parágrafo ,2q,
do art. 51 da Constituição Federal, o Governo pretende,
alterando a Lei n\' 6.227/75, obter as seguintes alterações
relativas à estrutura da IMBEL!
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I~>) permitir que sua'sede seja fixada em Brasília, legislação vigente, ou em outra c'idade, do interesse da em~
presa;
2~') considerar incluída, no regime de pessoal da 1MBEL. a cláusula de transferência de emprego, por necessidade ou conveniência de serviço;
3~>) alterar a redação de dJsposttivos que fixam o objetívo da IMBEL, a fim de lhes possibilitar a vinda de
bens, cuja tecnologia derive da empregada na fabricação
de equipamentos de apHcação militar.
Para alcançar tais objeHvos, o projeto sugere que se
acrescente dois parágrafos ao art. li', d·a Lei n~> 6.227(75,
transformando seu parágrafo único erri parâgrafo 11', e
dar nova redação ao item 3~', do parágrafo único, do art.
2" da mencíonada Lei.
As razões aduzidas pelo Sr. Ministro do Exército, e re·
ferendadas pelo Sr. Presidente da República, na expo·
sição de motivos que acomt~anha o projeto de lei, estão
sintetizadas nos seguintes fatos:
a) não possuí a IMBEL qualquer -eSiabelecimento
fabril em Brasília, encontrando.se todos eles nas regiões
de São Paulo, Rio e Minas Geriiis. Nío eXiSte, igualmen·
te, um parque produtor de material de emprego militar
na região. As exportações de material bélico, cm sua
grande maioria, são feitos através do porto de Santos ou
do Rio de Janeico. Os priricipais fabricantes de produtos
de emprego militar situam-se· no eiXo Rio-São Paulo.
Na região -de São Paulo e Rio de JaneirO ~-fiais fâcil
encontrar-se mão-de-obra especializada de nível supe·
rior, disponível para contratação, do que em Brasília. Os
centros de pesquisas e desenvolvimento mais significati..
vos estão nas regiões de São Paufo~e-R.io:
AsSim, é de todo aconselhável, no interesse da emPresa, que a sede da IMBEL possa ser transferida para localidade mais condizente, no cumprimento de seus objetivos, ou seja, São Paulo ou Rio de _Janeiro, preferentemente, a primeira.
Ainda o art. 2q, do anteprojeto de lei ora apresentado,
dá nova redação ao item 39 e ao parágrafo do art. 21' da
Lei 6227/75, para posSibilitar a- venda de bens cuja tecnologia deriva da empregada na fabricação de equipamentos de aplicação militar.
Desnecessário será dizer da importância dessas alte·
rações-, I)orquanto facultará à IMBEL, dentro da sua
nova filosofia de atuação, orientar o esforço de investimento em seus meios de produção e cometcializ:ação,
além de ser de alta relevância para o País as pesquisas
que estão sendo realizadas pelOs téCnicoS da empresa na
fabricação de equipamentos de aplicação militar.
Duas emendas foram fofm.Ufada-s ao projeto. A Emenda n9 1, de autoria do nobre Deputado Jacques D'Ornellas, reivindica que a sede da IMBEL seja IÕCaÜÚda
no Estado do Rio de Janeiro.
Os argumentos expedidos neste sentido são judiciosos
e brilhantes, mas não têm procedênCia técnica. Pela legislação vigente, a sede da IMBEL é Brasília, procurando
mudar-se desta fiXação rígida exatamente para que a em.
presa ganhe a fleJtibilidade que hoje em d_ia não tem. O
objetivo da proposição é permitir que a IMBEL, de acordo com seus interesses industriais, se fiie em Bni.sília ou
em outra cidade, cuja localização seja mais adequada ao
seu gerenciamento. A exposição de motivos ressalta, entre outras cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, decisão a
ser tomada posteriormente. Não nos parece, pois c-onve.
niente assim, que se fixe legalmente no Rio de Janeiro
como a futura sede da IMBEL, jâ que tal decisão legal
viria comprometer o objetivo da proposta governamental. O Estado do Rio de Janeiro poder vír a ser a sede da
empresa, se for esta a localização a que máis atenda aos
interesses da IMBEL. Mas não se deve precipitar uma
lei, uma decisão, que deve ser iluUS -iê:Cníc-a dO
põiíti·
ca. Por tais motivos, opino peta rejeiçãO da Emenda o9 1.

que

A Emenda n9 2, de autoria do nobre Deputado Walmor de Luca, quer suprímir o parágrafo único dõ item
39, do art. 21' do projeto.

Na sua justificação, o ilustre Parlamentar sustenta,
como ponto central de sua argumentação, que o envolvimerlto- da IMB.ÇJ,. no capital de participação implicaria
na transferência inadmissível de recprsos públicos para
limitar e eJlgordar airtda mais o capital privado, já altamente pri~flegiado pelo cruel modelo econô~ico vJgente.
Ademãis, a iiual__ meOsagem governamental implica em
~s~cara_ç as pçrtas à penetração insidiosa do capital es~
trangeiro, espoliador e monopolista. Exatamente este capital alienís_ena que sangra as npssàs riquezas, certamente sente~ concorrêJ1.ci~ da IMBEL, tão presente hoje no
mercado internacional, e buscará_ associar_-se {1. ela.
Não obstante o elogiâvel zt!to d-o referido Deputado,
manifeStado na peça acima transCrita, o fato é que a participação da IMBEL no capital de outras empresas, que
exerçam atividades relacionadas com a origem de material bélico, não é inoyação do texto ora submetido à
apreciação do Congresso Nacional, Pois a Lei n9 6.227,
de 14 de junho de 1975, que autorizou a constituição da
IMBEL, já contém preceito neste sentido.
·:Parágrafo único_ - A IMBEL poderá criar. subsidiáriaS, a partir ão capital de outras empresas, que
exerçam atividades relacionadas com a indústrfa de mat~i'iaJ. bé_Iico." Conforme se pode verificar o texto pro-po-sto é .umã r~produçãt?, em sua essência, daquele inser~io ria Lei rl9 622.7, de, 14 de junho de 1975, cor:n_ alteração
aPenas·· na--~~8 .ra~ie finaL A expressão ''relacionadas
com a indústria de_ material bélico", -foi substituída por
outra: "relacionada com seus objetivos". _
Onl,os objetivÕs- da IMBEL ~tão claramente previstos na Lei n~" 6,227, de 14 de junho de 1.975, itens 1~" e 49
do art. 21' ~estes, como se comprova da sua leitura, a
preocupação governamental não se restringiU à adminiStração, sob o aspecto industrial e comercial, do parque
industrial_daquela empresa, O legislador visou também a
sua particJpação no incentivo à implantação de novas in-dúStrfas,_ na prestação de assistência técn_ica e- finanCeira
e na promoção com_ base na iniciativ~ _privada. Da implantação e desenvolvimentQ da indústria _do_ material
bélico em interess~ do Exército.
· SãÓ esséS Os objetivos exatamente a que se refere o texto d0-p!rá$rafo 1"'~. d_Õ art. 29 do projeto, de lei sob exame,
·razão por que não vemos maiores óbiç:eS pa"ra sua tramitação e aprovação no Congresso Nacional.
Cabe r'esialtar, neste passo, a permanente preocupação do Exército em prestigiar a indústria nacional do
setor, e em nacionalizar, tan~o quanto possível, equipamento que vem sendo u~ilizadO, o que pode ser constatado pela orientação expressa e diretriz traçada pelo Sr.
__Ministro, comprovada através de inúmeros índices de
produção nacional, dentro do conhecimento público.
f: de se salientar, ainda, o fato de que a Lei n~" 6.227 vi·ogora desde julho de !975, não tendo havido desnaciona·
lização durante tódo esse período, em qualquer setor da
Tnd·ú-stria de n1àt~ri~i bélico em nosso Pais, apesar do seu
evidente desenvolvimento.
Por conseguinte, a proposta governamental de alte·
raÇãô no texto primitivo~ daquele preceito --parágrifo
único, do art. 29- visou precípuamente, a melhor ~;~pli
citai o que contém o art. 2"', itens 19, 21', 3~" e 49 da Lei n<?
6.227/75.
O projeto parece-nos tecnicamente aprimorado e elaborado em termos constitucionais e jurídicos, merecendo
apoio, inclusive, quanto a seu mérito. Posto isso, sou faVofâvel à aprovação do projeto, cotn a reJeição das
Emenda~ n9s 1 e 2.
~ o J:;ãrecer.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Srs. Parlamerltares, -coloco em discussão o parecer do Relator.
COiii_ a p~favra o-~!· Deputado -~iegfried Heuser.
O SR. SIEGFRIED HEUSER - O avulso que foi
distribuído contém todas as informações que o Poder
Executivo nos enviou _com a proposição, É tudo isso.
Vejam, Srs. Parlamentares, é difícil um_e)(ame mais
cuidadoso da matéria~ Ela está. muito escassa em infor-
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mações. Parece o cumprimento de um dispositivo Para
que, por parte do Congresso Nacional, não haja condições de um exame mais acurado, além do açodamento
com que se tem de apreciar esta matéria. Realmente, Sr.
·P_re~idente, recebid8: a mensagem, não encontramos eleIl)entos que nos induzissem a uma aprovação ou a uma
rejeição pura e simples desta matéria.
Nessas condições, na falta de dados maiores e inexistindo um prazo adequado para apreciar esta matéria,
nós pode~íam_os ob_ter outros dados através de informações ao PrópríO -p~der Executivo.
Eu vou-me valer de um pronunciamento feito na Câ·
mara do~ [)eputados_pelo Deputado Israel Dias-Novaes,
que nos traz informações até certo ponto estarrecedoras.
Queremos verdadeiras todas essas informações. Se verdadeira apenas a décima parte desse pronunciamento,
isto já_ nos d.everi_~ levar a _uma rejeição, pura e simples,
do brilhante parecer Proferido pelo rel-;tor da matéria.
Creio que nem todos os membros da Comissão conhecem esse pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) mente!

Perfeita-

O SR. SIEGFRIED HEUSER- Então, eu farei a leitura desse pronunciamento. É urna situação estranha um
membro desta Comissão valer-se de um pronunciamento
feito em plenário, por mais brilhante que seja, na falta de
outras informações, para discutir matéria sobre a qual o
Congresso dev_e deliberar. O pronunciamento é o seguinte, Srs. Congrçssistas:
"Em 17 de dezembro último, encaminhou o Sr. Presidente da República ao Congresso Nacional Mensagem a
que se deu o n'i' 9, contendo projeto de lei alterando a Lei
n'i' 6.227, de 14 de julho de 1975, que autorizou a constituição da Indústria de Matéria! Bélico-IMBEL. Na exposição de motivos aneXa, o Ministro do Exército, general Walter Pires, definia as principais alterações proposTaS: a desobrigação de a IMBEL sediar-se na Capital Federal, podendo transferir-se para São Paulo ou Rio de
JanelrO;- e- a autorização para .. a venda de bens cuja tec: nolõgia derive da empregada na fabricação de equipamentos de aplicação militar" ...
.....dentro de sua nova filosofia de atuação".
Para examinar o projeto de lei, constituiu-se cornlssão
· mista, -pr-êsiaida pe"lo Senador Mauro Borges. Ora, antes
que o ílustre relator designado apresente seu trabalho,
julgamos necessário tecer alguns comentários, com o intuito único de colaboração.
As razões alinhadas pelo titular da Pasta do Exército
para justificar aiDba:s as propostas não parecem ter sofrido a indispensável meditação, São ligeiras, superfiCiaís,
ínconvincentes e editarias. O primeiro argumento para a
obtenção da transferência da sede inviabiliza as outras:
"a não ser o fato de a AdminiStração Central da República situar-se no Distrito Federal, inexistem outros
motivos ponderáveis que justifiquem a sede da empresa
Jlesta cidade... " Que motivos poderiam sobrelevar-se a
esse? Pergunta-se ainda: tem-se notícia de medida seme-1harite anteriOrmente adotada? O pi-acesso usual não sefia eXatamente o Contrário, isto é, de as empresas estatais
ou paraestatais transferirem-se para Brasília? Ainda hã
dlas não vinha o Sr. Carlos Viacava proclamar a urgente
imposição de remoção da sede da CACEX para o Distrito Fedúa-1,-"centro do poder"? Par_a que agora essa viade .voli.a, coffi lsso esvaziando-se a Capiü1.l da RC:
pública da razão de sua existência?
Quanto à se_gunda meÓlda Pi-oposta na mensagem,
consistente -riã modificação do item III, do art. 2<? da Lei
n9_ 6.227 de75, exigência~de "nova folosofia da atuação",
que de nova não tem nada, resulta da experiência internacional, segundo a qual não é economicamente possível
manter organização industrial somente fabricando material bélico. As fábricas específicas existem normalmente
no contexto de uma "ho/dlng", e a Lei n~" 6.227 permite
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que assim seja e que evolua a IMBEL, mas com o eviden~
te cuidado de não ampliar a estatização, (Ver Art. 16 e
outros), No entanto, a autorização para a IMBEL produzir "bens outros cuja tecnologia derive da gerada no
desenvolvimento de equipamento de aplicação militar"
significa que -ã estatal IMBEL poderâ produzir tuáci em
seu próprio parq-ue-industrial, inclusive material de em"
prego militar, sob a proteção de sua situaÇão de empresa
pública, sem riSCõ de falência e apoiada por uma infraestrutura tecnológica do mais elevado gabarito, como a
existente no Exército e nas Forças Armadas.
t. um caminho- boln para a 1M BEL Resta saber se estâ coerente com a política do GOverno Federal, como o
previsto no caput do art. 29, pois parece que se eSU que-rendo privatizar, tomando por verídicas as declarações
das autoridades do campo econômico.
Será que vendendo roupas, calçados, brinquedos, mó~
veis etc, consiga a IMBEL fatorar o suficiente paia reno~
var seu carfsssimo equipamento?
Mas, retornemos à questão do sediamento da IMBEL.
Teve ela sua sede localizada em Brasília exatamente por~
que aqui se situa a Administração Central da República,
à quaf está fortemente víncufada. Trata-se de empresa
"holding", ligada ao Ministério do Exército, inas extre~
mamente dependente de outros elevados órgãos da Administração Central, todos sediados em Brasília.
Não nos esqueçamos de que qualquer empresa industrial somente sobrevive se produzir para vender,
incluindo~se, no produzir, inovar, exigir pesquisas etc ...
Material bélico somente governos, diretamente ou
através de intermediários credenciados, podem adquirír.
No carnpo interno, o grande cliente da IMBEL é o Exército, cujo órgão provedor, o Departamento de Material
Bélico, com todas as suas diretorias, encontra-se em
Brasília.
Acresce que, após o Eng. José Luiz Whitaker Ribeiro
ter tomado posse na IMBEL, o Governo resolveu reforçar a vinculação (DEC n9 88.026, de 7-t-83),
transformou-a em subordinada, inequivocamente,-estabelecendo, entre outras medidas, que o presidente do
Conselho de Administração da IMBEL é o chefe do Departamento do Material Bélico do Exército, sediado em
Brasília.
O Conselho de Administração (CA) é o órgão máximo
da direçã_o da IMBEL.
O Estado-Maior do Exército, encarregado do estudo e
do planejamento de organização do Exército e seu equipamento bélico atual e futuro, está em Brasília.
Mas, neste ramo, ter-se-ã forçosamente que buscar outros clientes, isto é outros governos.
No campo externo, o da exportação, a comercializru;ão é regida por normas especiais, Ciístenfes aqui e
acolá.
No Brasil, essas normas constituem a denominada
Política Nacional de Exportação do Material de Emprego Militar- PNEMEM - a qual determina os passos
obriga,tórios de qualquer negociação de material de emprego militar para exterior.
A autorização para negociação tem seu ínfcici no
M RE: isso _aprovado, seu processamento leva cerca de90
dias, durante os quais são normalmente pedidos esclarecimentos pelos órgãos interessados, todos sediados em
Brasília.
Exportar material bélico, a meta principal de qualquer
indústria do gênero, condição sine qua non de s_ob_revivência, constitui trabalho a ser realizado em duas pontas: uma, lá fora, localiZando o freguês conveniente~ outra, em Brasília, onde também se encontram as represen~
taçõCs diplomáticas estrangeiras, as qtiais, vez' por oútra,
colaboram nas negociações-, quando não desempenham
papel det::isivo.
Relacionemos -agora os elementos industrials que
compõem a lmbel, em número de seis:
1 - Prologo S.A ........ _................ Brasilia
2- Fábrica Pres. Vargas (Piquete) ...... São Paulo
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3- Fábrica
4- Fábrica
5 -Fábrica
6- Fábrica

de
de
do
da

Itajubá ............. Minas Gerais
Jui2: de Fora
... Minas Gerais
Andarai.
. .... _.: ..•.•_.•.. Rio
. . . . . . . ~.Rio
Estela ...... .

Acrescente-se ao rol o Centro de Pesquisas~ Desenvolvimento Etetrônico e um elemento de apoio - Escritório - sediado no Rio.
Como se verifica, os argumentos da referida expo~
sição, ora estão a nível de admini_straçãQ de_fábriCa, em
sua maioria (a, b, c, d, e e, f) ora a nível de administração
de __ empresa holding, caso da ligação cOm a Administração ce-nlral da República, que o documento procura
canhestramente minimizar.
Mas, não é tudo, Sr. Presidente. Atento ao. projeto de
lei recebido, dirigimo-nos à sede_da Imbel, si ta na SGAN
601, no interesse de melhores informações sobre o seu
sentido. Aguardava~nos uin"ã surpresa: a_sede da finbeljá
fora, há meses, transferida! O formoso prédio, de grandes dimensões em concreto aparente, modernamente edificado em blocos envidraçados, seguramente dos mais
belos. e amplos de Brasília, apresentava~se empoeirado e
deserto. Uns tantos móveis 'restantes amontoavam-se
nos cantos, à espera de transporte. Ficamos logo sabendo, por um remanescente da guarda, que a mudança se
dera há meses. Para onde? Para São Paulo, ao que se
adianta, para custosos andares alugados na Avenida das
Nações Unidas, das mais caras daquela cidade, o que
significa, do Brasil. São Paulo não se interessa por sediar
a Imbel. Quem se interesSa o seu presidente, que lá jâ
tem a matriz de sua__ empresa, a Engesa, fornecedora da
lmbel.

e

O episódio é revoltante, Sr. Presidente. Enquanto tramita regimentalmente, pelo Congresso Nacional, o pedi~
dg de_ a!J_torização legal para a mudança, esta jâ foi feita
de há muito. O papel do Poder Legislativo, para os signatários da mensagem e o da sua exposição de motivos,
assim, não pas-sa do de referendamento, do de coonestamento. Legislamos sobre fatos consumados. O Executivo óbra e, muito depois, se lembra da ilnposição constituCional aã anuência legislativa.
.
Ignoramos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, como se
compadece a presente conduta com a apregoada necessidade de retomada das prerrogativas parlamentares_.
P:!ssam-nos pra trás!
-Indago igualmente como justificar o abandono de um
Custosfssimo edificio construído pela própria lmbel, ao
preço de algumas centenas de milhões de cruzeiros há
não mais que dois anos, nestes dias tidos como de severidade e parcimônia?
O palácio da Imbel em Brasília tornou-se um escárnio.
Riquíssimo, nada tein dentro. Nada, ninguém. Os servidores _que não foram despedidos -_quase todos- fo~
ram removidos para a Av. das Nações Unidas, em São
·Paulo, onde a empresa estatal paga aluguéis régios. Pasma, igualmente, que o Senhor Ministro do Exército, no
instante em que pede autorização ao Congresso para
transferir a repartição para São Paulo ou Rio, saiba que,
na verdade, já o foi para São Paulo. A opção contida no
projeto cOitseguintemente, não existe: não hâ sobre o que
deliberar.
--Não vemos solução para o projeto contido na Mensagem Presidencial n9 9 a não ser a de rejeitá-lo. A dignidade do Congresso exige. Doutra maneira, estaremos con~
cardando, concientemente, com o aviltamento das nossas atribuições específicas. Esta não será mais a Casa das
leis, mas dos remendos; meto órgão complementar do
Executivo, que pensa, delibera, faz para depois, só depois, irônico, comunicar~se com quem pede.
Este foi o pronunciamento, Srs. Congressistas, feitO
pelo Deputado Israel Dias-Novaes, que, em nosso entendimento. quase esgota a matéria, dentro dos escassos
dias que este Parlamento tem para analisá-la.
· -APresi:nto ãos- meus Pares este pronunciamento, estas
informações, para orientai o nosso voto, cOntrário ao do
Relator, e contrário à aprovação do projeto, com estes
fundamentos.
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_O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges} -

CorÍtinua

em_ discussão o parecer do eminente relator. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado relator.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Quando V.
foi indicado para compor a Comissão Mista que estudava o decreto-lei que modifica o local da sedã da lM~
BEL, recebeu um cronograma que lhe dava o tempo necessário para que pudesse buscar,junto ao Executivo, ao
Ministério do Exército, na Casa Militar, na Presidência
da República, na própria IMBEL, os subsidias necessários para embasar o seu voto. V. Ext, ao justificar p_seu
voto contrário ao parecer do Relator, disse que não contou com subsídios necessários para tal 1 e preferiu Se embasar em um pronunciamento do meu eminente amigo e
brilhante Deputado Israel Dias-Novaes, que teve um trabalho insano de procurar saber e sentir o porquê desta
transferência. Esse é um trabalho que, perdoe-me a expressão, - sarcástico e até folclórico --eU o chamaria
de "a crônica da IMBEL", porque é um trabalho interessante de se ler, mas se baseia em muito pouca coisa. A
IMBEL, Sr. Deputado, foi uma criação que se deu em
decorrência da mudança de conceito de mobilização nacionaL Sempre se imaginou, e era doutrina, que a mobilização nacional era um fato decorrente do momento da
necessidade de guerra. Posteriormente, verificou~se que
nenhuma nação poderia cuidar da sua segurança nacional se ela não vivesse sempre alerta e em eterna mobilização. E partindo dessa premissa, verificaram os governantes brasileiros. os dirigentes brasileiros que a Nação
não dispunha de uma indústria de material bélico, que o
Brasil era totalmente dependente de fornecimento do exterior, e que as nossas Forças Armadas estavam usando
um material mais heterogéneo possível, o que dificultava
a reposição,- a manutenção, inclusive a atualização do
material. O Brasil tinha que estar constantemente a adquirir material b-êlico, porque o mesmo se tornava obsoleto em pouco tempo. E o Brasil então decidiu que iria
criar a sua indústria de material bélico. Mas' isso não
pode ser criado num passe de mágica. Então foram criados alguns grupos de mobilização. Entre eles, o que mais
se destacou foi o grupo de mobilização de São Paulo
que, feitO por industriais, homens experimentaOos, poi'
oficiais de exército, por homens que entendiam da fabricação de armamentos, procurava fazer um levantamento
·na indústria de São Paulo para propiciar a estas indústrias a criação de know-how próprio, para que elas pudessem atender à fabricação de material bélico, mesmo fora
do período em que não houvesse guerra, criando condições para atender, numa emergência, as necessidades
nacionais de segurança interna e externa.
Então o que ocorre? A indústria bélica nacional está
pulverizada em três Estados da Federação. e deve
pulverizar-se mais, para evitar a vulnerabilidade nacional. Não podemos criar indústria de material bélico só
em São Paulo e Rio, porque se nós sofrêssemos um ataque- não se fala hoje em dia em guerra, mas houve hâ
um ano a Guerra das Malvinas -nós estaríamos com a
nossa indústria de material bélico totalmente vulnerável.
Então, o que se fez? Criou-se a IMBEL. Porque a Capi-tal da República era Brasília, se trouxe para cá a sede
dessa indústi-ia. Posteriormente, o Governo virificou
que a sede em Brasília não atendia aos interesses da empresa, haja vista que uma indústria de material bélico está sempre em evolução, e nos maiores centros é onde o
Brasil poderia des_envolver o seu know-how e caminhar
para fornecer material bélico a altura das necessidades
atuais. Isso o País provou recentemente na guerra do Iraque, com os produtos que já exportou para o exterior.
Esse material só podia ser desenvolvido onde houvesse
indústria desse tipo, e que existe só em São Paulo e Rio
de Jãneiro. Daí então, a necessidade de o Governo brasileiro levar para aquela região a sede da sua empresa,
para que ele lá coordene melhor as suas pesquisas, e possam desenvolver uma indústria de material bélico, de
acordo com as necessidades da nossa segurança. __
Ex~

O SR. SIEGFRIED HEUSER- Sr. Presidente, creio
que S. Ex~, o Sr. Relator, de certa fornia falando sobre a
evolução e implantaçã'o racional de uma indústria hélica
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no País em nada destruiu os argumentos apresentados
pelo nobre Deputado Israel Dias~Novaes DO' seu pronunciamento. Aq contrârio, creio que S. Ex• deu até mais algumas razões para que a definição da CaSa seja contra a
proposição.
S. Ex• falou em pulverização. Já hã essa indústria em
três Estados da Federação, em pleno funcionamento,
evoluindo com as técnicas modernas, adquirindo maior
· know-how. Por esta razão, a sua administração em
Brasília seria a medida mais correta. Mantinha-se o status quo. Aliás, já não se trata de manter a sede aqui, pois
já se operou a sua transferência.
De modo que o pronunciamento do Deputado Israel
Dias-Novaes, adotado por nós, continua sem qualquer
razão para ser modificado.

J)IÁRIO
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Agradeço ao Sr. Relator o esfofço de prestar infor-

mações ccimplementares à rnatêria.
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te achei tão convicente a argumentação do Deputado Israel Dias-Novaes, pela pa.Iavra do Deputado Siegfried

Heuser, que isto fez com que mudasse a minha opinião e
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Srs. Parlamentares, está encerrada a discussão.

O SR. LUIS CAVALCANTE- Sr. Presidente, peço
a "péi.lavra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Pois não.
O SR. :~UIS CAVÂLCANTE- Até hâ poucos dias
estas palavras foram atribuídas ao antigo político de Minas Geráis Antonio Carlos;. "na minha vida parlamentar
ouvi grandes discursos que mudaram a minha opinião,

mas nenhum deles mudou o meu voto". No caso presen-

também o meu voto, em que pese o meu grande apreço

pelo correligionário e amigo, Deputádo Francisco
Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Coloco em
votação a matéria. Os Srs. Parlamentares que concor~
dam com o parecer do Relator, queiram permanecer sen~
tados. (Pausa.) Aprovado o parecer do Relator. Eu peço

aos Srs. Parlamentares que registrem o seu voto antes de

de_ixarem a ComissãQ e assinarem· o parecer.
Está encerrada a reunião.

República Fede~ativa do Brasil
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ANO XXXVIII - N• 036

SÁBADO, 23 DE ABRIL DE 1983

CAPITAL FEDERAL

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 119, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no l'alor

de Cr$38.265.000,00 (trinta e oito milhões, dtl7entos
e sessenta e cinco mil cruzeiros.)
Art. 1\1 'É a Prefeitura Municipal de Rialma, Estado_
de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n\193, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crêdito no valor de CrS,
38.265.000,00 (trinta e Oito milhões, duzentos e sessenta
c cinco mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ão
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à conclusão
e equipamento do hospital e maternidade municipal,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
no respectivo processo.

SENADO FEDERAL

Art. .2\1 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1983,- Nilo Coelho,
Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 44•SESSÃO,EMZl DE ABRIL DE 1983

mara dos Deputados, ao Projeto de
Lei do Senado n9 118/74; e Projeto
de Lei do Seriado n9 214/80.

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Ofício do Sr. ]'i'Secretárlo da Câmara dos Deputados
Encaminhando autógrafo de Projeto de lei sancionado:

- Projeto de Lei da Câmara n'i'
82/83 (n' 5.408/81, na Casa de Origem), que altera a denominação da
Fundação Nacional de Material

1.2.3 - Comunicaçio da
dência

Presi~

Designação de Srs. Senadores
para comporem a Delegação do Senado à 132• Reunião do Conselho
lnterparlamentar, a realizar~se em
Helsinki - FinlândiB..-

_},2.4-

Comunica~es

- De Sr.s. Senadores que se ausentarão do Pais.

Escolar, a que se refere a Lei f1.9
5.327, de outubro de 1967, amplia
suas finalidades e dá outras providências. (Projeto que se transformoU na Lei n'i' 7.091, de 18 de abril
de 1983).

1.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

- Projeto de Lei da Câmara n'i'
107/82; emendas nYs l e 2, da Câ-

1.2.5 -

D~scursos

em sua vida pública o Governador
Nabor Júnior, teil.do em vista telex
enviado ao Senhor Presidente da
República por membros do PDS
do Estado do Acre, sobre perseguições polític~s que .estariam_
ocorrendo naqUela unidade da federação.

SENADOR ROBERTO SATURNINO - Observações colhi~
·aas por S. Ex~ no Congresso da ln~
ternacional Socialista, recentemen~
te realizado em Portugal, no qual
compareceu representando o Partido Democrático Trabalhista.

do Expediente

SENADOR FÁBIO LUCENA
- Encaminhando à Mesa, projeto
de lei do Senado de sua autoria,
que revoga os Decretos~Ieis n9s
1.866, de 1981 e !.937, de 1982.
SENADOR HUMBERTO LUCENA. como l:.íder- Conduta irreprochável com que se distingue

1.2.6 - Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n9
61/83, de autoria do Sr. Senador
Fábio __Lucena, que revoga os
Decretos-lei ri9 1.866, de 9 de
março de 1981, e n9 1.937, de 27 de
abril de 1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a segulrite
RESOLUÇÃO N• lZO, D.E 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cumari, Estado de Goiás, a contratar operaçio de crédito no l'alor
de CrS 3.857..900,00 (três milhões, oitocentos e cln~
qüenta e sete mil e nol'ecentos cruzeiros.)
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cumari, Estado
de Goiãs, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II
de outubro de 1976, do Senado Federal autorizada a
contratar operação de crédito no valor de CrS
3.857.900,00 (três milhões, oitocentos e cinqiienta e sete
mil e novecentos cruzeiros), junto à C,aiXa: Ecoriômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
construção 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, 19 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Pr~dente.
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1.2.7 -

Comunicação

-Do Presidente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar,
referente a indicação do Sr. Senador M urilo Badaró, para integrar,
a Delegação Parlamentar Brasileira
à 132• ReuniãO do Con!!dho Interparlamentar, a realizar-se em Helsinki - Finlândia,
l.Z.S - Requerimento

- N"' 635/83, de autoria. dos Srs,
Senadores Jorge Kalume e Aderbal
Jurema, solicitã.lido a transcrição,

nos Anais do Senado Federal, do
Discurso proferido pelo Senador
Aloysio Chaves na embaixada de
Portugal, em Brasília, em 20 de
abril de 1983.
1.2.9 - Comunicação

-Do Sr. Senador Murilo Badaró, que se ausentará do País.
1.3-0RDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de
Resolução n~> 139/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), a elevar em Cr$
615.170.500,00, ó montante de sua
dívida consolidada. _Aprovada. À
promulgação.

- Redação Final do Pr_ojeto de
Resolução nt 13/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de São Paulo
(SP), a el~evar em Cd

493.771.000,00, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovada. Ã
promulgação.
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de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à ampliação db sistema de galerias pluviais, rileios-fios e sarjetas e construção.de uma
lavanderia pública na sede do Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.

1.4- DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA

SENADOR ADERBAL JU/lE- Redação Final do Proj~to Q_e ~MA-_-;:::- ~-9 ag,iv~rªârio óe~J3rasfliª·~
Resolução _n' 62/82, que aut~riZ~ a
SENADOR ALBERTO SILVA
Prefeitura Municipal de Câxambu
....:.. Nomeação do reitor da Univer(MQ), a cOntraJãr pper~ç1!o de crê_ __
dito no __ valor de -Cr$ Si~de FedciãCdO Píauí.
123.939~000,00~Apr~Vad~. Ã pr_o- _
SENADOR
LENOIR
VARGAS
mulgaçãcr. - Recomendação-do.Preside_nt.e da_
EMBRATUR, visando estimular o
- Redação Final do Projetó de
turismo interno.
Resolução n9 131/82, que autoriza
a Prefeitura MUnicipal de Ilhéus
SENADOR JORGE" KALUME
(BA) a elevar em Cr$
-Homenagem póstuma a Ildefon218.094.000,00, o montante de sUa
so
Galvão.
dívida consolidada. Aprovada. A
promulgação.
-Redaç~o_

Final do Projeto de
Resolução n9 fÕ/83, qUe suspende
execúção da Lei n~> 38 de 6 de de~
zembro de 1977, do Município de
Nova Granada, do _Estado de São
Paulo. Aprovada. À promulgação.
- Redação FinaLdo Projeto de
Resolução n9 12/83, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Mirasse!
D'Oeste, Estado de Mato Grosso,
a eievar em Cr$ 102.000.000,00, o
montante de sua dívida consolidada. Aprovada. Ã promulgação.

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação .
Senado Federal, 19 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 Ccrelho,
Presidente, promulgo a seguinte

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

RESOLUÇÃO N• I23, DE I983
Autoriza a Prereitura Municipal de São Miguel do
Araguaia, Estado de Goiás, a elevar em Cr$
33.150.000,00 (trinta e três milhões, cento e
cinqüenta mil cruzeiros) o montante de sua dílida
consolidada.

2- DISCURSO PROFERIDO
EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Josê Fragelli, pronunciado na sessão de 20-4-83.-

Art. l9 ta Prefeitura Municipal de São Miguel do
Araguaia, Estado de Goiás, Dos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 33.150.000,00 (trinta e
três milhões, cento e cinqUenta 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 galerias de âguas pluviais na sede do M unicípio, obedecidas as condições admitídas pelo Banco
do Brasil no respectivo processo.

3 - ATO DO PRIMEIROSECRETÁRIO

N9 4, de 1983
4-ATAS DE COM1SS0ES

- Redação Final do Projeto de
5- MESA DIRETORA
Resoluçã-o-n' 13/83, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Cândido
6 - LIDERES E VlCEMota, __ (SP) a elevar em Cr$ . UDERES DE PARTIDOS
114.178.153,00, o montarite de sua
7- COMPOSIÇÃO DAS Codívida consolidada. Aprov_!l_'!_~· À
promulgação.
MISSÕES PERMANENTES

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

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1983. ~Nilo. Coelho,
Presidente.

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

_

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

RESOLUÇÃO N• I21, DE 1983 Autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista de
Goiás, Estado de Goiás, a elevar em CrS
43.095.116,56 _(quarenta e três milhões, noventa e
cinco mil, cento e dezesseis cruzeiros e cinqüenta e
seis c~ta'\'os) o montante d_e sua dMda consolidada,
Art. 19 ~ a Pre_f~ITura Municip"al de Bela Vista de
Goiás, Estado de Goiás, -noS TerinoS do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro _óe 1976, do Senado Federal, autori:Zãda a elevar o montante de sua dívida cons_olidada em Cr$ 43.095.116,56 (quarenta e três milhões,
noventa e cinco mil, cento e dezesseis cruzeiros e cinqilenta e seis centavos), ct:3rrespondentes a 25.604
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e .três cruzeiros_ e.
quatorze centavos), vigente em abrilj82, 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, lavanderia pública e aquisição de
equipamentos para coleta de lixo, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central_
do Brasil no respectivo processo.

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

RESOLUÇÃO N• 122, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Leopoldo de
Bulbi;j~, Estado de Goiás, a contratar operaçã_o de
cré~to no valor de Cr$ 32.953.5~,47 {trinta e dois
milh_ões, no'\'ecentos e cinqüenta ~ três mil quiÕhentos
e cipqüenta e oito cruzeiros e quarenta e sete centa~
vos,;)
Art. }9 Ê a Prefeitura Municipal de Leopoldo de
Bulhões, Estado de Goiâs, nos termos do art. 29 da ResoluÇãO n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede-ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de CrS 32~953.558,47 (trinta e dois milhões, novecentos e
cfnqaenta e (rês mil, quinhentos e cinqUenta e oito cru'ZC:iros e quarenta e sete centaVos), cOrrespondentes a
19.578,62 ORTNs, considerado o valor nominal da
ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e
três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82,
junto à CaiXa Econômica Federal, mediante a utilização

RESOLUÇÃO N9 124, D~ 1983

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
elevar em Cr$ 451.355.900,00 (quatrocentos e cin·
qüenta e um milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil
e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida con-solidada.

Art: 19 ~o GOverno do Estado de Santa Catarina,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93~ de 11 de ou-tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
- em -Cr$ 451.355.900,00 (quatrocentos e cinqüenta e um
milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil e novecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
ju"iilo à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So~
cial - F AS, para financiar edificação destinada às Polícias Civil e Militar, além da aquisição de equipamentos,
naquele MUnicípio, obedecidas as condições admitidas
pelo -Bailco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta ReSolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 20 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
RESOLUÇÃO N• 125, 0!' 1983
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
elevar em CrS 39.930.000,00 (trinta e nove milhões,
novecentos e trinta mil CJ'UV!iros) o montante de sua
dívida consolidada.

Ârt. 1~ .h o Governo do Estado dCPúnambuco, nos
termos do art. 2" da Resolução n" 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar eJ? Cr$
39.930.000,00 (trinta e novC-mlibões, novecentos e trinta
mil cruzeiros) o montante' de sua divida consolidad~, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual o~alor
junto à Caixa Económica Fedúal, mediàrite a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Des~nvolvimento Social - F AS, destinado à conclusão do prÕjeto arquitet6nico, equipamento e mobiliãrio da Bíblioteca PúbliCa Estadual Presidente CaStello Branco, naquele Estado, obedecidas as condições admitidaS peJo BanCo- Centf_ã.i dO
Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 20 de abril de 1983. ~Nilo Coelho,
Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termosdo art. 42, inciso VI,.da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seg.uinte
RESOLUÇÃO N• 126, D!l 1983
Autoriza a Prefeitu"ra Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, a elevar em CrS 10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e trinta e um mil e quatrocentos cru~
zeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Acaraú, Estado
do Cearâ, nos termos do art. 29 da Resolução 'n• 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a ele-var em CrS 10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e
trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fun de que possa contratar um
empréstímo·de igual valor junto à Caixa Económica Fe-deral, mediante ·~ utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimentq Social - F AS, destinado à
construção de 20 (vinte) uiÍ.idades escolares ~a -~ona rur.al, naquele Município~ obedecidas ã.s condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 20 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•- 12'7,-0E 1983
Autoriza a Prefeitllra Municipal de Sombrio, Es-

tado de Santa Citarína, a elevar em Cr$
4.281 •.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um
mü, vinte e cinco cruzeiros e vinte e quatro centavos)
o montante de sua divida consolidada.
~rt. 19 É a Prefeitura Municipal de Sombrio, EstaM
do 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 dívida consoM
lidada em Cr$ 4.281.025,24 (quatro milhões, duz_entos e
ojtenta e um mil, vinte e cinco cruzeiros e vinte e quatro
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cCntavOs), .correspondente a 2.670,65 ORTNs, considerado o valor nominal daORTN deCrS 1.602,99(um mil,
seiscentos e dois cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente a março/82, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor juntO à Cai~a Económica Fede-ral, mediante a utilizã.ção de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à
aquiSição de equipamentos para coleta e tratamento de
lixo, na sede do Município, obedecidas as condições adM.
mitidas pelo Banco Centrai do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 20 de Abril de 1983. ~Nilo Co·e/ho.
Presid!!nte.

Faço saber quC o Senado Federal aprovou, nos termc:>s
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo CoelhO,
Presidente, promulgo a seguinte
R.FSOLUÇÃO N• 128, D!l 1983
~utoriza

a Prefeitura Municipal de Aloândla, Es- --t:acio de Goiás, :ll elevar em Cr$ 13.128.•492,00 (treze
milhões, cento e l'inte e oito mil, tiuatrOte:ntos e noe dois cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. J9 · É a Prefiitura Municipal de Aloândia, Esta-d.o de Goíás, noS termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS
13.128.492,00 (treze milhões, cento e vinte e oito mil,
quatrocentos e noventa e dois cruzeiros), correspondentes a 7.800 ORTNs, considerado o valor nominal da
ORTN de CrS 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e
três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abrilj82,
a fim de que possa contratar uma operação de crédito de
igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a
utilização de recursos do-Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada à construção e equipaM
mentos de Centro de Saúde, 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, 20 de Abril de 1983. ~ Ni/Q Coelho.
Presidente.

-venta

_ Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso VI, da Const~tuição, e eu~)•liló_ Coelho,
Presfdente, prom.ulgo a seguinte
!!ESOLUÇÃO N• 129 DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Umari, Estado
do Ceará, a contratar operação de crédito _no v~or de
Cr$ 12.277.000,00 (do~ milhões~ duzentos e setentll
-- ~e sete mil cfuzeiros).
Art. 19 S a· Prefeitura MuniciPal de Úmarí, Estado
do Cearã, nos termos do art. 29 do Resolução n9 93, de.
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação -de crédito no valor de CrS
12.277.000,00 (dciú-nlilhões, duzentos e setenta e sete
mil cruzeiros) Junto à Caixa Económica Federal, median!e a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimentos Socicll - FAS, destinada à conS..
trução de unidades escolares, naquele Município, obedecida.s 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, 20 de Abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.
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Faço saber que o 'Sena_do Federal aptovou, nos termos
do art 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Pres-idente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 130, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado do Ceari., a elevar
em Cr$ 14.435.200,00 (quatorze milhões, quatrocea~
tos e trinta e cinco ~ e dlu:entos cruzeiros) o mon~
tante de sua dívida consolidada..

Art. 1' É o Governo do Estado do Ceará, nos termos do art 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado 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, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Ca!xa Económica Federal. me-diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- F AS, destinado à produção e
comercialização do artesanato cearense, 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, .?O de Abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso Vl, dã Constituição, e eu, Nilo Coelho,
PresiOente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 131, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do
,Tabuado, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevs.r em
Cr$ 4.703.100,00 (quatro milhões, setecentos e três
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art J9 e, a Prefeitura MUnicipal de Aparecida do
Tabuado, Estãdo de Mato Grosso do Sul, nos termos do
art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do
Seriado.FedCr3l, autorizada a elevar em CrS 4.703.100,00
(quatro milhões, setecentos e três mil e cem cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa
EcQ_nómic:;a Federal, mediante a utilização de recuf$QS do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à construção de 3 (três) unidades escolares na
zona rUral daquele Município, obedecidas as condições
a~itídas pelo Bar:t~o _Central do Brasil no respectivo
processo.
Art 29 Esta Resolução eritra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 20 de Abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 44• Sessão,
em 22 de abril de 1983
I'· Sessão Legislativa Ordinária,
da 47• Legislatura
Presidência do Sr. Martins Filho
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES·OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice MichilesFábio Lucena- Claudionor Roriz- Hélio GueirosAlberto Silva - Helvídlo NunCS - Dinarte Mariz Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema
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- Luiz Cavalcante ...,- Albano Franco- Lourival Baptista- Passos Pôrto --Jutahy Magalhães_- J,..gma_nto
Júnior- João Calmon_::--JosÇ_ Ignâcio ~Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Muri~

lo Badaró- Ama_ral Furlan- Mauro_ Borges- José
Fragelli - Affonso Cãffiãrgo ~Álvaro Dias Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon.

Lenoir

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A lista de
presença acusa o~ c~mparecimeinto de 32 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta ·a sessão.
Sob a proteção de Deus inici:;~,mos nossos trabalhos
O Sr. l'i'-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
N' 86/83, de 20 do corrente, encaminhando autógrafo
do Projeto de Lei da Câmara n9 82, de 1982 (n9 5.408/81,
na· Casa de origem), que altera a denominação da Fun-,
dação 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 provid~ncias.
- ~,._
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.091, de 18 de
abri_! de 1983).

PARECERES
PARECERES N9s 217 e 218,

D~

1983

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 107, de 1982,.
(11'15.431-B/81, na Casa de origem) que autoriza a in·
corporação da Faculdade de Serviço Social, da Fun·
dação Vida! Ramos, à Universidade Federal de Santa
Catarina.
PARECER N• 217, D1' 1983

DI!' COD:aissão de Educação e Cultura
Relator: Senador .Aderbal Jurema _
Com a Mensagem n<;> 457, de 1981, o Senhor Presidente, submete à apreciação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 51 da Constituição, projeto de lei que
autoriza a incorporação da Faculdade de Serviço Social,
da Fundação Vida! Ramos, à Universidade Federai de
Santa Catarina
A mensagem Presidencial é acompanl)ada de ExposiÇão de.Motivos do_ SeQhor Ministro de Estado da Edu·cação e Cultura, que diz:
••A medida proposta resultou de acurados estudos feitos conjuntamente pelas mencionadas Instituições, as qUais levaram em conta, principalmente,
o fato de que a referida Faculdade, ministrando
apenâ.s um Curso, o de Serviço "Social, hã muito_ está
integrad~ na estrutura acaQ~DJ.ico-adi!lin_ístiatiVa.-da
Universidade, sob a forma de estabelecimento agregado, de conforriiidade com o disposto nó artigo 5<J,
alínea h, da Lei n9 3.849, de 18 de dezembro de 1960.
Essa agreg'iÇão, decorrente, portanto, de expressa determülação l~gal, aos poucos se descaracteri- ·
zou, uma v~ que, ao longo do tempo, a U niv"ersidade foi assumindo, integralmente, a direção e as ~es
pesas da Faculdade, transformandõ-a, asslm, ~ eín
unidade integrada em sua estrutura.
~ oportuno salientar, tambêm, 'que a fundação,
eÕtão mantenedora da Faculdade de Serviço_Social
e o Conselho Universitário da UFSC, estão de pleno acordo com a m~Qída proposta, considerando
que, em verdade e de fato, todos os bens t)lÔVeis e
direitos, da Faculdade, ora na posse ou já cedidos à
Universidade, estão a esta indubitavelmente incorporados._
Diante dessa circ.unstância, parece mais coeren~e
que se incorpore definitiva e legalmente à Universidade a Faculdade em apreço, regularizando-se uma

situação há muito reclamada por quantos militam

-em ambas as

Instituições.'~

O Projeto em exame, estabelece ainda, em seil artigo
29, que sãq incorporã.dos ao patrimônio -da União todos
os beins móveis e direitos da Faculdade de Serviço Social,
oni e~- pOSse ou já cedid.os à UtiiverSidade pela Fundação Vldai Ramõs, iri.depindente de qualquer indenização.
Asslrit Sendo, achamos que essa incorporação aperfefçO"ã.iã o-deSenvolvimento educacional e cultural, tendo
em: vista que a referida Faculdade disporá de maiores reciítSõS humanos, ftnancçiros e tecnológicos, integrilndo
uma Universidade Federal.
Isto posto, somos pela aprovação do presente Projeto
de lei, por considerá-lo justo e oportuno.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1982. ~Gastão
Müller, Presidente, em eXercício- Aderbal Jurema, Relator- João Lúcio -Laélfa de__Alcântara- Eunice Michefes - Gabriel Hermes.
PARECER-No 218, DE 198:r
D~ Comissão de Fin~nças

Relator: Senador Jorge Bornhausen
A proposição em tela, originãria da Câmara dos Deputados, para onde foi encaminhado pelo Poder Executivo, nos termos do parágrafo único do artigo 56 da Constituição =Federal, tem por escopo autorizar seja incorpoiada à Un'iversidade Federal de Santa ÇataJ;"ina a Faculdade de"-ServiçO Social di Fundação Vidat Ramos.
Na casa de origem tramitou a medi dá pelas _Comissões
de ConstitUição e Justiça, de Educação e Cultura e de Finanças, tendo obtido pareceres favoráveis ao seu acolhimento.
Aprovado o projeto em Plenário, chega ele à revisão
do Senado Federal, tendo havido a manifestação da_Comissão ·de Educação e Cultura no. sentido de sua aprovação.
Cabe-nos, nessa oportunidade, o exame da providência Sóh o erifoque financeiro, Consoante preceitu_a o item
vn;-ao art. 108 do Regimento Interno do SenadQ_Federal.
- Cinge-se a ProposiçãO em regularizar, S-eglliido as normas jurídicas pertinentes, a, situação da Faculdade de
Serviço Social pertencente à Fundação Vidal Ramos, atê
então agregada à Universidade Federal de Santa Catarina, nos termos da alínea h dO art. 59, da Lei n9 3.849; de
18 de dezembro de 1960.
Tendo havido pronunCiamentos favoráveis à incorporação, por parte das instituições participantes do mencionado ato e sabendo-se que a entidade incorporada de
há muito assuniiu, de forma integral, as despesas da Faculdade e a su!l direção, não vemos qualquer empecilho à
efetivação da supra referida íncorpoiação, passando ao
patrimônio da- União Federal todos os bens e direitos do
estabelecimento incorporado, independentemente de indenizaçã_o.
As razões ora alinhadas levam-nos a opinar pela apro~Vâção do projeto de -lei em exame.
Sala das Comissões, 14 de abríl de 1983. - Itamar
-Franco, Pic!sidente~- Jorge Bomhausen, Relator. Lourival Baptista - Gabriel Hermes -José FragelliJorge Kalume- José Lins- Jutah.v Magalhães_- Saldanha Derzi.
PARECERES N•s 219 E 220, DE 1983

Sobre as Emendas n9s I e 2, da Câmara dos Depu·
tados, ao Projeto de Lei do SenadO n9 118, de 1974,
que "define os crimes de responsabilidade do Gover-nador e dos Secretários do Governo do Distrito Federal e dá outras providências".
PARECER N• 219, DE 1983
Da Comissão de ConstituiÇão e Justiça

Relator: Senadpr_Lenoir Vqrgas
Retorna o PLS- n9 118, -de 1974, à nossa apreciação,
para que examinemos as Emendas de números 1 e 2,
apresentadas na Câmara dos Deputados.
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A Emenda n9 I, altera a redação do art. 59 do Projeto,
com o objetivo de reduzir, de 4 (quatro) para 2 (dois)
anos, aPós haV-erem deixado o cai-go; o praZo prescriCional para que o Governador do Distrito Federal e os Secretários do Governo, respondam por atas que a lei considere crime de responsabilidade praticados no exercício
da função pública.
Jâ a Emenda n9 2, tem por escopo estender aos GovernadOfeS secretários dos Territórios Federais, as disposições do Projeto.
No ffiériió vefifica-se-cfiie;-qu-anto à Emenda n<;> 1, busca acele~ar a aplicação de possíveis sanções; no razoável
prazo de ãtê dois anos após a perda do cargo; e quanto à
Emenda n9 _2, _que se trata de medida oportuna, em perfeítã harmÕnia com o intereSse da moralização do Poder
P6bliCo lrlaiiffestado no projeto, ademais de manter a intel-adio l)iSirlto F"ederit-Teri-itódoS llo que se refeÍ"e à
normatividade constitucional.
Diante do exposto, e inexistindo óbiCes quanto ao aspecto jurídico-constitucional, nosso parecer é pela aprovaÇão do projeto, adotadas as Emendas n9s I e 2 da Câma-ra_ dos Deputados.
Sala das Comissões,-24 de novembro de 1982:- A.loysio Chaves, Presidente - Lenoir Vargas, Relator Aderbal Jurema - Dulce Braga - Leite Chaves - Alfonso Camargo - Almir Pinto --Bernardino Viana José Frãgelli.

e

PARECER N• 220, DE 1983
Da Comissão do Distrito Federal

Relator: Senador Mauro Borges
Em 1974, a Comissão do Distríto Fed_eral desta Casa
do Congresso - motivada por uma representação do
Tribunal de Contas local formalizou o presente projeto
de lei, que define os crimes de responsabilidade do Governador e dos Secretários do Governo do Distrito Federal, e dá outras providências.
A propOsição foi aprovada pelo Plenário,= após auM
diêncii-dos órgãos técnicos, e foi submetida à Câmara
dos Deputados, onde também mereceu aprovação, com
t-mendas que promoveram.
I - a supressão do art. 69 e__de .seu parágrafo único;
2- a alteração do texto do art. 59 e do_seu parágrafo
19;
3 - o acréscimo do art. 79.
Na Comissão de Constituição e Justiça, aS mOdificações promovidas pela Câmara foram consideraâas
conslitucionais e jurídicas, pois, (verbis):
••No mêrito verifica-se que, quanto à Emenda n9
I, busca acelerar a aplicação de possíveis sanções,
no razoável prazo de até dois anos após a perda do
cargo; e quanto à Emenda n9 2, que se trata de medida oportuna, em perfeita harmonia com o interess.e
da moralização do Poder Público_ manifestado no
projeto, ademais de manter a interação Distrito
Federal-Território no aue se refere à normatividade
constitucional."
Quando ao que ~iz respeito a esta Comissão, tambêm
ne-nhuma objeção de ordem fundamental pode ser levantada.
Sucede, entretanto, que no aspecto formal, parece ne-cç.ssário alert~r-se_a douta Çqmissão de Redação para os
seguintes pántos: ·
I9) o art. 79, acrescentado pela Emenda n9 2, melhor
ficaria se recebesse a designaçãO do. "art._6<;>'', porquanto,
tendo esse dispositivo sido salvo de supressão pela
Emenda n9 I, ficou a proposição sern ...art. 6'>'", não se
pode"ndo falar em renumeração dos demais_artigos;
29) teria ficado melhor posto, tecnicamente, se, em
vez de acrescentar-se dispositivo mandando aplicar as
disposições preconizadas pelo projeto~. "aos Governadores e Se_cretários dos Territórios Federais", a Emenda n<;>,.
2 houvesse acrescentado expressão ao- art. }9,
Contudo, comp~te à douta Comissão de Redação pro~
mover o texto final.
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Somos, portanto, pela aprovação tlo Projeto de lei em
exame, com as emendas aprovadas pela Câmara dos Deputados e consideradas constitucionais e j!lrídicas pela
douta Comissão de Coristituição e iustiça.

Sala da Comissão, 19 de abril de 1983;- Alexandre
Costa, Presidente - Mauro Borges, Relator - Passos
POrto - Alfredo Campos - Altervi; Leal- Marcelo
Miranda - Lourival Baptista - Gciiiài/MülleT - Guilherme Palmeira - Saldanha Derzi.
PARECERES N'S :z21; 222 E 223, DE 1983
Sobre os Projetas de Lei do Senado n'~s 214, de
1980, que "introduz alterações na Lei n'~ 5.107, de 1.3

de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garan~
tia do Tempo de Serviço"; e, 208, de 1980, que uacrescenta §§ z,. e 3'<' ao art. 2~>, da Lei nY 5.107, de 13
de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço".
PARECER No 221, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator; Senador Josê Frage/li
Os projetas de números 214 e 208, de 1980, dos nobres
Senadores Humberto Lucena e Roberto Saturnino, com
tramitação conjunta nesta Casa, visam o mesmo fim:
permitir que os empregados optantes pelo FGTS pOssam
acompanhar os recolhimentos dos depóSitos que as em- presas devem fazer, nos bancos, em suas contas vinculadas e áiilda, obter periodicamente informação segura
sobre o saldo dessas contas.
O segundo projeto, mais minucioso, estã, a nosso ver,
cons'ubstandado no primeiro, que prevendo, no seu art.
29, a SUá devida regulamentação pelo Poder Executivo,
ouvido o BNH, tem a vantagem de remeter os detalhes
para o decreto que_determinar a sua execução.
O Projeto n9 208-/1980 contém tambêm providência
que assegura a sua efetiva aplicação, que é a multa prevista no seu § 2q, sabido como é que a 1ei que corilina
sanção punitiva se impõe com maior autoridade,
Dou, assim, parecer pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n9 208/1980, por constitucional e jurídico,
dando pela prejudicialidade do ProJeto_de Lei do Senado

n' 214(80.
Sala das Çomissões, 20 de maio de 1981. - Ãloysio
Chaves, Presidente - José Fragel!f, Relator - Moacyr
Dai/a- Tancredo Neves- João Calmon- Lenolr Vargas --Murilo Badaró -Raimundo Parente- Leite Chaves.

PARECER No

22'z; DE 1983

Da Comissão de Economia
Relator: Senador Alberto Silva
São submetidos à apreciação desta_Coniissãq de Eco-_
nomia os Projetas de Lei do Senado n~'s 214 e 208, de
1980, de autoria dos ilustres Senadores Humberto Lucena e Roberto Saturnino, respectivamente.
Ambas as proposições pretendem introduZir alterações na Lei nl' 5.107/66, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, dáí a tramitação em conjunto em cumprimento ao artigo 282 do Regimento Interno.
Tratam, especificamente, da obrigatoriedade de fornecimento, pelo estabelecimento bancáiio, de um extrato
relativo às contas vinculadas do FGTS aos empregados
optantes, contendo os depósitos efetuados e o saldo
atual.
Entretanto, a nosso ver, o Projeto n~'.208/80nos parece mais adequado aos objetivos pretendidos, visto envolver sanções necessáriãs para a sua eficãcia, bem como
exigir a sua regulamentação pelo Poder Executivo, ouvido o Banco Nacional da Habitação, .o que permite a sua
compatibilização com as peculiaridades dos setores que
irá atingir.
Do ponto de vista estritamente eco.nômico, a ·matéria
não oferece nenhum aspecto relevante que mereça maiores comentários, visto tratar-se de um problema inerente

a um· -direitq de informação, o qual, no que diz-respeito
aos depósitos voluntários do público nos bancos comerciais·, têm sido cllÍnprido normal e regularmente, independente de qualquer força coercitiva.
Assini sendo, somos pela aprovação do Projeto de Lei
do ~enado n~' 208/80 e pela prejudidalidade do Projeto
de Lei do Senado n~' 214/80.
·-·- Sala das Comissões, 18 de novembro de 1981.- José
Richa, Presidente - Alberto Silva, Relator - Gabriel

H(!imes - José Frage//i- -José Caixeta - Bernardino
Viana - Lenoir Vargas.
PARECER N• 223, De 1983.
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Gabriel Hermes
O projeto ·em exaine, de autoria do eminente Senador
Humberto Lucena, pretende alterar o art. 29 da Lei n~'
· 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, para efeito de estabe-le"cer a obrigatoriedade de Ç)S bancos depositários fornecerem, anualmente, até 31 de março, aos empregadores,
para distribuição aos empregados, os extratos_ de contas
vinculadas do FGTS, bem como obrigar o empregador a
anotar, na Carteira dê Trabalho e Previdência Social optante, o nome do banco depositárío _e a respectiva agên''"'"da onde foi abêrta a conta vinculada.
Na Justificação do projeto, alega seu autor que::. "ale-gislação vigorante é totalmente omissa a tal respeito".
Ocorre, entretanto, que a legislação atual refere~se, explicitamente, aos aspectos acima comentados, no Decreto 59.820f66, artigos 14- sobre o fornecimento do ex~
trato anual das contas vinculadas - e 16- quanto à
anotaÇão~ ni:f"Carteira de Trabalho do empregado optan~
te, do n-ome e local do banco depositário.
Ao projeto foi anexado o de número 208, de 1980,
subscrito pelo ilustre Senador Roberto Saturnino, que
. dispõe Sõbre matéria idêntica.
Nestas condições, comprovado que ambas as propo'- -siÇões -São redundantes em seus objetivo-S, já disciplina-dos por normas legais em vigor, opinamos pela sua re~-jéíÇão:

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. Gabriel Hermes, Presidente- Raimundo Parente, Relarenôii Vargas -A/mil' Pinto - José Fragel/iAlojiSiO Cha~·es- Moacyr Dal/a- Franco Montoro, -Vencido, com voto em Separado.

-:tor~-

VOTO"-EM SEPARADO, VENéiD-0 DO SENÃDOR
FRANCO MONTORO

Em apreciação conjunta nesta Comissão de Legisla9à-o
Social os Projetas de Leis n~' 208, di:: 1980, autõ.ria dÕ Sew
--nadar Roberto Satl!rníno e fl9 214, de 1980, autoria do
Senador Humberto Lucena, anexados, após pronunciaw
menta prévio da Comissão de Justiça, com base na art.
282, do Regimento Interno da Casa.
Ambos tratam-, como já dito, de introduzir alterações
na Lei nq 5,107, de de 13 setembro _de 1966 (de acrescentar§§ ao seu aii. 2~', poderia ser díto) parÍl, aperfeiçoando
a legislação do FGTS, no dizer de s~us autores, possibili- tar-um ac_ompanhaOJento e um con_t_rQle eficaz das contas
vinculadas por seus titulares.
O pronunciamento da Comissão de Constituição e
Justiça, após a anexação, baseado no parecer da'lavra do
Senador José Fragelli, concluiu pela aprovação do Projeto de Lei n9 208/80, por constitucional ejurfdíco, já que
mais minucioso -e, além do mais, contemplando norma
sancionadora de eventual descumprimento de st,tas determinações. O projeto de Lei nl' 214/80, em conseqüência,
foi dado por prejudicado (v. fls. e fls~ doS autos).
A ComissãO de Economia, chamada a proaunciarwse
em Seguida, havendo ressaltado, em parecer do Senador
Alberto Silva, que as proposições visam disciplinar matéria inerente ao direito de informação que, no que diz
respeito aos depósitos voluntários do público nos bancos
cOmerCiais, tê:Tn sidO Cumprido normal e regularmente,
julgou por bem apoiar a manifestação da Çomi~são de
Justiça e, pois, recomendar ã aprovação do Projeto de
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208/80, Com prejudicialidade do Projeto de Lei n9

214(80 (lls. e fls).

Nesta Comissão, o ilustre Relator, Senador Gabriel
f:l_ermes, depois de apontar os dois aspectos que a seu ver
são os mais importantes na proposição (1- fornecimento anual de extratos das contas vinculadas do FGTS pelos bancos depositários, para distribuição aos empregaw
dos e II -anotação obrigatória na CTPS, pelo empregador, do nome da agência do banco depositário) e
entendendo-os já previstos na legislação em vigor que
disciplina a matéria, particularmente no Decreto n9
59.820/66, ãrts. 14-e-16, opinOu pela rejeição (fls. e fls).
Pedi vista e ora ofereço o meu voto em separado.
As proposições não foram apreciadas com o cuidado e
a profundidade que mereciam.
Com efeito, mesmo desconsiderando as inovações que
o Projeto de Lei n9 214/80 tenta introduzir na Lei nl'
5.107 através da nova redação dada ao parâgrafo único
do art. 29 (renumerado para l~'), bem como através do_§
211 que aCrescentã, a ve.rdade é a mesma proposição, no
caso de seus§§ 39 a 6q, igualmente acrescentados, transplanta para a lei disposições que até aqui estão consubstanciadas apenas em decreto e que, à falta de melhor hierarquia ou mesmo de eficacia de execução, simplesmente
funcionarri como IC:tra morta.
O que se sabe, nOtoriamente, é que pouquíssimos estabeléCimentos bancários, assim como reduzidíssimo núillero de empresas empregadoras, sujeitas ao regime do
FGTS, têm-se preocupado em proporcionar que os verdadeiros ti.tulares. das con~as vinculadas acompanham e
controÍem a respectiva movimentação (depósitos feitos
ou omissões de depósitos, lançament!J'S de juros e outros
diViOendos -etc.). E--isto apesar dos arts. 14 e 16, do Decreto n9 59.820/66, a que se referiu o Relator da matéria
nesta Comissão e apesar da Seção II, do Capftulo 11,
itens 40.1, 41, 42 e 42.1,- das novas Instruções sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, consubstanciados na Ordem de Serviço BNH- FGTS- POS n'~
02/78, de 21 de dezembro de 1978, a que o Relator não
se referiu, mas que também tratam da matéria e tambêm
não vêm sendo cumpridos.
be outra parte, o Projeto de Lei nq 208, de 1980, autoria da nobre Senador Roberto Satumino, que logrou ser
preferido nas comissões técnicas em quejâ foi apreciado.
não se ocupa apenas de reproduzir, no texto da lei, disposições constantes do D«reto ou das Instruções sobre
o FGTS, deSrespeita-clãs disPosições~ repita-se.
Este projeto (de·nl' 208/80) dá à questão tratamento
diferençado, visto como determina o funcionamento trimestral dos extratos das contas vinculadas {o Decreto e
as Instruções falam em extrato anual) às empresas, comillahdo a essas, outrossim, prazo certo, no máximo de três
dias, para que os entreguem aos interessados, com informações suplementares sobre depósitos efctuados no
perfodo e saldo atualizado.
Ora, isto é bastate mais favorável aos trabalfiadores ti- tulãre5 de. contas vinculadas e_ não consta, realmente, da
l~glslaçãq_ que disciplina a matéria. Da lei, do decreto re~
gulamentador e das instruções. Logo, a afirmação do pa~
recer do relator de que a matérià já estâ disciplina por
normas legais em vigor não se aplica ao Projeto de Lei n~'
.~08(80.

Assim, considerando que, de fato, os empregados vinculados ao regime do FGTS não têrri, presentemente,
qualquer tipo de acc;;sso assegurado à movimentação de
suas contas, inobstante os arts. 14 e 16 do Decreto n9
59.820/66 e a SeÇão II, do Capítulo II, da Ordem de Serviço n9 02(78, do BNH, manifesto õ meu voto separado
favorável à aprovação do Projeto do Lei do Senado n9
208, de 1980, preferência a que chego em razão dos mesmos motivos que conduzlram as Comissões de Justiça e
de Economia a assim proceder e que se consubstancíam
no fato de ele conter, de modo expresso, o que falta no
de n9 214/80, ou sej::t. «providência que assegura a sua
efetiva ap!iC<lção,· que é a multa prevista no seu§ 29, sabi-do como ê que a lei que _comina sanção púnitiva se impõe
com maior autoridade".
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982.- Fran-

co Montoro.
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) --0 Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE Martips Filho)- A Presidência comunica a:o plenárío que, por indicàção do Presidente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar,
designou, para comporem a delegação do Senado à 132'
Reunião do Conselho Interparlamentar, a realizar-se em

Helsinki --Finlândia, os nobres Senadores João Cal. mon e José Fragelti.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 19-Secretãrio.

sao lidas as seguintes
Em 22 de abril de 1983.
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa ExceLência, de
acordo com o disposto no art. 43, alíne:;J, "a'\ do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa
a partir do dia 27-4 a 20-5, de 1983, para breve viagem ao
estrangeiro, atendendo a convite da República da _China
(Formosa).
Atenciosas saudações
Milton Cabra/.

Brasília, 19 de abril de 1983.
Tenho a honra de comunicar a V. Ex'- que me ausentarei do País, no período de 22 de abril a 3 de maio de
19~3, a fim de integrar a 132'- Reunião do Conselho Interparlamentar, a realizar-se em Helsinki, Finlândia.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os
protestos de minha elevada estima e distinta c_onsideração.

Foi o que aconteceu, Sr. Presidente, nos anos 1981 e
_ 1982, quando o senhor Presidente da República, legislando de modo flagrante contra a ConstitUição Feder-al,
editou decretos-lei que. se insurgiram contra a automomia municipal e que castraram competências constitucionais dos governadores de Estado.
Tendo em vista que a função do legislador não é apenas a de legislar, mas a de zelar pelo fiel cumprimento
das leis emanadas do poder competente, que é o Poder
Legislativo -já_ dizia o padre Vieira que as leis não são
boas porque bem se fazem e, sim, porque bem se cumprem - tendo em vista esse carâter essencial que deve
presidir a ação dos membros da Câmara e do _Sçnado, eu
tenho a honra, Sr. Presidente, de propor ao Se.nado o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• - - -

"Revoga os Decretos-leis n'~ 1.866, de 9 de março
de 1981, e 1.937, de 27 de abril de 1982".
Do Senador Fábio Lucena.
~

Congress_o Nacio_nal decreta;

Art. 19 Ficam revogados os Decretos-leis n'~
1.8.66, de 9. de março de 1981, e n9 1.937, de 27 de
abril de 1982.
Art. 2'1 Revogam-se as_ dispos_~ç~es em contráriÕ
Art. 3'1 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, Brasflia, em 22 de abril de 1983.
Senador Fábio Lucena
.[ustificação

João Ca/mon.

Brasflia, 20 de abril de 1983.
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me ausentarei do País, a partir de 26 do corrente, a fim de integrar a
q2~ ReUnião do Conselho Interparlamentar, a realizarse em Helsinki, Finlândia.
Aproveito a oportunidade para renovar a V,. Ex.-' os
protestos de minha elevada estirn:i e dis_tirita consideração.
José Frage/li.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- As comunicações lidas vão à publicação .
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Fábío_-LUCena.
O SR. FÁBIO LUCENA (Pronuncia O segulD.fe discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fundamental para o ordenamento jurídico de
qualquer nação politicamente orgariizada é, sem dúvida
alguma, a manutenção da lei escrita e a observância da
sua cabal e fiel execução. Temos leis esdrúxulas em nosso
País, muitas delas ainda eivadas dos ranços do arbítrio,
que trazem profundas mesclas dos tempos em que imperava no País o regírite- de exceção ditado e dirigido pelos
atas institllcioriais -de tão triste memória.
A lei maior a ser preservada é, sem dúvida alguma, a
Constituição Federal, que, apesar de ser uma Consti~
tuição aspeada e ainda conter no seu preâmbulo os nomes de três Ministros Militares, que compuseram a Junta Militar que destituiu -o Presidente Costa e Silva e que
destituiu o seu substituto legal, o Vice-Presidente Pedro
Aleixo, e que impediu, por motivos de ordem atribuída à
Segurança Nacional, a ascensão dos demais substitutos
legais do Presidente Costa e Silva, vale dizer, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado
Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal,
aquela junta, apesar de ainda constar no preâmbu.lo da
Constituição Federal, não invalida, apesar dessa pecaminosidade, que todos nos esforcemos, como dever essencial e maior, para manter a plenitude, a 'excelcitude e a
plena vigência do texto constitucional, porque derroga~
do um só artigo na ConstitUição toda a ordem jurídica
nacional sofre uma irremediável derrocada.

Os Decretps-leis que se revogam são cristaJ.i.namenté inCoii:Stitucionais, como se passa a demonstrar.
A Constituição Federal, Art. 15, II,§ 1'~, estabele-

ce:
'-'Serão nomeados pelo Governador, com prévia
aprovação:
(... ) b) do Presidente da República,-os Prefeitos
dos Municípios declarados de interesse da segurança nacional por lei de iniciativa .do Poder Executivo".
Dizendo-se no uso da atribuição que lhe confere
o Artigo 55, item I, da Cons_tituição, o Senhor Presidente da República editou o Decreto-lei n9 1.866, de
9 de março de 1981, De fato, o dispositivo constitucional invocado pelo Senhor Presidente da República, como adarga para a edição do Decreto-lei supra,
lhe coQfere poderes para expedir Decretos-leis sobre
segurança nacional. Mas o que é segurança nacion"al? Segurança nacional, "é o estado de garantia
proporcionado à Nação, para a consecução dos seus
objetivos nacionais, dentro da ordem jurídica vigente" (Lei n'~ 6.620, de 17 de dezembro de 1978, Art.
29). Reza a Constituição, Art. 86, qu~. "toda pessoa,
natural ou jurídica, é responsável pelá segurança nacional;_nos limites definidos em lei", isto é, li_mites
da Lei de Segurança Nacional (Lei n'~6.620, de 17 de
dezembro de 1978).
Ora, lendo-se e relendo-se essa lei iníqua, produto do terror e do_ arbítrio, mesclada ainda pelos
ranças do ódio sobrevivente ao período revolucionário, nela não se encontra nenhum dispositivo
sobre PrefeitoS de Muniçípios declarados de interesse da segurança nacional. "por lei de iniciativa do
Presidente da República". Deflui-se, ·poiS, do próprio texto da Superlei, que a competência constitucional do Presidente da República para expedir
Decretos-leis sobre segurança nacional se restrirlge
aos limites de segurança nacio"'nal definidos em lei
(na Lei de Segurança), consoante o expresso no Art.
86 da Constituição.
O Art. }9 do Decreto-lei n~ 1.866/81 repete a
norma do Art. 15, II, § 19 da Constituição. Mas o§
I 9 acrescenta ao texto constitucional mandamentos

Abril de 1983

que nele não se contêm, o que só poderia ser efetuado pelo Congresso Nacional, através de emenda.
Com efeito, o § 19 estabelece:
''Se o nome escolhido não merecer a aprovação
do Pre_Sidente da República, este, por intermédio do
Ministro da Justiça, comuniCará sua decisão ao governador do Estado, devendo ser feita a indicação
de novo nome, dentro _do prazo de 10 (dez) dias, a
contar daquela comunicação" .
O§ 29 do mesmo artigo é o mais audacioso;. "Até
a nomeação do respectivo titular, responderá pela
Prefeitura Prefeito pro tempore, designado pelo Presidçnte da República".
Afrontando a Constituição, o Decreto-lei n'~
1.866/81 cria situações e figuras que conflitam, gritantemente, com a Constituição, que não cogita dessas figUras _e situa_ções. Ne~ me~mo a Lei de Segurança,· no que pertin-e ao assunto, ousa nivelar-se ao
CódigO de Constantino.
Não satisfeito com essa clamante violência contra a Lei miior, o Presidente- da RC:pública foí além,
ao editar o Decreto-lei n9 1.937, de 27 de abril de
1982, que acrescentou ao Art. l '~ do Decreto-lei n9
1.866/81, os seguintes:
''§ 3'~ Os Prefeitos nomeados no termos docaput deste artigo serão eXonerados quando .decaírem
--da confiança do Presidente da República ou do Governador do Estado.
··§ 4'~ A exoneração será imediata quando o
Governador for avisado pelo Ministro da Justiça de
- qt.ie o_Prefeito decaiu da confiança do Presidente da
República.
,;§ 59 Quando o _Prefeito deixar de merecer a
confiança do Governador do Estado, a exoneração
- será precedida de aprovação do Presidente da República'•.
Ora, Sr. Presidente, a lei é expressão material do direi~
to, logo a lei não pode legislar sobre substantivos abstratos, sobre saudade, sobre amor, sobre confiança! ~o que
fazem os decretos-leis do Presidente da República, legislam sobre fatores eminentemente subjetivos.
·"'
A confiança é um instituto essencialmente abstrato e
se isto prevalecer não vai demorar para que o Poder Executivo legisle, por exemplo, sobre a confiança que gere os
destinos de um matrimônio. E se é de um governador de
Estado pedir ao Presidente da República para exonerar
prefeitos, cOntrarfamente às normas estabelecidas na
Constituição Federal, daqui a pouco será necessário que
o cônjuge inSã:tisfeito peça ao Presidente da República
autorização para recorrer aos remêdios do desquite e do
próprio divórcio.
Além da violência, à farta comprovada, que cometeu contra a Constituição, o Presidente da República ainda se insurgiu, de modo igualmente cristalino, contra o princípio da autonomia municipal,
assegurada no Art. 15 da Lei das leis. E fez mais: o
Presidente da República extrapolou das sua:; atribuições constitucionais, pois, dentre o rol de sua
competência privativa, estabelecido nO Art 81 da
Constituição, inclui-se (inciso VII); " - aprovar a
nomea·ção dos Prefeitos dos Municípios declarados
de interesse da segurança nacional". Com relação
aos Municípios declarados de interesse da segu~
rança nacional, é só e somente o que compete, pela
"constitUiÇão, ao Presidente da República: aprovarlhes a nomeação. Nada mais!
Nada mais sobre o assunto consta na Constituição. Se
a Constituição preceituasse;, "Compete ao Presidente da
República, além de aprovar a nomeação dos Prefeitos
dos Municfpios considerados áreas de interesse da Segu~
rança Nacional", se a Constituição estabele_cesse competência -do Presidente da República, para,, "autorizar a
exoneração desses prefeitos", tudo bem. Mas a Constituição. é expressa; ela só atribui âo Presidente da Repúblic& competência para aprovar a nomeação desses
prefeitos.
O Sr. Humberto Lucena -- Permite-me V. Ex• um
aparte?

-
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O SR. FÁBIO- LUC.ENA _:.ConCedo

c·Om muita ho·

ra, o aparte ao meu Lfder? Senador Humberto Lucena.

O Sr. Hwnberto Lucena- Congratulo-me com a feliz
e oportuna iniciativa de V. Ex• em apresentar à Mesa do
Senado Federal um projeto de lei revogando esses dois

famigeradas decretos~Ieis gritantemente inconstitucionais, como bem salienta e denuncia V. Ex• nó seu pronunciamento. Aliãs, por ocasião de uma das últimas reuniões da Comissão Executiva Nacional do ·pMDB, tive
oportunidade _de defender ali, quando o assunto foi ven-

tilado pelo Presidente Ulysses Guimarães, que o PMDB
tomasse a iniciativa de encaminhãr uma representação
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-pública, de forma arbitrária, ter mandado arquivar uma
súplica de declaração de inconstitucionalidade de certa
lei.__E_dizia o Ministro Adaucto Lúcio Cardoso, talvez o
mais culto dentre todos os ministros cultos do Pretória
Excelso, dizia o Ministro ao renunciar;, .. Largo este Tribuna_! porque aqui quem menos entende de Direito 'sou
eu". Ora, aquele que mais entendia, dentre os que mais
entendiam, renunciava ao cargo de Miriistro dO Supre- mo alegando ignorância absoluta no que pertine ao Direito, às Leis e à Justiça.

O Sr. Hélio Gueiros -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. -FÁBIO LUCENA -

Com muito prã..Zer.
ao Sr. Procurador-Geral da República, solicitando a argüição perante o Supremo Tribunal Federal, da inconSti-.-o
Sr. Hélio Gueiros- Senador Fábio Lucena, V. Ex~
tucionalidade desses dois decretos-leis. O assunto está
. aborda um tema da mais alta atualidade, _especialmente
sendo devidamente estudado pela Consultaria Jurídica
no caso dos novOs governadores recém-empossados aqui
do Partido, para que, oportunamente, possamos chegar
no Brasil, inclusive da nossa área amazónica. O que V.
a uma decisão a esse respeito.
Ex• pretende com o seu projeto é unicamente que seja
Enquanto isso, enquanto se cogita de uma medida jucumprida a Constituição. PareCe um absurdo que no
dicial, vamos tentar acelerar o projeto de V. Ex• nas coBrasil se procure fazer leis que visem única e exclusivamissões técnjcas, para quC -este Plenârio venha ã aprovámente que se respeite e se obedeça à Constituição. No
lo. Como diz bem V. Ex' esses dois decretos constituem
caso das figuras dos prefeitos nomeados para as áreas de
um atentado gravíssimo ao_ principio da _autonomiá mu~
segurança nacional, o que todos os novos governadores
nicipal. que está claramente delineado na Constituição
querem é :Simplesmente que a Constituição seja respeitaFederal. Por outro lado, nobre Senador Fábio Lucena,
da. A Constituição manda que o governador nomeie,
(embro-me do compromisso quase que constante,_ que_ se
- - com a prévia concordância do Presidente da República.
tornou público, de autoridades do Governo Federal, in~Mas isso não é feitb. Agora V. Ex". tem que lanÇar mão
clusive do Sr. Ministro -da Justiça, Ibraim Abi-Ackel, e
desse projeto, porque de fato não é muito animador
de alguns líderes do PDS, no sentído da redução ao mfni~
perspectiva de se tentar a declaração de inconstitucionamo, do número de m'unicfpios de segurança nacionaL
lidade de decreto perante o Supremo, porque essa repreQuer dizer, o Governo anunciou que pretendia fazer
sentação fica toda na dePendência de um funcionário·
com que apenas pouquíssiinos municípios brasileiros
público suborqinado ao Presidente da República. V. Ext
permanecessem na área de segurança nacional, restabelesabe que o Procurador da República, embora um hocendo, portanto, a autonomia política dos demais. Enmem, por sinal meu conterrâneo. de grande talento, de
tretanto, ao iérvés disso, o que vimos foi o GovernO baigrande inteligência, de grande- cultura, pertencente...
xar esses decretos inconstitucionais e citsuistiCos, porque
- como ainda há pouco comentava com o Senador .
O SR~ -FÁBIO LUCENA- Sem dúvida alguma.
Hélio Gueiros- esses dois diplomas legaiS neSceram do
conflito políticO qué se ·eStabeleceu entre o Governador
O Sr. Raimundo Parente - ... a uma familia ilustre,
Alacid Nunes, do Pará, como sabe V. Ex•, e o Palácio do
ilustrada, respeitada, ele de qualquer maneira deve se
Planalto.
sentir, de certo moda, tolhjdo na sua liberdade de pleiParabéns, portanto, a V. Ex~ e receba o apoi~ da nosSa
tear a declaração de inconstitucionalidade de um ato da
Bancada para o rápido andamento da sua proposição no
autoridade que o nomeou para lá. Quero diZe-r a V. Ex•
. Senado Federal.
que, em váriOS Estados, esta situação jâ está sendo resolO SR. FÁBIO LUCENA -Agradeço a-intervenção
vida, através de uma di.cqtomia: Procurador-Gerai e
de V. Ex', nobre Lfder Humberto Lucena, que reforça de
Procurador da Justiça. Esse Procurador da Justiça, nos
modo substancial e substanCioso o texto do meu modes~
Estados, agora, ,está sendo escolhido através de uma lista
to projeto. Mas, sirvo~me da alusão feita por V. Ex•. à
tríplice, votada por todos os Procuradore_§ e Promotores.
tentativa. de se ai'gUír,]uritO-iá SupremO Tribunal FedeQl:'er dizer, limitando um pouco o arbítrio e a discrição
. ral, a íilconstltucionalidade destes e de outros decretos e
de um_ g_overnador de Estado para a nomeação do seu
decretos-l~is, ou mesmo leis, sobre os quais muitos projeProcurador. ESse esquema, es&e mecanismo, que daria
tas de autoria do nobre Senador Martins Filho se enconmuito maior liberdade e autoridad~ para a Procuradoria
tram neste poder. f: que existe, nobre Senador, entre o
da República. ainda não ~te no âmbito federal, mas
Su'premo Tribunal Federal e os agentes passivos das leis,
Seria interessante que existis~e. Eu espero, eminente Seaqueles a quem as le~s impCssOalrnentc: devem abranger,
nador
Fábio Luc_:ena, que o próprio Presidente da Reexiste entre o Supremo Tribunal Federal e a so-ciedade
pública reconheça a própria ilegalidade, a inconstitucio. uma figura singularissima, estabeleci~a pela Constinalidade desses ~ecretos-Ieis e ele próprio tome a iriiciatituição, que se éonstitui num tapume, riuma amurada enva de os revogar. Porque não se. precisa ser doutor,.nem
tre qualquer intenção de se pretender a declaração pelo
Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade das
advogado, nem consultor. nem nada. Se o Presidente Fileis: e o Próprio Supremo Tribunal Federal: é_ a fiSur~~: do
gueiredo ler o artigo 15 da Constituição e ler os decretos
Procura~or-Geral da República. Ele, no sisiema constique .~le mandou baixar, vai verificar que são flagrantetucional em vigor no País, não é o flscal das 'leis e nem o
mente inconstitucionais. Por outro lado, eminente Senadefensor da sociedade, como aprendíamos nos bancos
dor Fábio Lucena, o que está acontecendo em vários Esdas escolas jurídicas e como ensina a tradição jUrídica de
tados ê uma situação de intranqUilidade, insegurança,
nossa República e das demais repúblicas civilizadas exisinstabilidade, com relação a esses municípios de segutentes no mundo. O Procurador-Geral da República s6
rança nacional. Porque a verdade ê que o Presidente da
encaminha ao Supremo Tribunal Federal uma argUição
República ainda não se definiu exãtam"ente se irá ou não
de inconstitucionalidade ~e essa argUição for de interesse
atender às indicações dos governadores. Com i$.9o, esses
do Presidente da República ou do Poder Executivo, caso
municípios estão ficando quase acéfalos, porque o precontrário ele simplesmente manda arquivar o petitório, a
feito que foi nomeado anteriormente não se sente em
súplica- -daquele cidadão ou daquele conjunto social que
condiç_ões de realizar um trabalho realmente permanense s~nte afetado pela inconstitucionalidade, às vezes grite. Ele estâ vendo os noticiârios dos jornais, indicando_
tante. clamante e a vilta:nte.
que ele poderá ser exonerado da noite para o dia~ En~
Recordo-me da renúncia do Ministro Adaucto Lúcio
quanto isso os governadores também ficam meio tolhiCardoso, em 1969, quando o Ministro, arrancando a
dos de indicar nomes à apreciação da Presidência daRetoga ministei-ial, lançava-a sobre a mesa do Supremo,
Pública, para evitar que haja mais delongas e mais oporTribunal Federal, depois de o Procurador-Geral da Re-
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tunidades de decretação de nomeação de prefeitos pro
tempore. De modo que, se houvesse chance de o Congresso Nacional acelerar o projeto de V. Ex• pondo abaixo- esses decretos flagrantemente inconstitUcionais, creio
que o ,Congresso Nacional estaria dando uma boa contribuição para regularização de inúmeras administrações
municipãis que estãO agora nesta ârea de segurança nacional. A não ser que o Presidente da República, indo ao
encontro dos anseios e das aspirações de todas essas co~
munidades interiora,oas, resolva colocar aquilo que o
Lider Humberto Lucena acabou de comentar. S a declaração .da retirada da maioria dos municípios dessa área
-de segura-nça nacional. Porque de fato, eminente Senador, hã uns municipíos que podem, ali e aqui, ser considerados de segurança nacional, mas há outros que foram
declarados de segurança nacional única e eXclusivamente
para resolv~ problemas políticos do partido do Governa.- E para não dizer q~e não cito exemplo, eu mostro a
V:~EX~ o caso de s3.ntãr~m: Santaréin, no meu Estado, V.
Ex• sabe, não é, âi:ea dé fronteira, não tem coisa nenhuma, Dão tem nenhuma reserva mineral importante, não
tem coisa nenhuma, apenas é o prinCiPal-município do
interior do Estado do Parâ e é um município onde o
PMDB dá pancada segura no Partido do Governo. Então, para tentarem controlar ou evitar esta derrota. eles
consid_eraram Sant<irém área de segurança nacional, mas
Q tiro saiu pela culatra, porque a tifais espetacular vitóriâ.
que o PMDB leve em todos os municípios do Parâ foi
exatamente em Santarém, assim como, com exceção de
Marabá, em todos os demais municípios de área de segu~
rança nacional o PMDB g~nhou.
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V.
Ex•. nobre Senador Hélio Gueiros, e aproveito para
preStar -iim2-informação ao SemÍdo: hoje almocei com o
Governador da Acre, Governador Nabor Júnior, que
oritem foi recebido em audiência pelo senhor Presidente
da República. A situação do Acre é singularfssima; o
Acre tem doze municípioS, onze são áreas de segurança
nacional e na.capital o prefeito é nomeado. Quando o
Governador acr"earió- questionoU com o Senhor Presiden~
te da República a questão da substituição dos prefeitos
dos municípios de segurança nacional, disse o Presidente
da República ao. Governador Nabor Júnior: .. Eu não
vo~ entregar Anápolis ao Sr. Iris Rezende, não vou en~
tregar Santos ao Sr: Franco Montoro; não vou entregar
ao PMDB municípios onde o PDS ganhou as eleições".
Ora, vamos en~o nós do PMDB reivindicar as prefeituras das capitais onde o PMDB ganhou as eleições: em
Salvador, no Recife, em Natal; em grande parte dosEs~
tados em que o PDS ganhou as eleições, o PMDB ganhou as eleições nas capitais. Mas seria justa essa reivindicação do PMDB? Não, ab~olutamente não. Porque
não se ganha eleição neste ou naquele município, a
eleição é ganha ou perdida na esfera do Estado, e se o govetnãdor é eleito pelo "povo inteiro do seu Estado, ele
tem a competência constitucional - está na Consti~
tuição ---:'"de exonerar o prefeito e nomeá-lo com a autorização do Pre~dente da República. Pois foi essa norma
constitucional que o Senhor Presidente da República
derrogou, revogou, rasgou e estraçalhou.
Assim, pelo exposto, os decretos-leis q'ue se revogam
são absolutamente, indiscutivelmente e indisfarçadamente inconstitucionais. Daí que o objetivo do presente
projeto é o de restaurar o império da Constituição Federal.
Era o que eu tinha a dizer, (Muito bem!)
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Para uma
comunicação de Liderança. concedo a palavra ao nobre
Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena.
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O SR HUMBERTO .LUCENA (Como Lider, para
uma comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na ultima sessão plenãría do Senado, o nobre Senador
Altevir Leal, do PDS do Acre, trouxe ao conhecimento
da Casa o inteiro teOr de um telegrama que a bancada estadual do PDS enviara ao Senhor Presidente da República, General João_ Baptista de Oliveira Figueiredo, às vésperas de uma audiência marcada com o Sr. Gov_emador
do Acre, Nabor Júniõ"r.

Parece-me evidente, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que o propósito dos parlamentares acreanos foi o de
criar dificuldades ao bom relacionamento do Senhor
Presidente da Repúblíca com o novo Governador do. seu
Estado, tanto assim que, no referido tele8;rama se diz,
textualmente.
..Lamentamos levar ao conhecimento de V. Ex• o
clima de insegurança e de coação política movida
pela Administração Nabor Júnior contra adversãrios, só com a presunção de que o Governo Federal esc_olherã nomes indicados pelo Govern_ador,
para prefeitos dos municípios de área de segurança
nacional, o que tem proporcionado revanchismo e
ameaças aos pedessistas. Essa perseguição se traduz
na demissão, remoção compulsória para lugares distantes e inóspitos de humildes servidores assalariados sob regime de CLT, sob a falsa alegação de austeridade administrativa."
Ora, Sr. Presid.ente, Sr::;. Senadores, há poucos instantes, recebi em meu gabinete a honrosa visita do_Governador Nabor Júnior,- que, comó todos conhecem, é um
homem público da maior correção, da maior aust~rida
de, ~m cavalheiro, no melhor sentido da palavra, pois a
todos trata sempre com absoluta cordialidade; pela sua
índole pacífica, e quem o conhece sabe que S. Ex• seria
incapaz de tomar a iniciativa de atos dessa nature;za, de
mesquinha perseguição política aos Seus adversários.
Tanto assim, que ouvi do Governador Nabor_}únlot a
sua indigna réplica à denúncia que os Deputados do
PDS fizeram do seu governo ao Senhor Presidente da
República, às vêsperas de sua audiência com o Chefe do
Gqverno. Disse-me o Governador Nabor Júnior que, em
primeiro lugar não fez nenhuma demissão em maSsa; e
teria até motivos para fazê-la de algum modo~ porque
nos três meses que antecederam o pleito, justamente
aquele período que a lei eleitoral prqíbe qualquer tipo de
admissão de pessoal, foram contratadas, pelo regime
CLT, centenas de pessoas, indevidamente, mas que por
se tratar de servidores, a maioria deles modestos, até
agora os preservou a todos; o que fez apenas foi preencher, como é do seu dever, do seu direito, oS -cargos em
comissão, do primeiro, do segundo e do terceiro escalão
do Governo do Ac(e, que, por sinal, ficaram vagos com
a sucessão governamental do Estado, Não tem conhecimento o Governador de qualquer ato de remoção de
funcionários da-capital para o interiOr, a não ser, talvez,
unicamente, a possibilidade de deslocamento de :técnico_s
da EMATER, agrônomos e técnicos- agríColas que, por
terem contrato de trabalho assinado com aquela entidade para trabalharem no iriterior, vi ilham ficando na Capital, Rio Branco, e, em face disso, o que representa, na
realidade, uma anomalia administrativa, a EMBRATER
que é um órgão federal, através do seu presidente, fez
sentir à EMATER do Acre que ou se ftxariam esses têcnicos na área rural, onde eles deviam prestar serviços, ou
lhes seriam negados novos recursos para a expansão de
suas atividades no Estado do Acre. Fora daí desconhece
o Governador Nabor Júnior qualquer-~ato de_ perseguição política.
E, por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, envioU S.
Ex• ao Senhor Presidente da República, ao tomar conhecimento dos fatos acontecidos no plenário do Senado e dos quais participaram em defesa do seu Governo o Senador Fãbio Lucena e o Senador Mârio Maia - o .se-
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guinte telegrama que passo a ler para registro dos nossos
anais:
Tomando conhecimento da leitura pelo Senador
Altevir Leal, na Sessão de hoje do Senado Federal,
do teor de telex_enviado a Vossa Excelência pelas
bancadas do PDS na Assembléia Legislativa do Estado do Acre, no qual são feitas acusações infundadas a respeito de presumiveis demissões e transfe~
rências de funcionários· do Estado pertencentes àquele partido, bem como criticas feitas à pessoa de
Vossa Excelência por parte do Governo e da bancada do PMDB, venho atravês deste cOntestar veementemente essas noticias que não condizem com a
realidade dos fatos, solicitando a Vossa Excelência
que determine rigorosa apuração desses supostos
acontecimentos para o devido esclareciemnto da
verdade. Aproveito oportunidade renovar protestos
elevado respeito e distinta consideração.
Nabor Teles da Rocha Júnior, Governador,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
p"alavra ao nobre Senador Henrique Santillo. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli.
(Pausa.)

S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.
(Pausa.

i--

S.Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
nino.

Satur~

O SR. ROBERTO SATURNINO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tive oportunidade de participar, na qualidade de observador, representando o meu partido, o PDT, do Con~
gresso da Internacional Socialista, realizado em Albufeira, Portugal, de 7 a 10 do corrente.
É importante constatar, Sr. Presidente, que o ideal do
socialismo democrático não se estiolou, mas ao contrário, consolidou-se com a passagem p~lo poder em
vários países da Europa desde o fim da segunda guerra;
não só aceitando mas reafirmando o princípio democrâtíc_o pluralista como condição precípua de sua realização. Substituindo e sendo substituído no poder, resistindo aos desgastes momentâneos desses embates, adqui~
rindo a experiência de Governo em circunstâncias diversas, o ideal socialista nãO perdeu a sua fàrça, mas
expandiu-se no continente europeu, onde se forjou, para
modernizar hoje c"orrelites de opinião cada vez mais for~
tes em todas as partes do mundo.
Essa expansão não poderia deixar de atingir, e atingir
com intensidade maior a Amêrfca Laiina, dadas as condições económicas e culturais predominantes nesse continente; nossas econoffiias, bastante industri_alizadas,
c~m infra-estruturas mais dese:nvolviçias e com disparidades s_ociais inaceitáveis, alêÔl da nossa cultura eminen·
temente européià.
Não há, assim, parte nenhuma do mundo mais receptiva a uma expansão do ideal do socialismo democrático
do que a Amêrica Latina, não obstante as dificuldades
_decorrente$ da_ falta de traQição entre nós na pr~ti~a dos
regimes democráticos. E é o que se observa, Srs. Senadores, a cada congresso da internacional socialista: a presença cada: vez mais forte de representantes de países da
Amêrica Latina.
As razões que levam a esse crescimento do ideal socialista democrático na Amêrica Latina estão presentes, obviamente, também no Brasil. E aqui, com maior clareza
-a:ffida, dado o estágio mais avançado da noss_a economia
industrializada, assim como os contrastes sociais mais
fortes, aqui do que na média das nações do continente.
Devendo o Brasil estar presente nos debates que dão
forma e conteúdo__ao pensamento socialista democfátic_o
mun·dial, tem o PDT, como partido brasileiro que assume com nitidez esse ideal, procurad_o comparecer às reu~
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niôes desse __grande forum, e pretende postular a condição
de partido consultivo naquela organização, não o fazen~
do na condição de membro pleno em razão da proibição
constitucional que impede a vinculação dos partidos brasileiros a entidades internacionais.
Entendemos, Sr. Presidente, e mais do que isso, temos
hoje plena convicção de que o futuro da democracia,
aqui e no mtmdo, está ligado por uma relação de dependência à existência do ideal socialista democrático vivo,
bem formulado, proposto e concretizado por partidos
político-s que assumam plenamente essa tarefa. A falta
dessa alternativa empobrece extremamente o espectro de
opções políticas, deixando o liberalismo ueo-capitalista
inteiramente desap'oiado dos inevitáveis momentos de
frac_asso, e abrindo espaços para um crescimento nefasto
das propostas totalitãria de direita· ou de esquerda. Um
crescimento do totalitarismo que, em muitos casos, na
América Latina, tem sido muito mais do que nefasto,
tem sido trágico, e que poderia ser evitado como o oferecimento da proposta socialista dentro do campo democrático, como alternativa às várias nuances do 1iberalismo desgastado. É pensando assim que nos constituímos,
oós do PDT, partido socialista democrático e nos empenhamos em estar presentes no grande forum da Internacional Socialista, absorvendo experiências e trocando
idéias a respeito das questões maiores que nos preocupam no momento.
Assim é qUe registro, com especial destaque, alguns
consensos que já se encontram bem cristalizados entre os
socialistas demo.cráticos do mundo inteiro, defendendo
J)õsiçõés políticas de grande interesse para o Brasil. Um
desses consensos, um dos que se mostraram com maior
claridade no congresso de Albufeira, diz respeito à crise
econômica mundial, apontando de forma dec;isiva para a
necessidade de uma verdadeira r-econstrução do sistema
financeiro internacional, reconhecendo a necessidade de
uma renegociação das dtvidas dos palses em desenvolvimento, e repudiando frontalmente as receitas monetaristas mtodoxas ditadas pelo FMI, que determinam a asfixia da economia desses países endividados e prejudicam
seriamente a redinamização das economias estagnadas
de todo o mundo.
Essas posições foram mencionadas em quase todos os
pronunciamentos que tratavam do tema, merecendo a
aprovação geral do plenário e destaque na resoluções do.
Congresso.
A questão do desarmamento, esse ponto magno, esse
ponto da maior importância não apenas para a consecução e manutenção da paz e da própria sobrevivência
da humanidade, não poderia deixar de receber tratamento prioritário nos debates, sendo de ressal~ar-se a ligação
sempre feita entre a redução dos colossais gastos com
armamentos e as possibilidades concretas do crescimento substancial da cooperação económica com os países
pobres, sem prejuizo do nível de vida das nações mais ricas.
A situação política na América Latina foi outro ponto
objeto de debates especiais, com vistas especialmente aos
acontecimentos trágicos que se desenvolvem hoje na
Amér_ica Centra.!. Aqui, também, o consenso entre os
socialistas-democráticos coi!lcide com o pensamento que
nós e a maioria dos brasileiros tem defendido e que coincide, taJDbém, _neste caso, com a posição do Governo
brasileiro, que ê a de buscar a solução dos conflitos pela
negociação_ política entre as partes conflítantes, apoian_dQ os esforços que vêm sendo feitos neste sentido pelos
governos da_Col<?mbia, do_ México, do Pana~á e da Venezuela, e condenando, por conseguinte, todas as interferências de interesses e nações externas à área de conflito.
Ainda agora, Sr. Presidente, estamos vivendo um episódio insólito, com os aviões líbios carregados de armas
para a Nicarágua estacionados em aeroportos brasileiros. A posição do Governo brasileiro no caso é irrepreensível, mas a atitude de funcionários líbios, tentando
enganar as autoridades brasileiras, sobre a natureza da
carga, não_nos deve fazer esquecer que a Nicarágua é, no
momento, vítima de agressão externa e, por esta razão
merece nossa solidariedade na busca de soluções próPrias para aquele pafS,-e que respeitem ao ideal democrii
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tico, ao ideal de pluralista e ao ideal'de independê~Cia
das nações e de não interferên<=:ia <!~- outros países_ nos
respectivos negócios internos. Há uma interferência clara dos Estados Unidos da América. E inegável, ~-P~?Prf~
ímprensa americana, o próprio CongrCSso americano
ressalta este fato, e o Govei-no Reagan sente-se paralisado no tocante às explicações que têm partido não só da
Nicarágua, mas dentro, como eu disse, de setores importantes da própria opinião ·norte.-americana.

O Sr. FábiO Lucena-- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO sAt0RNINO- Con:Cttiuito prazer.

O Sr. Fábio Lucena -Nobre Senador, esse episódio
.:los aviões líbios mais uma vez traz à tona a vexatória situação da diplomacia brasileira e demonstra claramente
que o Ministério das Rel3çõés-EXtedores do nosso País
está praticamente sem funçãO instiu.icional."Para tanto,
obsez:ve-se: faz poucos dias, o Governo mandou ao Suriname um Ministro de Estado, Ministro de Assuntos
Fundiários, para tratar, ao que tudo indica, de assuntos
de natureza diplomãtica e militai-. Por outro lado, na
próxima quarta-feira, o Presidente Reagan comparece
ao Congresso dos Estados Unidos - são informações
publi~das nos jorrtais- para tentar sensibilizar o Congi:-esso a respeito da ínterferência indevida dos Estados
Untdos nos assuntos internos da Nicarágua e de_ E1 Salvador. O Senador Ted Kennedy, em discurso pronunciado anteontem, no Senado norte-americano, declarou
que, se a Nicarãgua não pode obter armam~ntos com os
seus inimigos, evidelltementç vai ter que procurá~l~s com
os seus amigos ou com aqueles que são sirnpàticos à causa nicaragi.lense. Agora, veja V. Ex• ã situação do Congresso brasileiro em comparação com o Congresso
norte-affiericano: qUem neste Congresso, o Presidente do
Senado, o Presidente da Câmara - foram informados
do conteúdo da missão do MinistrO Danilo Venturini no
Suriname? Foram eles informados- o Presidente do Se"
nado, o Presidente da Câmara - do teor da carga que
existe nos aviões que estão retidos no Recife e em Manaus? Veja V. Ex• essa disparidade gritante, e mais este
desPrezo com que a cOndução dos negócios externos do
nosso País, esse desprezo com- que o G_overno preSenteiao Congresso Nacional, que tem competência constitucional para decidir, em última instância, sobre acordos,
sobre tratados e sobre convençõesinternacion?is. Particularmente, solidarizo-me com o prohi.mciamento de V.
Ex• Enalteço os conceitos aqui emitidos por V. Ex• arespeito do Socialismo Democrático e, com sua permissão,
faço minhas as suas palavras de solidariedade ao massacrado e agredido povo da Nicarágua.

O SR. ROBERTO SATU-RN!NO- Muito ~brig~do,
senador Fábio Lucena. Agradeço a V. Ex• o_aparte, que
enriquece, sobremaneira, o meu -iiroliunciamentO. Concordo com V. Ex• quando aponta para a desatenção com
que o Governo trata o Congresso Nacional, o Senado
Federal, como a Câmara dos Deputados, na tomada de
decisões, às vezes de tal importância, que ultrapassariam
o significado de tudo aquilo qUe nós votamos aqui nesta
Casa. ou na Casa-irnlã do Congresso Nacional. Por
exemplo, esta questão do acordo ~om o F:uitdo Mone~
tário, como essa missão que surpreendeu a todos, cujo
conteúdo, cujo significado até agora eStá por ser esclare~
cido, do Ministro Venturini aO Suriname, as alegações
de que se tratou de um movimento de aproximação para
evitar que o Suriname, no isolameDto, pudesse sC-Iigar a
países do mundo não-democrático, pode até ser um argumento convincente, mas desde que seja d~clarado explicitamente, e com maior quant~dade de detalhe_$ e _de
inforniações, ao Congresso brasileiro, às Comissões de'
Relações Exteriores. Enfim, un1a ~plicação à NaçãO
através dos seus representantes. V. Ei• aludiu muito bem
ao fato de que nos Estados Unidos, agOra, na próxima
semana, o Presidente, o que é incoriiU:rii, extÍ'emamente
incomum num sistema pr6sídencialista, o Presidente vai
se dirigir pessoalm~._nte ao Congresso, para dar explicações sobre a politica americana em relação à Nicará~ua, em re~ação à Amêrica Central.

I~t_,1_ê o que se d~ve observar num regime democrâtico,
isto é_ o que seria desejável, ~que aspiramos, não só nós
Congressistas, mas acredito, to_çlo o povo, toda a socieda<!_e _brasileira.

O Sr. Aderbal Jurerna -

Perm'tte

-v. Ex• um aPa~t~?

O SR. ROBERTO SA TURNINO- Já darei o aparte
a V. Ex• nobre Senador.
No caso em tela, o suposto argumento que teria justificado a viagem_ do Ministro Venturini ao Suriname deveria valer também para a Nicarágua. Claro que um país
das dimensões da Nicarágua, um país com os problemas
econômicos e sociais daquelá região da América Central,
se _ficar isolado no mundo democrático! var procurar
apoio e sustentação, como ao que tudo indica fCz em relação à Líbia, junto a países que não praticam o r~gime
democrático -e que estão, diieta ou indiretamente, ligados à órbita do poder soviético, razão pela qual considero que é nosso dever não permitir que países como a Nicarágua _ç_aj_am na situação de isolamento que os obrigue
a recorrer a auxílios e ajudas que não se localizem no
mundo democrático.
A posição correta, a meu juízo, ajuízo do meu Partido
-acredito que a juízo de V. Ex' também- é de que a
solidariedade do Brasil à Nicarágua será essencial, juntando o seu apoio às iniciativas do México, da Colômbia, do Panamá e da Venezuela, no sentido de que se encontre _uma solução negociada, pacifica, que respeite os
interesses que estão em conflito no local, sem, naturalmente, a interferência de potências estrangeiras e àe
nações que estão jogando ali, naquele território, objetivos de_ outra natureza, que não aqueles que determinaram Q conflito em questão.
--Agradeço a V. Ex• -o aparte e ouço, com muita
atenção, o Senador Aderbal Jurema.

O Sr~Aderbal Jurema- Nobre Senador Roberto Saturnino, os assuntos assinalados pelo 'nobre colega do
Amazonas, Senador Fábio Lucena, são coinpletamente
diferentes. Uma coisa é a misSão do Ministro Venturiní
ao Surin;1me; -outra, o problema dos aviões que aqui foram detidos, por suspeita de que tragam uma carga que
CO_Dtraria os regulamentos nacionais.
O SR. ROBERTO SATURNINO- De acordo. Os
asSuntOs são diferentes. b que há em comum ê_o mjstêiio
que paira sobr'e eSses~episódios.
-

O~Sr~ Aderbal Jurema- Quando o Senador Fá~io L~
cena disse que não sabía~os, que não tivemos conheci~
mento do conleúdo desses aviões,' também a Aeronáuti~
ca brasileira nãÕ sabe ainda o conteódo desses aviõ!!s.
TiihtÕ que esses aviões estãO Sob- cuStódlR em Ú:rritório
brasHeiro 1 até que se esclareça o incidente~ A atitude do
- Ministério _do_ Exterior., através do Ministro Saraiva
GuerreirO, tem_sido de prudência, para que não se ti'ans~
foime em um_a guerfinha um acidente aeronáutico. Em
verdade, essçs aviõe:s_ desceram no Brasil não porque seus
pilotos quisessem descer no Brasil. Segundo informa a
imt,irensa, des~rani por necessi_dade de _abastecimento,
avarias, etc. Houve, então, suspeita de qUe esses aviões
~_tavam trazendo uma cargã que, do ponto de vista brasileiro da_ segurança do País, era carga que não podia
transitar pelo Brasil. Até aCora não está esclarec_ido. Na
feiTã do Seriador FábJo Lucen~. lá se_ e_ncontram três
aví~es.P_elo que eu Ii hoje nos jornais, esses aviões, de
fabricaçãO russa~ ainda_ não foram inspecionados ou vistoriados pelo Governo brasileiro, através do seu Ministér~~~~Qetente. E por que não? Porque o Governo brasileiro está dialogando com o governo da Líbia, para que
a- Líbia mand~ uni representante, a fim de que se processe, dentro do ritual diplomático, essa vistoria. De maneira que não há nada a censurar da parte· do Governo brasileiro. O GoVerno br<isileiro não sabia qu~ esses .aviões
larri ãpiifecer nos céus do Brasil. Eles chegaram por acaso, esta é que é a verdade. Q outro caso: o Ministro Venturini, tanto quanto podemos dizer a esta Casa, não levou nenhuma missão secreta- tanto não levou que foi
- anunciada publicamente a sua ida ao Suriname- como
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também não levoU nenhum protocolo para assinar com
o governo do Suriname, porque sabe V. Ex•, sabe o_ Senador Fábio Lucena, qualquer protocolo neste sentido
precisaria passar pelo Congresso Nacional. O que houve,
- sem _dúvida,_ foi uma gestão do Governo brasileiro, no
sentido de fortificar as relações com o Governo do Suriname, através de um Ministro de Estado. Por isso, penso
que não houve nenhuma capitis diminutio para o Senado.
No entanto, V. Ex•s, das Oposições, estão no direito de
exigir maiOres esclarecimentos, e esta Liderança terá, no
cumprimento do seu dever, a missão de levar ao Executivo, ao Ministro Venturini, as censuras e reclamações feitas em Plenário, pelo misterioso da missão, como classificaram. Não a classifico de missão misteriosa.
Classifico-a, sim, de uma missâo amistosa.
O SR. ROBERTO SA 'TURNINO -Nobre Senador,
longe de mim, e creio também da intenção do nobre Senador Fábio Lucena, criticar propriamente o procedimento_, _Na minha opinião pessoal, o procedimento do
Governo brasileiro em relação ao episódio dos aviões
líbios é absolutamente correto, fez o que devia fazer, o
que manda o interesse nacional que fizesse, e está procedendo de acordo com a regra, com a lei internacional, está absolutamente certo; assim çomo não quero criticar a
viagem do Ministro Danilo Venturini ao Suriname porque ignoro as razões que determinaram essa missão, embora eu pos-sa ter, em relação a essa iniciativa, alguma
manifestação de desconf1arrça, pelo noticiário que chega
procedente daquele pafs, em relaÇão a atitudes do Governo e acusações muito graves que pesam sobre o Governo do Suriname e que ainda, a meu juízo, pelás informações que tenho, não foram suficientemente esclarecid_as. Mas, em todo caso, como eU disse, se o objetivo ê
evitar o isolamento do Suriname e contribuir para que
aquela nação encontre o seu caminho democrático, acho
perfeitamente justo.
que criticamos é falta de informação ao Congresso NaciOnal, ao Senado Federal, em
particular, a respeito desses acontecimentos todos, na
área de politicB. lnterriicíonal do País.

o

a

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex' permite-me um aparte?

O SR. ROBERTO SATURN!NO- Pois não.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, se houve vio~
lação d() espaço aéreo brasileiro, e isso quero deixar bem
claro ao nObre Senador Aderbal Jurema, é claro que o
Governo não tinha que fazer senão o que fez....:: cumprir
o texto de convenção internacional nesse sentido. Mas, o
que o New York Times publicou, nos Estados Unídos, c:
o texto d~ publicação foi divulgado, ontem, pela Rede
Globo, às 23 hÕras. foi que o governo dos Estados Unidos_ informou ao Governo brasileiro que os quatro
'3Viões übios transportavam armamentos para a Nicarágua. Ora, como ·se ateia, eÓtào, agora, que a vistoria vai
ser feita parã Saber O -que- hã -d(mtro dos aviões, quando o
Governo, adrede, tiilha conhecimento de que esses
aviões transportavam armamentos? Eu não censuro a
posição do Governo, no que pertine à atitude que ele
adotou em decorrência da violação do espaço aêreo brasileiro. Jsso já ~conteceu aqui em Brasília, há 2 ou 3
anos, quando um avião cubano violou o ~aço aéreo
brasileiro e o nosso Governo, na defesa da soberania na_cional, forçou a descida do avião; até aí, tudo bem. Mas,
por que tudo isso acontece e o Governo não inform01 ao
Congresso, nã,o informa ao Senado? Agora, censuro a
ida do Ministro Venturini ao Suriname, porque não se
sabe o _que_ o ~· Min-istro foi tratar lã. No caso dos
aviões, nóS sabemos, porque o Governo sabe e os jor·
nais publicaram, há armamentos dentro dos aviões e se
diz até que esses armamentos, ou grande parte deles, são
de fabricaçãO brasileira, porque a Libia é o segundo
maipr CQmprador de armamentos bélicos do Brasil e o
nosso País hoje ·é o 61' produtor de material bélico em
todo o Mundo. Com relação a deslocamentos sigilosos
de Ministros de Estado ao exterior, nós já temos exemplo. Na guerra da,s Malvinas, esteve em_Buenos Aires o
Ministro-Cl_tefe do SNI e atê hoje não sabe~os o que o
Ministro-Chefe do SNI foi fazer em Buenos Aires. Por
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que lá não foi 0: Minístro das Relações Exteriores, que é
a pasta competente para tratar desses assuntos e por que
o Congresso, e em particular o Senado, não é ínform_ado

desses constantes deslocamentos em missões sigilo_s_a_s
para o exterior? -o----que há a esconder, nobre Senador?
Afinal de contas, o Congresso representa a Nação, foi
perante este COngresso -que o Presidente da República
tornou posse e jurou aqui manter, respeitar e preservar a
Constiür.ição Federal, e não me -consta que a Cõõs-ti~
tuição cerceie o direifO de qualquer-Cidadão de ser informado, e muito menos o Senado, a respeitO de problemas
internos ou externõ_s_ relãcio-nados com nosso País, Tsto
eu censuro e vou continuar a censurar, no exercíciO do
meu direito, decorrente do meu mandato. Não posso
aceitar, acredito não aceita V. Ex• não aceita o Seriado
inteim, que esta Casa seja privada desse direito de inforR
mação que lhe ê inerente e que lhe é inarredável por
força da Constituição Federal, porque se_ competência
alguma instituição neste País possui para fiscalizar, para
aprovar atas, tratados, convenções, articulações, converR
sações infernaCíonais, ·essa'instituTÇão é o Senado Fede:.
rat Então, istõ é u·ma préiTogãtiv"a que tem que ser mart~
tida, tem que ser defendida, nobre Senador Roberto SaR
turnino, e o sentido do meu aparte é exatamente este, o
de reconhecer o ac_erto da providência do Governo brasileiro no que pertine ãos aviões tíbios e lamentar, sinceramente, que a nossa Força Aérea, conforme declaração
do Ministro da Aeronáutica, não saiba a_brir a porta dos
aviões russos que estão no Aeroporto de Manaus. Então,
é preciso que o Senado Federal ajude também à Força
Aérea. Porque não é possível, Senador Roberto Saturaino, que pouse uma aeronave num aeroporto brasileiro e
a F'AB, a Força Aérea Brasileira, não saiba nem sequer
abrir a porta desse avião. E se_esse avião tiver uma bom_ba atômica para ser explodida no Aeroporto de Brasília,
no Aeroporto de São Paulo ou no Rio de Janeiro? E se
essa bomba explode? Quem é o culpado? O Senado Federal? Não, acredito que a Força Aérea Brasild:ra-·tein
que se adestrar mais. Eu reivindico o adestramento da
Força Aérea- Brasileira; õ Seu ree-quípamefl.tõ. -EStá-terlõ
que eu não saiba abrir a porta de um avião, mas a Força
Aêrea Brasileira? Não, nobre Senador, não ê possíve1. A
Força Aérea Brasileira pelo menos tem que aprender a
abrir a porta de qualquer aeronave que pouse em território brasileiro. Não vai aqui nenhuma crítica à Força
Aérea Brasileira, pelo contrãrio vai üm apelo para que se_
reequipe, ao menos para aprender a abrir porta de aviões
russos. Desculpe, nobre Senador, pela interferência, por.:que prolonguei bastante o meu aparte.

O SR. ROBERTO SATURNINO-

N~o

hâ o que

desculpar. Agradeç<? o aparte de V, Ex•

O Sr. Aderba/ Jurema- Permite--me V.Ex• um pequeno adenda ao aparte do nobre Senador _Fábio Luce_na?

O SR. ROBERTO SATURNINO - Ouço o nobre
Senador Aderbal Jurcma.

O Sr. Aderba/ Jurema- Primeiro, o Senador Lucena,
quanto a essa parte de abrir porta ou não saber a_brir
porta, tenho a imPressão de que S. Ex• está hoje de muito bom humor, por isso estã colocando o_ problema nesses termos porque, em verdade, eu repilo qualquer insinuação de incompetência da- Força Aérea: -Brasileira
quanto a esse problema de penetrar nos aviões. O que está acontecendo é que, dentro das normas d_iplomãticas, a
Força- Aérea Brasileira não quer violentar essa vistOria,
quer fazer essa vistoria com a presença ~atê do representante diplomátiCo da Líbia, foi" isso -que OsJorfiãis'd_isseram. Quanto a esses aviões, -à Força A~ea rião deu nenhuma nota_ oficTal nesse sentido, dizendo que não tínha
condições de abrir as portas, apenas, a ForÇa Aérea está
esperando uma decisão do Governo brasileiro que determine, atraVés dó seu--MiniSiéi'Th_ ôo Exterior, a ~evassa
,nos aviões para verificar o conteúdo-que eles trazem lá
da Líbia. Quanto às armas braSileíras_ que -o Brasil veD.de
à Líbia, íssCI não tem nenhuma im-portãnci.a, porque nós
ven-demos para a Líbia e agora quanto- à Líbia mandar
para outros países, já ê uma oUtra história, confó dliia

Kip/ing. A visita do Ministro-Venturini ao Suriname, de

que o Congresso Nacional deveria estar informado,
como assinala e reclama S. Ex• o Senador do Amazonas,
e que também todos nós devíamos tomar conhecimento
por que foi a Buenos Air.es o Ministro do SNI, há
problemas de segurança-nacional, SeOadOf- RobertO S-aturnino, que nós não podemoS, de uma hora para outra,
div_ulgar para toda a população do Pafs. Em todOs os
países existem esses problemas, e niil1;uém me Venha
convencer· de que o Ministro Medeiros-foi à Argentina
em férias, em piquenique nem que o'Minístro Venturini
saiu do Planalto para ir ao Suriname a passeio. Eles foram, Seffipi-e preOcupados, em di:fesa do seu Pais, porque
se nós somos patriotas, eles também o são.

:O $r. fábio Lucena -

O Sr. Aderbal Jurema -

E' o que eles foram fazer lá?
Isso saberemos.

O-SR. ROBERTO SATURNINO- Concordo com
que há assuntos que são resei:-vados, pela sua
própria natureza, h-ã" r-azões-de Estã.âO que determinam a
reserva e o segredo sobre missões. Entretanto, aos representantes do povo, ao Congresso Nacional, a Senadores
e Deputados, não vai V. Ex• me convencer de que esse
segredo não deva ser transmitido. Para isso, é claro, oregimento e a regra do Congresso Nacional estabele_cem as
condições de infonnação, em sessão secreta ou em reunião secreta da respectiva comissão. Mas o fato ê que
não pode haver assunto que seja t_~o secreto de que os representantes do povo não possam tomar conhecimento;
assim, pefo menos, ocorre em todos os países democráticos_ d_o Mundo. Eu, propriamente, aceito a:s explicações
de -V. Ex~. em todo seu aparte, o que apenas não aceito é
quando V. Ex~ nos diz, até de uma forma muita honesta,
declarando:. "pelo menos ê o que dizem os jornais".
Acho, nobre Senador, que V. Ex•, corno Uder, pelo menos a Liderança do PDS, nesta Casa, de'{iª estar informada, não apenas pelos jornais, mais informada· diretamen_te pelo Governo para nos trazer esclarecimentos
mais completos a respeito de to_dos O$ acontecimentos
que se estão desenrolando_ nos dias de }lqje~
Sr. Presidente, essa diversão em relação .ao assunto
principal do meu pronunciamento era necessária em ra----:zão do interesse que despertam esses eventos aos quais os
apartes com que me honraram se referiram.
V. Ex•_

etn

{O Sr. P_residente faz soar as campainhas.)
Mas, devo voltar, atendendo_ ao apelo de V. Ex•. e
concluir__o meu pronunciamento, referindo-me ainda ao
Congre-sso da_Jnternaclonal Socialista, para reafirm-ar
que as posições desse fórum, a que me referi, São bastante claras, abordando questões de enorme importância
para o" Brasil; para o Mundo, para o Mundo democrático- -em especial, ao lado de outras que não mencionei,
mas que foram também tratadas no Congresso, referentes ao'Orieilte Médio, à Ãffica do Sul, ao-Afeganistão, à
PofOnia, ao Timor Leste, serripre todas as posições em
defesa intransigente da democracia, da paz, da negociação política e da justiça social. Posições políticas que
caracteriiiain. bastante e _colocam em relevo, no Mundo
de hoje, como na sua História, lideranças da maior expressão como as de Willy Brandt, Presidente reeleito da
Internacíonal Socialista; de Mâiio Soares, ~di_~Portugal;
de Felipe Gon:zalêz, da Espanha, de O!of Palme, da Su~
cia; de Bruno l<.reisky, da Áustria; de Carlos Andrés
Pêres, da Venezuela; de Peila Gomez, da Repúbiíca Dominicana; de Michael Manley, da Jamaica; de Leopold
Senghor, do Senegal; de Bob_Hawke, da Austrália; todos
vice-presidentes da Internaêiollat Socialista, que estão ou
qUe estiveram no poder em seu·s respectivos pafses.
Acreditamos, Sr. Presidente, nós do PDT, que são posições corretas, que constituem respoStas democráticas e
socialis-tas aoS proweffiãs quC- ã"fligem o Mundo de nossos dias. Por assim acreditar, por estarmos convencidos,
como disse, das necessidades da existência de uma alternativa socialista bem caracterizada no quadro político
brasileiro,-p8.rá à consolidação do regime democrático, e:

Abril de 1983

gue 'procuramOS um~a- aproximação com a Internacional
Socialista e é a razão ta_mbém que me levou a fazer este
registro- 'desse: importante evento ocorrido em Portugal,
nos últimos dias.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, projeto de lei que vai s_er lido pelo Sr. 1?-S_ecretãrio.

e lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 61, DE 1983
"Re"oga os DecretoS:.Ieis n9 1.866, de 9 de março
de 1981, e 1.937, de 27--de abril de 1982".

O Co_ngrisso Nacional decreta:
Art. I" Ficam revogados os Decretos-leis n'l 1.866,
de 9 de março de 1981, e n'l 1.937, de 27 de abril de 1982.
Art. 2'1 -Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação
Os Decretos-leis que.. se revogam são crist8.linamente
insconstitucionais, como se passa a demonstrar.
A Constituição_F_ederal, Art. 15, II,§ 1", estabelece:
"Serão nomeados pelo Governador, com prévia
aprovação:
____ {. .. ) b) do Presidente da República, os Perfeitos

dos Municípios declarados de interesse da segurança nacional por lei de iniciativa do Poder Executivo".
Dizendo-se rio uso da atribuição que lhe confere o Arti_go 5,5!_ ile!Jl I_, da Cong{tuição, o Presidente da República editQu.o Decretq~lei_ n" .1.866, de 9 de ffiarço d~ 1981.
De fato, o dispositivo constitucional invocado pelo Presidente da República, como adarga para a edição do
Decreto-lei supra, lhe confere poderes para expedir
Decretos-leis sobre segurança nacional. Mas segurança
nacional "é o .estado de garantia proporcionado à
Nação, para ·a conse-cuçã-o dos seus objetivos nacionais,
dentro da ordem jurídica vigente" (Lei n9 6.620, de 17 de
dezembro de 1978, Art. 2'1), Reza a Constituição, Art. 86,
que "toda pessoa, natural ou jurídica, é responsável pela
segurança nacional, nos limites defendidos _em lei", isto
ê, nos limites da Lei de Segurança Nacional (Lei n"

6.620, de 17 de dezembro de 1978).
Ora, lendo-se e relendo-se essa lei iníqua, produto do
terror e do arbítrío, mesclada ainda pelos ranços do ódio
sobrevivente ao período revolucionário, nela não se .encontra nenhum dispositivo sobre Prefeitos de Municípios declarados de interesse de segurança nacional "por
lei de ~nidativa do Presidente da República". Defini-se,
pois, do próprio texto da superlei, que a competência
constituCiO-nal do Presidente da República para expedir
Decretos:.leis sobre segurança nacional se restringe aos
limites -de segurança nacional definidos e-m lei (na Lei de
Segural:!-ça), consoante o expresso no Art. 86 da Constituição_
O Art.l 9 do Decreto-lei N9 1.866/81 repete a norma
do Art. 15, II,§ l" da Constituição. Mas o§ 1'1 acrescenta
aO-teX_to constitucional mandamentos que nele se contêm, o que só poderia ser efetuado pelo Congresso Nácional, através de emenda. Com efeito, o § 19 estabelece:
..Se o nome escolhido não merecer a aprovação do
~residente da República, este, por interlnédio do Ministro da, Justiça, comunicarâ sua decisão ao Governador
do Estado, devendo ser feita a indicação de novo nome,
dentro do pr~o de 10 (dez) dias, a contar daquela comunicação".
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DECRETO-LEI N• 1937,

O § 29 do mesmo artigo é mais audacioso: "Até a nomeação do respectivo titular, responderâ pela Prefeitura,
Prefeito pro tempore, designado pelo Presidente da Re-
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pública".

Afrontando a Constituição, o DecietO-Iei n'l-1,866'/ál
cria situações e figuras que conflitam, gritantemente,
com a Constituição, 'que não cogita ·dessas fiSuras e situações. Nem mesmo a Lei de Segurança, no que pertine
ao assunto, ousa nivelar-se ao Código de Constantino.
Não satisfeito com essa clamante violência contra a
Lei Maior, o Presidente da Repdblica foi além, ao editar
o Decreto-lei n'l 1.937, de 27 de abril de 1982, que acrescentou ao Art. }9 do Decreto-lei nt 1.866/81 os seguintes-:
"§ 39- Os Prefeitos nonleados nos termos do caput
deste artigo serão exonerados quando decaírem da confiança do Presidente da República ou do Governador do'
Estado.
"§ 4q- A exoneração será imediata quando o Governador for avisado pelo MiniStro- dii Justiça de que o Prefeito decaiu da confiança do -pftsidCnte da RepÜblica.
..§ 59 - Quando o Prefeito deixar de merecer _a confiança do Governador do EStado, a exoneração será precedida de aprovação do Presidente da República".
Alêm da violência, à farta comprovada, que COmeteu
contra a Constituição, o Presidente da República ainda
se insurgiu, de modo igualmente cristalirio, contra o
princípio da autonomia municipal, assegurada no Aftigo
IS da Lei das leis. E fez mais: o Presidente da República.
extrapolou das suas atribuições constitucionais, pois,
dentre o rol de sua competência privativa, estabelecido
no Art. 81 da Constituição, inclui-se (inciso VII): •• aprovar a nomeação dos Prefeitos dos Municípios declarados de interesse da segurança nacional". Com relação
aos Municípios declarados de interesse da segurança nacional, ê só e somente o que compete~ pela Constituição,
ao Presidente da República: aprovar-lhes a nomeaçao.
Nada mais!
Pelo exposto, os Decretos-leis que se revogam são absolutos, indiscutível e indisfarçadamente inconstitucionais. Daí que o objetivo do presente projeto ê o de restaurar o impêrio da superlei.
Sala das Sessões, em 22 de abril de 1983. -Fábio Lucena.

Acrescenta parágrafos ao artigO i' do Decreto-Lei
fi' 1.866 (I}, de 9-de março de 1981, quedispõesobrea
nomeação de Prefeito em Mtinicípio declarado de interesse da Segurança Nacional

O Presídente -da República, no uso da atribuição que
lhe confere o Artigo 55, item I, da Constituição, decreta:
Art. J q Ficam acrescentados ao artigo J9 do
Decreto-Lei n9 1~866, de 9 de março de 1981, os seguintes

pa~áirafo~:
"Art. 19
...•.•.•....-·······-~-·~-·~--·-~~~§ 39 Os Prefeitos nomeados nos termos do "caput"
deste artigo serão exonerados quando decaírem da
confiança do Presidente da República ou do Governa-- dor do Estado.
§ 49 A exoneraç_ão sei:â imediata quando o Governador for avisª9o pelo Ministro da Justiça de que o Prefei--to decaiu da confiança do Presidente da República.
§ 59 Quando o Prefeito deixar de meiecer a cOnfia~ça 9o Governador do Estado, a exoneração serâPre_cedida de aprovação do Presidente da República."
""Art. 29 Este Decreto-Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3q Revogam-se as disposições em contrário. JOÃO -f:'iGUE!REi>o- Presid.enÍe~da RepúbliCa.
- lbrOim' Abi-Ackel.

Às Comissões de Constilui(ão e Justfça e de Segurança Nacional

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a m~a_, comunicação que vai ser lida pelo Sr. lq
s~cretári~.
.

E lida a seguinte

DE 9 DE MARÇO DE 1981

Dispõe sObre a nomeaçãO de Prefeito em. muniCíPio declarado de interesse da Segurança Nacional
O Presidente da República, no uso da sua atribuição
que lhe confere o Artigo 55, iterril, da ConstituiçãO, decreta:
Art. 1q Os Prefeitos dos municipios deClarados de
interesse da Segurança Nacional serão nomeados pelo
Governo do Estado_ respectivo, mediante prévia aprovação do Presidente da República.
·
§ 19 Se o nome escolhido não mer-ecer aprovação do
Presidente da Rep_ública, este, por intermédio do Ministro da Justiça, co~rinicará sua decisão ao Governador
do Estado, dev~nôo ·se~ fei.ta a indicação de novo nome,
dentro do prazo de 10 C4~z}dias, a contar daquela comunicação.

§ 29 Atê a nomeação do respectivo titular, responderã pela Prefeitura, Prefeito upro terripore", desigÕ3do
pelo Presidente da República.
Art. 29 Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrârio.
- JOÃO FIGUEIREDO, Presidente da República Ibrahim Abi-Ackel.

Brasília, 22 de abril de 1983
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O requeriM
menta lido será publicado e submetido ao exame da Comissão Diretoril, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr, I9
Secretáiio.

E lida a seguiflte
Senhor Presidente,
Tenho a honra 'de comunicar a V. Ex• que me ausentaM
rei do País, a pútlr de 224-83, para, na qualidade de Delegado Especial, participar da Delegação Brasileira à
132• Reunião do Coriselho lnterparlamentar, a realizarse em Helsinki - Finlândia.
Sal~ das Sessões, 22 de abril.de__1983.- Ml{rilo Bodaró.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência fica ciente.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Estã finda a
hora do expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 210, de 1983), do Projeto de Resolução n9139, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo, Estado de São Paulo, a el~var _em CrS
6f5J70.500;õb -(seiscentos e quinze milhões, cento e
setenta mil e qui.ç1f!_entos 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 <;lo Regimento Interno.
A matéria vii à :promulgação.

GRUPO BASILEIRO DA
UNIÃO INTERPAR.LAMENTAR

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 1.866,

Sábado 23

E a seguinte a redação final aprovada
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 139, DE 1981

Sr. Presidente,
cOmunico .a Vossa Excelência que o Senador Murilo
Badaró integrará~ como membro nato do Conselho, a
Delegação Parlamentar Brasileira à 132• Reunião do
Conselho Interparlamentar, a \ealizar-se em Helsinki
(Finlândia), no corrente mês.

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

-Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência
o~ meus protestos de consíderação e apreço. - Edison
Lobão, Presidente. _____ _

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo. Estado de São Paulo, a elevar em CrS 615~170.500.00
- (si!fsâ!ritoS é(jutnZe milhQes, cenio e setenta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua divida consolida-

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A comuni_
cação Iída vai à publicação.
Sclbie a mesa, o requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19 Secretário.

.t lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 635, DE 1983
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do Senado, do discurso proferido pelo Senador Aloysio Chaves, na Embaixada de
Portugal, em Brasflia, no dia 20 de abril de 1983, sob o
título "Brasil: semente que Po!tugallançou na eira da
História'',
- -Sala das SessÕes, 22 de abril de 1983. -Jorge Kalume
- Aderbal Juremo.

RESOLUÇÃO W

, DE 1983

da.

O Senado Federal resolve:
Art. --~9 ê. a Prefeitura Municipal de São Paulo, EstaM
do 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$ 615.170.500,00 (seiscento~ e quinze milhões, cento e
setenta mil e quinhentOs cruzeiros), Correspondentes a
833.000 UPCs, considerado o valor no~inal da UPC de
Cr$ 738_~50 (setecentos e trfnta e oito cruzeiros e cinqaenta centavos), vigente em janeirof81, a fim de que possa
contratar uma operação de crêdito de igual valor junto
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade_ de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
...:,__ -BNH, destinada à execução de obras de infraestrutura em conjuntos habitacionais da COHAB -
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Programa FINCfFIEGE, naquela cidade, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivO processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua· publicação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 2:
Discussão, em turn9' único, da Redação_ Final (oferecida pela Conlissão de Redação em seu Parecer
n~'213,

E a seguinte a redação final aprovada

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 62, DE 1982
Faço sab~r qu~_o Senacj:o Feder~_! aprovou, nos termos
do art, 42, inciso YI, da Constituição, e eu,
- - - - - - • Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

de 1983), do Projeto de Resolução n' 13, de

1982, que aUtoriza a Prefeitura Municipal de São

Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em CrS
493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta e um mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno llniCo. (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 Intea:no_.
A matêría vài à promulgação.

E a seguinte a

redação fi~al aprovada

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 13, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso vr, d.a Constituição_, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de SOO Pardo, Estado de São Paulo, 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 dMda
consolidada,
O Senado Federal resolve:
Art. 111 b a Prefeitura Municipal de São Paulo, Esta~
do de São Paulo, nos te'dnos do art. 211 da Resolução n"'
93, de 11 de outub_ro-de 19_76, do_ Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à implantação de creches, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art, 2'i' Esta Resolução entra em vigor na, data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 3:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
nl' 211, de 1983), do Projeto de Resolução n• 62, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cr_êdito ·no valor de CrS 123.939.Q90,00
(cento e vinte e três milhões, novecentos é trinta e
nove mil cruz~ros)~
Em discussão a redação fmal, em turno único.

(Pau~

sa.)

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.

Autoriza· a Prefeitu,ra Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais. a contratar operação de crédito
no valor de Cri 123.939.(}()(),00 (cento e vinte e três
milhões, novecentos e trinta e nove mil cruzeiros).

o· senado

Abril de 1983

quatro mil cruzeiros), correspondentes a 150,000 UPCs,
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.453.96
(um mil, quatrocentos e cinqilenta e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em janelroj82, -a -fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto
ao Barico ·do Nordeste do Brasil S.A.> este na qualidade
de gestor do fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDURBANO, destinado ao financiamento
-das obras de complementação 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 (Martins Filho)- Item 5:

Federal resolve:

Art. 1~> ~a Prefeitura Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~ da Resolução
n~>·9~.• de _11 de outu_bro_ de 1976, do Senado Fe~eral, autorizada a contratar operação de crédito no valor_ de CrS
123.939.0QQ,OO (çento e vinte e_três milhões, novecent~s e
tripta e n~>Ve_ __ mil cruzeiros), corrCspondente a 100.00
UPCs,_ considerado o valor nominal da UPC de CrS
1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e
trinta e nove centavos). vigente em o.utubro/81, junto ao
Banco de Crédito Real de Minas GeiãiS S.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH - destinada à implantação do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo prOCesso.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

DiScussão; -em turno único da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
_p~214, de !983), do Pr9jeto de _Resolução n"' 10, de
1983, que suspende a eX"ecução da Lel ri.' 38, dC 6 de
dezembro de 1977, do Municfpio de No ...a Granada,
ciO-.Estado de São ·Paulo.

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

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como
definitivamente aprovada, nQs termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a redaçao jlnçii aprovada:

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 4:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n"' 212, de 1983), do Projeto_ de Resolução n"' 131, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus,
Estado da Bahia, a elevar em CrS 218.094.000,00
(duzentos e dezoito milhões e noventa e quatro mil
cruzeiros) o montante de sua dívida cansolid~da.
Em àiscussão a redação final, em turno íinico. (Pau- sei.)
Não havendo oradores, declaro_-a encer_rada, sepdo a
iedação- final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno_,
A matéria vaí à promulgação.

E a seguinte a

redação final aprovada:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 131, DE 1982
Faço saber que o Senado F~deral aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
-----~ Presid~nte, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado
da /Jahia, a elevarem Crl218.094.000,00 (duzentos e
dezoito milhões e noventa e quatro mil cruzeiros) o
!'lontante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I"' ~ a Prefeitura Municipal de llhêus, Estado
-- da Bahia, nos termos do art. 2'i' da ResoluçãÕ n"' 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a ele_var o montante de sua dívida consolidada em Cr$
218.094_.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 10, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Const.itl!ição, e eu,
- - - - - - · Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Suspende a execução da Lei n' 38, de 6 de d~~
zembro de 1977, do Munictp[o de Nova Granada, do
Estado de Sao Paulo,
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E: suspensa, por inconstitucionalidade,
flos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 18.de agosto de 1982, nos autos do
Recurso Extraordinário n"' 95.914-91 do Estado de São
- Paulo, a execução da Lei nl' 38, de 6 de dezembro de
19?7, do Mllnicípio de Nova Granada, daquele Estado,

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 6:
Discussão, em turno íinico, da Redação Final,
(oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 215, de 1983) do Projeto de Resolução n' 12,
de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, Estãdo de Mato Grosso, a elevar em
Cri 102.000.000,00 (cento e dois milhões de 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 discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
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E a seguinte a redação final aprovada

PROJETO OE RESOLÜ<i;ÃO

N• 12,

OE 1983

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstituiçãO C, eu,lf1, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• - - - • DE 1983

timos no valor global acima mencionado, junto à Caixa
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinados à implantação de 2 (duas) escolas de_l"' grau e
um~ unidade pré-escolar, bem comº_ de um centro de
no Distrito de Nova Alexandria, naquele Mllnicfpio, obedecidas às condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

s-awe

Autoriza ·a Prefeitura Municipal de Mirassol
D'Oeste, Estado de Mato Grosso. a elevar em Cri
102.000.000.00_ (cento e dois mllhões de cruzeiros) o
montante de sua dfvida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia, volta-se à lista de
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal _de Mirassol do
D'Oeste, Estado de Mato Grosso, nos terlnos- do art. 2'1
da Resolução n'193, de 1I de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS; destinado à construção
·de escolas de 1~>grau, na zona rural daquele Municfpio,
obedecidas as condições admifídaS pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

---- O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) Sr. President~, Srs. Senadares;
Não poderia de deixar de assinalar, hoje, o 23'1 aniversário de Brasília; de Brasília que a Constituição de 1891
citava em termos claros, insofismáveis, que a futura capi. tal deste País fosse construída no planalto goiano; de
Brãsília, que mereceu de José Bonifácio, o moço, pelos
idos de 1823 e 1824, uma como que visionária mensagem, dando· lhe até o nome. _hl~ História, o nome desta
capital a mim me parece que foi José Bonifácio quem
teve a primeira lembrança. Depois, temos o sonho, a viSão de D. Bosco. E enl. 1928, estudante que eu era no Ginãsio Oswaldci Cruz, no Recife, escrevi no jornal, de
-nome liberdade, quatro contos, anunciando em estilo de
ficção científica o nascimento de BraSília. E diZia textualmente: "constnúda no planalto goiano e no lugar mais
plano".
Naquela época, estudarite secundário, os contos,
publicados num jornalzinho de colégio, despertaram o
interesse apenas da comunidade estudantil. E, muitos
anos depois, em 1960, viemos a Brasília, como representante do povo de Pernambuco, assistir à inauguração d~
-Brasília, que o gênio de Juscelino Kubitschek de Oliveira
construiu e instalou neste Planalto.
Quero, neste instante, mais uma vez, render o pleito da
minha admiração pelo estadista que_ foi Juscelino Kubitschek de OliVeirB., um visionário do futuro. E, ao mes~mo tempo, congratular-me com o atual Governador do
Dísttito Federal pelas comemorações realizadas ontem,
com um cunho nitidamente popular. O Governador José
Ornellas concentrou no Parque Rogério Pithon uma
sêrie de festividades, todas elas procurando despertar no
brasiliense o amor pela sua cidade, o amor pela sua capi·
tal. Desde as primeiras horas da manhã até à noite, eu vi,
corno brasiliense -porque aqui me encontro residindo,
como parlamentar, desde 1960 - eu vi o povo alegre,_
. .contente, festejando o_ 139 aniversário de Brasflia, graças
ao sentido eminentemente popular que o Governador
José OrneiTãs deu-a- essas comemorações.
Assinalando este fato, que mostra a sintonia do Gdverricidor de Brasflia com os tempos de abertura política
que estamos vivendo, deixo minha palavra de saudação
àqueles pioneiros, como Bernardo Sayão, que caíram lutando nesta terra; aos candangos que construíram esta
Cisei, que itbrirãm as picadas da estradit Belêm-Brasflia,
que estreitaram os nossos laços com os Estados de
Goiás, de Minas Gerais, de Mato Grosso e de todas as
demais unidades da Federação.
-:_-Aqui nesta teTra prevista na Constituição de 1891 nós
todos temos que nos unir, para que, de fato, Brasília continue assim, o cenário das grandes decisões nacionais, na
palavra· imorredoura de Juscelino Kubitschek de Oliveira. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Iteni 7:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Co.lllissão áeR.edaçã.o em Seu Parecer
n"' 216, de 1983) do Projeto de Resolução n"' 13, de
1983~ que autoriza a Prefeitura Municipal de Cândido Mota, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$
I 14.178.153,00 (cento e quatorze milhões, cento e
setenta e oito mil, cento e cinqUenta e três cruzeiros)
o montante e sua .dívida consolidada.
Em discussão a redaçãO- fin-al, em turno únic_o (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 finai aprovada
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 13, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão e, eU, li, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• - - - • DE .1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cândido Mota, Estado de São Paulo, a elevar em Cri
I 14._178.133,00 (cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e cinqüenta e três cruzeiros) o
moniante de sua d{vida consolidada.
O Senado Federal resolve;
Art. 1'1 É a Prefeitura Municipal de Cândido Mota,
Estado de São Paulo, nos termos do art. 2"' da Resolução
n'l 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
em Cr$ 114.178.153,00 (cento e quatorze milhões, cento
e setenta e oito mil e cento e cinqUenta e três cruzeiros)
correspondentes a 64-.39CJ ORTNs, considerando o valor
nominal da ORTN de Cr$ 1.775,71 (um mil, setecentos e
setenta e cinco mil cruzeiros e setenta e um centavos) vigente em maiof82, a fim de que possa contratar emprés-

a

--

-

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Prcsidên·
cia se associa às palavras de V. Ex•, quando se congratula com as.~omenage:ns pela passagem do 239 aniversáriO
da fundação de Brasflia, Capital da República.
- Con~edo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.

Sábado 23
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O SR. ALBERTO SJLV A (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. desejO fazer um- registrO para que fique fazendo
parte dos Anais do Senado. Trata-se da nomeação do
novo Reitor da Universidade Federal do Piauí.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por incrível que pareça,
estâ completando um ano que a Universidade Federal do
Piauí não tinha um reitor permanente. Tudo porque o
ex-Governador do Piauí entendeu de fazer reitor da Univ-ersidade um dileto amigo seu, por sinal, sem qualquer
coitdição para assumir um cargo de tamanha importância, Como não_ obteve éxito nas démarches que fez junto
ao Ministro, durante um ano, o Piauf ficou com um reitor provisório.
Tomei conhecimento, hoje, de que o novq reitor nomeado é--0 Professor João Ribeiro, um sociólogo de
grande competência e um professor emérito. Foi meu auxiliar direto quando tive a honra de governar b Piauí, na
qualidade de coordenador do Projeto Piauí, uma experiência pioneira, ímpar no mundo, no campo do desenvolvimento social_ p~~tícíPativo.
Ao fazer este registro, desejo congratular-me com a
Sr• Min:ist-ra Esther de Fjgueiredo Feri-az pela dêcisão de
suprir uma facuna- que jã durava um ano, com grande'
prejuízo para a classe universitária do meu Estado. De
parabéns também estão novo Governador do Piauf, que
teve a coragem de apoiar ul'h professor competente, exauxiliar meu, para dirigir os destinos da Universidade do
Piauí, contrariando, certamente, o ex-Governador do
Piauí, que insistia em fazer reitor daquela universidade
apenas um amigo seu, sem qualquer qualificação para o
cargo.
Era o registro que eu desejava fazer, ao tempo em que
deixo esta comunicação à Casa, e congratular-me com o
povo do Piauí e com os estudantes universitários por,
-afinal de contas, terem Q_seu problema resolvido depois
de um ano.
Era o_ que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

_-_O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
pãlàvra ao nobre Senador Len9ir Vargas.
O SR. LENOIR VARGAS (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
É apenas uma palavra de incentivo a uma providência
que se anuncia de que o Presidente da EMBRATUR
pretende encaminhar aos órgãos cOmpetentes uma recomendação para que o comércio funcione normalmente,
aos domingos e feriados, nas 86 estâncias hidrominerais
ou estâncias balneárias do Brasil e, ainda, nos pólos
turíStícos de -mãiOr expressão.
Acredito, Sr. Presidente, ser esta uma providência
muitO inC"eritivador8., sobretudo do turismo interno, porque aqueles que não dispõem de grandes recursos para
-grande"s vôos_turísticos· e que fazem o turismo ínterno,
em geral, visit::t~- ãs _çjdades brasileiras que têm c'àrac-terísticas peculí~res de atração turística, nos fins de
mana e, justamente, nos fins de semana o comércio, qUe
é um dos pontos de maior atração, sobretudo do elemento feminino que- _çompõe as caravanas turfsticàs, as casas
-de comércio, nos fins-de-semana, se encontram fechadas.
De modo que, parece-me, é uma medida muito estimula_dora do turismo interno no nosso Pafs e também uma
fonte de intercâmbio e desenvolvimento do comércio.
Logo, quero daqui dar uma palavra de estimulo e incentivo ao Presidente da EMBRA TUR, para que leve
avante esta sua idéia -e que as autoridades que venham a
estudar ess.e assunto pesem, na devida conta, para que as
nossas caravanas turísticas que percorrem o Brasil, em
geral - como disse- nos fins-de-semana, tenham oportunidade- os visitantes das cidades industriais ou das
cidades de características peculiares - de fazer a aquisição de suas lembranças e com isso estimular ainda mais
o comércio dessas cidades.
Era este, Sr. Presidente, o registro que eu desejava fazer. (Muito bem!)

\e-
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O SR. PRESIDENTE (Martins Fi!Qo)-

Co~_ç_edo

a

palavra ao nobre S_enadcr Jorge Kalume.

O SR. JORGE _KA_L.l)ME (Pronuncia o .seg~inte âis_curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: A morte, neStes
últímos anos, tem ceifado vidas das mais preciosas do
meu Estado. Jâ, por deversas vezes, ocupei esta Tribuna
para deplorar o desaparecimento dessas pessoas a quem
o Acre t<\nto_ deve. Embora açontecida a_no pass:tdo,

quando eu me encontrava em campanha eleitoral, somente agora fui surpreendido pela infausta notícia da
partida para eternidade do br_avo gaúcho Ildefonso Galvão, sobre cuja vida falarei_ nesta minha ltomen'ª-gem
póstuma.
O meu pranteado, certamente atraído pela Amazônia,
mais claramente pelas informações acerca dos feitos
guerreiros de seu coestaduano, o imortal Plácido de Cas~
tr_o, cedo deixou os pampas e se destinou ao Acre,_A,o pi~
sar a terra acr_eana, o novo habitante se destacou _pelo
seu tisico gigante, pelo seu te~peramente extrovertido e
pela sua lealdade. Por isso, em 1926 foi nomeado pelO
Governador do antigo Território do Ac(!!, doutor Alber_~
to Augusto Diníz;- para o cargo de lO? Suplente de Juiz
Municipal do 311 Termo da Comarca de Rio Branco. E a
partir daí continuou a sua assencional carreira pública,
sempre exercendo cargos de confiança da administração
territorial.
Tempos depois-ê-~omeado De-l~a:do Auxiliar de Poli~
cia, tendo ex.erciQo essas funções em vários municípios
acreano: Brasiléia, Assis Brasil e Xapuri, destacando-se
pela sua pertinácia, sua honestidade e sua coragem. O
povo proclamava alto e bom som que a presença do Delegaqo Gaivão era uma garantia para a sociedade.
Além desse cargo, atuou como Secretário~ Tesoureiro
da Prefeitura de Brasiléia, inclusive participou de inúme-ras comissões destinados a comemorações de datas cfvi~
cas, pelo seu entusiasma-contagiante. Finalmente a sua
folha de serviço foi enrlq"u&:ida com sucessivOS elogios
de seus superiores hierárquicos, nutria prova evidente a
seus merecimentos.
_
Já alquebrado pelas lutas enfre~tadas no velho Território, quando ainda as endemias ceifavam vida~,_Tide
fonso Gaivão sobreviveu, aposentando-se para ir buscar
repouso no Rio de Janeiro, nos idos de 1958, onde "faleceu em 1982 com a avançada idade de 91 anos._S_ua yida
sempre foi plena de realizações, tendo exercido__e desempenhado com zelo e palriotismo todos os ·cargos. aos
quais foí guíndado. Em~ora longe do Acre, isto é, da terra que ajudou a desbravar, seu nome continUã na
lembr_ança dos_ac_r_~_D-OS.
___ _
Nestas minhas relembranças, apenas tive o desejo de
manter vivas em nossos pensamentos figuras de seu porte, que viveram para o seu próximo e o Acre~ E aqui ~ale
repetir uma frase de seus filhos Rílson e Briola Galyão e
da companheira Maria Ligia, a qual, sem favor, reflete
uma vida e um testemunho por nós endossados:
"Tenho apenas a certeza de que ele viveu uma
vida honrada e morreu com a consciência tràii.(j_~ila
que é O·apã.nágio dos que sOuberam cumprir o seu
dever."
À família enlutada, desta Tribuna, levo a expressão do
meu pesar, que é do povo acreano, a quem Ildefonso
Gaivão se dedicou com afinco e onde deixou laços da
mais leal amizade e admiração.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martirui Filho)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima sessão ordinária, a realizar-se
segunda~feira, dia 25 de abril de 1983, a segufnte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto âe Resolução n'
110, de 1981 (a-pi-esC:ntad-0 pela COinissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n' 732, de 1981), que au-

toriza a Pr~feitura__ Mu~icipal de São}osé d~s Campos
~Le~àr _em Cr$ -1.697.338.207.-68 {um bÚhão, noventa e s~te milhõ~s. trezent_os e trinta e oÚ.o mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito cent:ivos}o montante
de sua dívida consolidada tendo
PARECERES, sob n's 733 e"734, de 1981, das Comissões:
-de Constituição eJustiça, pela constitucionalidade e
-juridicidade; e - de Municípios, favorável.
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 575, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art._367 do Regimento Interno, o desãrquivamento do Projeta de Resolução n' 104, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Carrancas (MG)
a elev-ar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos-e vintC e cinco
cruzeiros) o mOntante de sua diVIda Consolidada.

2

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
153, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n"' 933, de 1981), que autOriza a Pi-efeitUra Municipal de Valinhos (SP) a elevar
em Cr$ 36.495.800,00 (trinta e Seis milhões, quatrocentos
e noventa e cirico mil e oitocentos cruzeii'os) o montante
- tl.e sua divida consolidada, tendo
PAR&ÇERES, so_b n95_934 e,935, de 19_&1, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela ConstitUcionalidade e
lYI!dicidaQ_e, com voto vencido d~ SenadQr Hugo_ R~
mos; e
~--de Mwzicfpios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO?
211, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
coroQ_çonçlusão d~_ seu Par~r n' l.247, de 1981), que
au.!oriza a J>refe;itura Municipal de VotQrantim (SP) a
elevai- em Cr$ 57.964.717,30 (cinqüenta e séte milhões,
novec-entos e sessenta e quatro mil, setecentos e dezessete
.cruzeiros e tr~ta centavos) o montante de sua dfvida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n<>s t.248 e t.249, de 1981, d., Co___mi~s_ões:
.,....;, 'fie_Canstituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
·
-~e _Mu_nicípias, favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento nO? 576, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n<?l05, de 1981,
que autoriza· a Prefeitura Municipal de São Pedro dos
FerroS (MG) a elevar em Cr,J 84.684.600,00 (óiti:tilã e
qUatro mífhões, seiscentos e oitenta- e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
9

· Vota,ção, em turno_único, do Requerimento n9 577, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan--do, nos termos do a'rt. 367 do Regimento Interno, o de-sarquivamento do Projeto de Resolução nO? 125, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata
(MG) a elevar em Cr$ 148.198.050,00 (cento e quarenta e
oito milhões, cento e noventa e oito mil e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
10

Votação, em turno únicO; do Requerimento n' 578, de
1983, _<fe autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o deSaf-qU.ívanlento do Projeto de Resolução n' 128, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Patrocínio (MG)
a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões,
seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
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11

Votação, em turno únjco, d_o R~querimento n~' 572, de
1983,· de autoria do Senãdor Alfredo Campos, solicitando, nos termos-do art. 3_67 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nO? 74, de 1983,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(MG) a elevar em Cr$ 589.700.000,00 (quinhentos e Oitenta e nove milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requeriinento nO? 579, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o dCsarquivamento do Projeto de Resolução n' 131, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Joaíma (MG) a
elevar em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e
trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de
sua dívida cons_olidada.

5

12

Votação, em turno único, do Requerimento n' 573, de
1983, de aUtoria do Senador Alfredo Campos, solicitanJo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n' 94, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Iguatama (MG) a
elevar em Cr$ 105.855.750,00 (cento e cinco milhões, oi-~oce~tos e cinqUenta ~-cinco mil, setecentos e cinqUenta
.cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n' 580, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n! 132,--de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipa! de Muriaé (MG) a
elevar em Cr$ 317.567.250,00 (trezentos e dezessete milhões, qUinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .

6

13

Votação, em turno único, do Requerimento n' 574, de
1983, de autoria do Senador Alfredo_Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n' 103, de 1981,
que' autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Serrana
{MG) a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (qlfarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

-Vo-tação, -ein turrio único, do Requerimento n' 581, de
1~83, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Proj~to de Resolução n"' 134, de 198"1,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do Meio
(MG) a elevai:' em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e Seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívída consolidada.
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Votação, em turno único, do RequerlnienlO D.t 582, d"C
1983, de autoria do SenadOr Alfredo Campos, so!iCitan:
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o_ de-

sarquivamento do Projeto de ResoluÇão n' 135, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Muilicipal de lbiraci (MO) a
elevar em CrS 76.519.600,00 (Sei:eilta e seiS milhões, qlli- nhentos e vinte e nove mil e

selsceritOs Cillzeiros) o mon-

tante de sua dívída consolidada.

mia como conclusão de seu Parecer n' 1._300, _de 1981),
__ que aut()riza a Prefeitura Municipal de Luz (MO) a ele-v~r em Cr$ 92.175.300,00 (noventa-e--dois milhões, cento
e setenta e cinco rilil e trezentos cruzeiros) o montante de
sua dívida Co"nsàlídiiaa, tendo
· -·
.
PARECERES. sob n9s 1.301 e 1.302, de 1981, d;:LS Comissões:
~
-de Con.stituição e Justira. pela constitucionalidade e
jriridicídade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
Municípios. favorável.

.:. _ ae

15
Votação, em turno único, do Requerimento n9 583, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan-

do, nos termos do art, 367 do Regimento Interno, o de-

sarquivamento do Projeto de Resolução n9136, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipã.l de Coromandel
(MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove nii~
lhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzei~
ros) o montante de sua dívida consolidada.

16
Votação, em turno único, do Requerimento n9 584, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos _do art. 367 do RegimentO Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9137, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Cristina (MG) a
elevar em Cr$31.756.725,00 (trinta e- u-m -mifhões, setecentos e cinqaenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

17
Votação, em turno único, do Requerimento n9 585, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desaquirvamento do Projeto de Resolução n\"' 138, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba
(MG) a elevar em Cr$ 23.224_6QO,CXr(1Ante três
lhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
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Discussão, em

lli;no

único, do PrOjeto de Resolução

n\"'-268, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia Coino cOliclUsão- de sCu Parecer n9 L458, de 1981),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Salto (SP) a elevarem CrS 54.989.380,82 (cinqUenta e quatro milhões,
novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES,~ sob n9s 1.459 e 1.460, de 1981, daS Comissões:
-de Constituição e Jus tira, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
22

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 5, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~ 18, de 1982), que autoriza o Governo dO- Estado de A lagoas a elevar. em Cr$
551.515.500,()(J'(quinhentos e cfu.qiienta e um milhões,
quinhentos e quinze mil e quinheriios cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 19, de 1982, da Comissão
__ --de Constituição e Justiça, pela constitucionalidad~ e
juridicidade.

23
18
Votação, em turno únicO; do Requerimento n9 586, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resoluçã() n9_ !42, de 198},
que autoriza a Pfefeitura Municipal de Santa J~liana
(MG) a elevar erU- Cr$ 3-3.873.840,00 (trinta e três milhões, oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n" 83, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
coino conclusão de seu Parecer n9 448, 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 cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER; Sob Nq 449, de 1982, da Comissão
-de Constitutção e Jtistiça, pela constitucionalidade e
jufldícidade, cOm voto- Ven-cido do Senador Dirceu Cardoso.

19

Discussão, em turno ó.nico, do Projeto de Resolução
n' 133, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu" Parecer n9·859, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritinga (SP) a
elevar em Cr$ 12.000.000,00 (doze mlihões de cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 860 e 861, de 198f, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela coÕstitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido -do Senador Hugo Ra~
mos; e
-de Municípios, favorável.

24 -

Discussão, êill turno úriico, do Projeto de Resolução
Cj9 138~ de 1982' (apresentado pela Cómissão de EconomfaCOIDõ conChisão de seu Parecer n" 801, de 1982), que
autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevár em
Cr$ l.l72.fl8.000,00 (um bilhão, cento e setenta e dois
milhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o montante de
imã dívida consolidada, tendo
PARECER, sob fi9 802, de 1982, da Comissão
_,..de CQJlstitufção e Justiça, pela constitucionalidade e
jUddícídade.
-
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25

Discussão, em turno único, do Projeto- de ResOluÇão
n9 230, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo~

DiscusSão, em tUrno único, do Projeto de Resolução
n~·l40, de -19..82 (aPresentado pela Comissão de Econo--
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mia como conclusão de seu Parecer nq 805, de 1982), que
autoriza o Governo d~ Estado de SãO Paulo a elevar em
Cr$ 493.000.000,00- (quatrocentos e noventa e três milhões de ccuz..eiros) o montante de sua dívida consolidada
tendo
PARECER, sob n9 806, de 1982, da ComisSão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidãde.

o- SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer~
rada a sessão.

(Levanta-se a sessão _às /6 hwas e 40

minutos~)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOS& FRAGELLI NA SESSÃO DE 20-4-83 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSt FRAGELLI (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pfesiàente, Srs. Senadores:
Ontem esteve eln nossa Capital, sendo recebido por
Sua Excelência o Presidente da República, o Governador do Mato Grosso do Sul, Dr. Wilson Barbosa Martins. E de uma maneira, para nós, do PMDB e do Esta~
do, surpreendente, se pronunciou numa reunião do Congresso, o Deputado Ser8io CrUz, de modo altamefite
ofensivo ao Governador do Estado, atribuindo-lhe fato
que ele, Deputado, sabe não ser verdadeiro.
O Sr. Governador indicou para a Prefeitura da Capital
do Estado um homem digno, o Sr. Lúdio Martins Coelho, que está naturalmente fazendo as gestões necessárias
à aprovação do seu nome pela Assemblêia Legislativa do
Estado.
Um jornal de Campo Grande, o Correio do Estado, em
publicação que eu não li, mas da qual tenho not[cia, havia noticiado que, no dia 9 de abril, o Sr. Lúdio Câi:lho,
o Senador Saldanha Derzi e outros elementos do nosso
Partido, aproveitando a oportunidade de uma exposição
de gado na cidade de Ponta Porã, tinham entrado em
_combinação, tinham entrado em entendimento com o Sr.
Fad Jamil, para que ele apoiasse a indicação do Sr. Lúdio Coelho. Não se sabe quem foi o autor dessa informação ao Correio do Estado, que, ioterpdado, dissera
que havia recebido de uma personalidade, mas nãó podia dizer quem era.
Ora, no dia 9 de abril, o Sr. Lúdio Coelho reunia-se:
com o Governador dq_ Estado, no ainda chamado Palácio da Governadoriá, poÍ'que não há propriamente o Pa~
lãcio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em
Campo Grande. Estiveram o dia todo em reunião com o
Senador Marcelo Miranda, com o Deputado Harry
Amorim Costa, com o Vereador Gior-d.ano Neto, que era
um dos indicados para Prefeito da Capital, com o Secretário de Justiça, tam~êm__ c!llldidato por uma determinada ala, o Dr. Juarez Marques Batista. Desse modo, es~
tando em Campo Grande neqhuma dessas pessoas se encontrava na Cidade de Ponta Porã, sendo que o nosso
companheiro, Senador Saldanha Derzi, enc_ontrava-se
no Rio de Janeiro. Então, a notícia do jornal é inteiramente falsa.

O Sr. Benedito Canelas- Permite V.~· um aparte?
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Um momentinho e jâ darei o aparte a V, Ex•, com muita honra e com muito prazer.
Eles sabem que a notiCia ê inteiramente falsa. O oi!putado sabe disso e encampou o noticiado pelo Corl'f!io do
Estado só para dizer, a determinada altura, que "o Governador e o indicado, Sr. L ódio Coelho, haviam buscado apoio do contrabandista Fad Jamil Jorge, que na Assembléia garantirá a aprovação do nome".
Posso afrrmar- que, nunca, nenhum contato houve de
nenhum elemento do nosso Partido com o Sr. Fad Jamil
J~rge, muito ~enos ern Ponta Porã, e sobretudo para o
aPoio ao nome do -Sr. Lúdio Coelho.
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Concedo a aparte, -c_om muito prazei, aO mCU estimado amigo, Senador Benedito Canelas.
O Sr. Benedito Cahe/as- Nobre Senador José Fragelli, estava eu de visita ã Mato Grosso do Sul, em primeiro lugar, como elemento do PDS que militou na política do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, quero
deixar aqui -inseridos neste pronunciamento de V. Ex•
que os três nomes aventados pelo ilustre Gbvernador
Wilson Barbosa Martins, são homens dignos, homens de
bem e que poderão prestar a Campo Grande relevantes
serviços como Prefeito. A mim me parece umá intriga de

alguém de fora querendo levar a discórdia dentro do
Partido. Até aí eu o respeitaria; se não fosse a calúnia.
Quero defender, aqui, a honra que conheço muito bem,
do Sr. Lúdio Martins Coelho e de S. Ex• -o Goveriiãdor
Wilson ,Barbosa Martins.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex'
O Sr. Benedito Canelas _:·E de público deixo registrado a minha amizade com o Sr. Fad Jamil Jorge, o qual
visitei quando ele preso na cidade de Curitiba, e ccmtra
ele até hoje n_ada pesa de positivo. Preocupado, talvez
pela minha juventude, tive o prazer de ouvir do então
Procurador-Geral da República, aqui em Brasfiia, quando com ele fuí tomar algumas informações, e lilgum conselho, ele me dizendo que estava antecedendo à abertura,
que eu estava na realidade fazendo o papel real do político, que vai à procura do seu amigo, esteja ele ao_nde estiver, quando estiver convicto de que sobre ele nada pesa.
E deixar mais claro ainda: confl.rmando que nenhum dos
elementos citados pelo jornal, e pela irresponsabilidade
do pronunciamento desse Deputado, esteve na cidade de
Ponta Porã, que as~im não houve nada, absolutamente
nada, Senador José Fragelli. Agora lamento muito que,
num momento de grande entendimento, dentro do próprio Partido ~urjam assim divergências, num momento
tão dificil para Mato Grosso do _Sul que todos nós, do
Estad_o de Mato Grosso ou de Mato Grosso do Sul, procuramos somar esforços para superar rapidamente essa
crise, pelo laço de amizade e afetividade que une ainda os
dois Estados. E vem·os elementos que pertencem ao Estado de Mato_ GrossO_d_o Sul, em pronunciamentos mais
uma vez irresponsáveis _que nada trazem ao desenvolvimento e ao bem-estar do valoso povo de Mato Gross_o_
do Sul.
O SR. JOS~ FRAGELLI _-Muito obrigado a V. Ex•
e eu não poderia ter um testemunho mais completo, mas
válido e mais honesto do que o de V. Ex• sobre todos os
pontos que ab_ordou referentes a essa questão.
Não conheço o Sr. Fad Jamil Jorge; nunca estive com
ele, nem de vista o conheço. E ontem dizia-me o Governador Wilscm Martins que também não conhece o Sr.
Fad Jamil Jorge. Mas se ele hoje é integrado nas fileiras
do PDS, e -é o que parece;p-OrqUe tem: Irmão eleito Deputado Estadual, Sr. Gandi Jamil, tambêm acho que nem
ele faria um acordo como esse com o Governador do Es~
tado, com o Sr. Lúdio Martins, enfim, com o Partido da
Oposição, que ele combate. O Dr. Wilson Martins é homem de não fazer nenhum acOrdo fora das regras da ética política e da absoluta correção pessoal, todos nós o
conhecemos. _
Temos, Sr. Presidente, o Dr. Wilson e eu, que fomos
colegas na Faculdade de Direito de São Paulo, morando
três anos na mesma pensão, temos, mais ou menos, a
,mesma orientação na vida pública. E o Senador Benedito Canelas sabe muito bem ele, Senador, que foi um ilus--
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tre líder da Bãtlcada do meu tempO deGovCrnador,-que
eu jamais fiz um conchavo politico, comprometendo
princípio-s morais, Comprometendo a dignidade do nosso
Partido e a dignidade pessoal de cada um. O Dr. Wilson
Martins tem a mesma linha de conduta. De sorte que, os
fatos lembrados aqui pelo Deputado Sérgio Cruz dizendo que_ o Sr. Jamil teria acedido a um entendi.mento COJll
o Goyeroador do Estado e com o Sr. Lúdio Coelhq, para
continuar na impunidade, explorando _o_jogo do bicho,
exercendo contrabando e outros a tos, não tem_ Q menor
fuiidamentO, pOrque, reafirmo, nenhum contato por
mais longfnquo houve entre eles, nem através de terceiras pessoas. Nenhum contato se fez, aliás, com nenhum
elemento do PDS. Agora sim, o Sr. Lúdio Coelho deve
estar em entendimentos com a Bancada do PDS, cujos
v_OtOs ele necessita para a aprovação do seu nome:_ à Prefeitura de Campo Grande. Porque em Mato Grosso é interessante: as Bancadas estão igualmente divididas, o número de Deputados do PMDB é o mesmo do PDS.
Sendo quem é Lú_dio Coelho, eu estou quase certo de
que o seu nome será aproVado pela Assembléia Legislativa, porque se trata de um político digno, homem capaz,
empresário durante longos anos, e sempre soube dirigir
as suas empresas. Não é apenas pecuarista, como diz o
Deputado Sérgio Cruz, mas é um homem altamente empreendedor e sempre teve sucesso em todos o~ seu_s empreendimentos.
Ontein, quando o Governador Wjlson Martins comunicou ao Prf:sidente da República que havia apontado o
nome de Lúdio Coelho, S. Ex• fez as melhores referÇncias ao Sr. Lúdio Coelho e a toda a sua famnia. De sorte
que parece ser um nome que nem precisaria de nenhuma
espécie de conchavo para ser aprovado pela Assembléia
Legislativa e acredito que até pela maioria dos represen~
tantes do PDS, na Assembléia de meu Estado.
Eu não vo"u; Sr. Presidente, reler aqui os trechos, por~
qUe até me repugnã lei- eSsas acusaçõ-eS feitas pelo Deputado Sérgio Cruz. Queria lembrar que uma das acu~
sações que ele faz é justamente a de que o Sr. Fad Jamil
Jorge faria contrabando de soja, na fronteira, e teria portas abertas, pelo Governador para continuar nas suas
atividades, em resultado desse pretenso acordo.
Devo também afirmar que um dos pontos ab9rdados
pelo Governador Wilson Barbosa Martins com Sua Excelência o Senhor Presidente da República, foi justamente sobre o contrabando, na linha seca de fronteira, em
centenas e centenas de quilômetros entre o Paraguai e o
Mato Gross-o do Sul. Portanto, o contrabando hoje, lã, é
o mais variado, exercido por não se sabe quantos contrabandistas. ~ in_tenção do Governador do Estado, esperamos que apoiado pelo Presidente da República, pela
Polícia Federal, reduzir ao mínimo o contrabando em
toda a extensa linha fronteiriça entre os dois países. Uma
das acusações do Deputado Sérgio Cruz foi justamente
objeto de uma comunicação, e um pedido de apoio do
Governador de Mato Grosso do Sul ao Senhor Presidente da República.
Venho aqui rechaçar essas declarações porque elas são
simplesmente -caluniosas. E o Deputado Sérgio Cruz conhece_ muito bem o carãter de Wilson Barbosa Martins.
Quando S. Ex• sofreu um atentado que, à época, atribuia
ao Sr. FadJamíl- parece_ que nada ficou provado arespeito - Wilson Martins era Presidente da Ordem dos
Advogados, e deu toda cobertura ao Depu~ado SérgiO
Cruz, acOmpanhando todos os passos do proceSso.
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De sorte que esse Deputado conhece, a fundo, Wilson
Barbosa MartinS, não só como companheiro mas como
advogado representante da nossa classe, a maneira como
ele agiu, dando ao Sr. Sérgio Cruz um apoio total naquela difícil oportunidade. Não é preciso mais do que isso,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, para mostrar a ligeireza,
para não aplicar aO Deputado Sérgio Cruz outros qualificativos, a ligeíreza do seu pronunciamento.
~ claro que S. Ex• o Deputado deve ter visado determinadas finalidades, determinados fins políticos pessoais, alegando como ele alega que o Sr. Lúdio Coelho é
um cidadão respeitável, afortunado, mas comprovadamente alheio aos problemas do povo. E adiante, S. Ex•
reconhece que isso talvez não impeça que o Sr. Lúdio
Coelho "se revele um grande administrador para minha
cidade; mas que não tem o apoio popular". Talvez esteja
aí justamente o motivo do seu pronunciamento: jogar
com aquela parcela da população que, o Deputado acha,
não dará apoio ao Sr. Lúdio Coelho.
Sr. Presidente, vou encerrar o meu pronunciamento,
manifestando aqui a indignação com que o Governador
Wilson Barbosa Martins recebeu o discurso do Deputado Sérgio Cruz. E falar em nome, estou absolutamente
certo, de todo o PMDB de Mato Grosso do Sul, repudiando essas declarações e as calúnias a·qui assacadas
não só contra o Governador, não só contra o Sr. Lúdio
Coelho, mas também contra o nosso Partido, que jamais
aprovaria um conchavo como esse que ele atribui ao Governador, ao indicado para a Prefeitura e ao nosso Partido.
Fizemos _uma campanha, em Mato Grosso, fundamentada sobretudo na moralidade da administração
pública, que iria ser praticada intransigentemente pelo
Sr. Wilson Barbosa Martins e jamais haveríamos deini.ciar nossa atividade, no nosso Estado, fazendo uma confabulação como essa. Sr. Presidente, estou certo de que o
próprio PDS poderá até rejeitar õ no:rrie do Sr. Lúdio
Coelho, como poderã provar, mas nunca atravês de entendimentos escuses, ilícitos e imorais.
Sr. Presidente, esperamos que o Deputado Sérgio
Cruz, pensando melhor, ainda tenha oportunidade de reconhecer a calúnia assacada contra o Governador, contra Lúdio Coelho e c_ontra seu próprio Partido, para que
possamos começar a difícil administração que se iniCia
em n_osso Estado d_e uma maneira inteiramente favo-fâvel
aos desígnios com que, no Governo, entrou Wilson Barbosa Martins. Tenho dito. (Muito bem!)
ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO, N• 4, DE.1983
O Senhor Primeiro-Secretário do Senado Federal, no
uso_das atribuições que lhe confere o art. 57, letra "J" do
Regimento Interno do Senado (Resolução n9 93, de
1970), resolve:
Designar Comissão Especial, composta dos servidores
Francisco Josê Noleto NetO. Psicólog-o, José Carlos Vidai, Economista, Edward Pinto da Silva, Economista,
Fransisco Zenor Teixeira, Advogado, Maria Amêlia
Matos Aranha, Psicóloga, Carlos Magno Fagundes
Franci, Arquiteto, Cetina Sassi, Médica Pediatra, Heloisa Helena Dias, Assistente Social e Maria do Socorro
Cavalcante, para, sob a pn:sídência do_ primeiro, elaborar estudos, projeto e estruturação de CrcX:he para os servidores do Senado Federal.
Fica a presente Comissão incumbida de apresentar relatório -final no prazo de 30 dias.
Senado Federal, 14 de abril de 1983.- Henrique Santil/o, Primeiro-Secretário.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE MUN!CIP!OS
Quarta Reunião, realizada no dia 14 de abril de 1983
Às onze horas do dia quatorze dC.abril de mÜ novecento~ ~oitenta e três, D.~ Sala da ComisSão, na· Aia Sen~or

':Alexa~d~e Costa, sob- a~ presidência dO Senhor Senador
Passos Pôrto, reúne--se a Comissão de Municípios, com a
presença dos Senhores Senadores Benedito Canellas,
Jorge Bornhausen, Eneas Faria, Alfredo Campos, Gal~

vão Modesto, Almir Pinto, Jorge Kalume, Eunice Michiles, João Lobo, Lomanto Júnior e Itamar Franco.
DeiXam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Benedito Ferreira, Carlos Lyra, Carlos
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alberto, Mário Maria, José Inácio, Marcelo Miranda e
Nelson Carneiro.
Have_ndo número regimental, o Senhor Presidente de-

clara abertos_os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anteriór, qúe é: dada cOITlo apro-váda. - -A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes de pauta, sendo relatado: I) Projeto de Lei da Câmara nO? 03, de 1981, que. "altera a redação dos artigos 7'1, 99
e 10, da Lei n96.223, de 14 d!!julho de 1975, qu~ "dispõesobre a fiscalização financeira e orÇameniáiia da Ün"ião,
pelo Congresso Nacional e dá outras providências". Relator: Senador Lomanto Júnior. Parecer: favorável.
Aprovado por unanimidade. A seguir, são relatados os
Projetas de Resolução apresentados pela Comissão de
Economia, às seguintes Mensagens Presidenciais: 2)
Mensagem n9 17, de 1982, do Senhor PreSidente-daRepública, Submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a prefeitura Municipal de Uberlândia (MO) a
coot_ratar operação de crêdito no yalor de Cr$
495.75.6.000,00 (quatrocentOs e nOventa e cinco inilhões,
setecentos e cinqUenta e seis mil cruzeirOs). Relator: Senador Itamar Franco. Parecer: favoráVeL Aprovado por
unanimidade. 3) Mensagem nY 369, de 1981, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado federal, proposta do Senhor Ministro da FazeRda, para que seja autorizadaa Prefeitura Municipal de
ltaueira (PI) a contratar operação de crêdito no valor de
CrS 3.619.000,00 (três-· milhões, seis-centos e dezenovemil
cruzeiros). Relator: Senador João Lobo. Parecer. favorável. Aprovado por unanimidade. 4) Mensagem fi9 244, de
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Maringá (PR) a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ '"'34.671.283,31 (setecentos e trinta e
quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e
oitenta e três cruzeiros e trita e um centavos). Relator:
Senador Eneas FaJia. Parecer: favoráveL Aprovado por
unanimidade. 5)Mensagem n'i' 178, de 1982, do Senhor
Presidente da RepúbHca, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do St:nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
São Paulo (SP) a contratar operação de crédíto no valor
de Cr$ 503.460.012,06 (quinhentos e três milhões, quatrocentos e sessenta mil, doze cruzeiros e seis centavos).
Relator: Senador Eneas Faria. Parecer: favorável. Aprovado pOr unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, FranciSco Gonçalves Pereira, Assistente da
Comissãot a preS-ente Ata que, lida e aprov~da, será assi~
nada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
Jr. Reunião, realizada em 5 de abril de 1983

Às dez horas do dia cinco de abril de mil novecentos e
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, Aía senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senado~
res Alexandre Costa, Presidente, Alfredo Campos, Gastão Mííller, Passos Pôrto, Marcondes Gadelha, Marcelo
Miranda e Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão do Dis~
tdto Federal.
Deixam de comparecer, por motivo juslificadO, Os Se~
nhores Senadores Lourival Baptista, Murilo Badaró,
Guilherme Palmeira, Benedito Ferreira, Jutahy Maga~
lhães e Mauro Borges.
Havendo número regimental, o _Senhor Presidente de~
clara abertos os trabalhos e determina ao Secretârio da
Comissão que faça a leitura da Ata da -Reunião anterior.
Posta em discussão, e, ein seguida, em votação, é aprovada por unanimidade.
Prosseguindo, o Senhor Presidente determina ao Secretãrio que faça a leitura do expedieilte encaminhado e
recebido durante a semana anterior.
São lidas as seguintes matérias:
Oficio s(nY, do Senhor Senador Humberto Lucena,
Líder do PMDB, comunicando a indicação do nome do
Senhor Senador Alfredo Campos para substituir, na
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qualidade de membro titular da Comissão do Distrito
Federal, o nob~_SCnador Tancredo Neves, tendo em vista a sua renúncia a fim de ocupar o cargo de Governac!or
dO Estado de Minas Gerais.
Ofício nY 75/83-- COMJGAB, do S-eC-retário de Saúde do Distrito Federal o Senhor Dr. Jofran Frejat, coitvidando a Comissão a participar de uma Mesa-Redonda
sobre o tem~:~. "Saúde para Todos no Ano 2.QOO. A Contagem Regressiva Começou". O Senhor Presidente Sega,_dor Alexandre Costa indica o nome do Senhor Lourival
Baptista para representar a Comissão do Distrito Fedt}.
ral no evento. Usam da palavra para discutir o assunto,
os Senhores Senadores Marcondes Gadelha e_ Passos
Pôrto. Encerrada a discussão e colocada em votação, ê
aprovada por unanimidade.
Convite ~o Senhor Dr. Edilson Cid VareJa, Superintendente do Correio Brazilfense, convidando à Comissão
para participar do Seminário ..0 Futuro PolítiCo de
Brasília". O Seribor Presidente indica o nome do Senhor
Senador Marcondes Gadelha, para representar o Comissão_ no evento: Usain da paiavra Para discutir o assunto,
_OS SenhoreS Senadores Passos Pôrto e Marcondes ·aade!hã. Encerrada- a discUssão e colocada em votação, é
aprovada por unanimidade.
Ofício n"' OJ 1}83, do Presidente da Com_~ssão SenaCJoiAlexaitd-ie Çõsta, ao Presidente da OAB/DF Dr. Maurício Corrêã.,- acusando recebimento do_ Ofício n"'
617 fOAB-DF e comunicando que a Comissão aceitou o
convite para encontro na sede dessa Entidade.
Ofício fi9 700/83, do Senhor Presidente da OAB~DF
Dr. Maurício Corrêa, registrando o recebimento do Ofi~
cjo nY O11/83 do Presidente da Comissão do Distrito Federal. Usam da palavra para discutir o assunto, os se·nhores Senad_ores Gastão Miíller, Marcondes Gadelha e
Passos Pôrto_. ~ncerrada a discussão, fica"" marcada provÍsóriarilcnte ·a dita do dia 26 deste às 20:06 horas, para
as homenagens na OAB-DF.
OficiÓ_,_sjnY; da Ir_mã Lflia Borges Cruvinel do Centro
Educacional _Maria Auxiliadora, solicitando ao Presideflte da Comissão do Distrito Federal uma orientação
sobre a Verba do Orçamento do Distrito Federal, desti,ri-ada àquele educandário, p8.ra -8Õlsas de Estudo.
OfícíO -n'i'- 047KJ; do Senhor Presidente da Comissão,
ao Senhor Governador do Distrito Federal, Cel. Jos~
~Órnellas: sobre o ofício da Irmã Diret()ra Lilia Borges
Crllvinel, solic!tando 1p.edidas cabíveis a fim de regularizar a _questão levantadà pe(a Rvd~. Irmã.
Leitura de Projeto de Lei__, que retífica a Lei n9 7.054,
de 06· 12-82, sem ónus•. "estima a Rec_efta e fixa a D~pe
Sa do Distrit9 Federal para o eiecício FinailceiiO de
1!'83".
DandO ·coritinuidade, q Senhor Presideitte concede a
pala:Vra ao Senhoi-SenadOr MãrcOndes Gadelha, que
emite parecer favorável ao Projeto.de Lei do Senado n_9
240, de 1982, qu~- ''autoriza o Governo do Distrito Fede·
ral a contratar empréstimo interno deslinado à melhoria
-das características técniças de estradas vicinais". Posto
em discussão o parecer, e, em segvida, em votação, é o
-mesmo -aprõvado por" i.illaniínidade.
Em seguida o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Passos Porto, que apresenta o esboço de
reestrutUração da Comlssão do DistritO Federal. O Senhor Pre;;idente distribui o anteprojeto ao Senador Mar~
cela Mlranda para relatar e lembra aos seus pares que terão um prazo e quinze dias para apresentar emendas.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.'
Anexo à Ata da Jr- Reunião da Comissão do Distri-

to Federal, realizada em OS de abril de 1983, referente .aos pronUnciamentos dos Senbores Senadores feitos durante a Reunião, que se publica,, devidamente
autorizada pelo Sr. Presidente.

Presíde~te: Senador Alexandre Costa
Vice·Presidente: Senador Guilherme Palmeira
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INTEGRA DO APANHAMENTO
TAQU!GRÁFICO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Havendo
número reginientãl,- Considero abel-ta a reunião.
Soliêítõ ão s_ecretãrio que proceda a leitura da ata.
(O Secretário procede a leitura da ata).
O =sR.- PRESIDENTE (Alexafidre Costa) - Os Srs.
SenadOres que-;- aprovam, q~ei;i~ p;rmaneéCr
sentados. ( Pauia:j
Aprovada.
O Sr. Secretãrio vai proceder a leitura do Expediente.

(O Secretário pr'acede a leitura do ofício do Senador Humberto Lucena, dirigido ao Senador Nilo
Coelho.r

O SR. PRESlOENTE (Alexandre Costa)- A Mesa
congratula-se com o novo membro da Comissão.
O Sr. Secretário vai ler oficio do Sr. Jofran Frejat, Secretãrio de Saúde do Dlstrito Federal.
(Leitura)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- ConsUlto
ao nobre Senãdor Marcondes Gadelha, ciue é médico, se
- deseja· representar 1'1 COmissão n·a inesa~redonda sobre o
tema;."Saúde para T.odos-no Ano 2000".
O"SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente,
eu fico muito honrado com o convite, mas uma série de
compromissos assumidos, inclusive com esta Comissão,
para a preparação de simpósio, obrigaçã'o de plenário e
problemas outros me impedem de aceitá-lo.
O SR. SECRETÁRIO- Começou no dia 7 de abriL
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Começa-

. rá.
O SR. SECRETÁRIO - Mas aqui eStá escrito que
começou no dia 7. S. Ex~ diz que em breve será enviado
um emissário paii fazer cantataS- sobre o assunto.
O SR. MARCONDES GADELHA - Eú vou pedir
vêniã. à V. Êx~ para declianr da indicaÇão. Peço que a
C6iniSsão indiQue outro companheiro.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O fato de
o Senador indicadó não ser médico, não importa.
O SR. MARCONDES GADELHA- A questão mé·
dica pode ser enfo~ada sob o aspecto previdenciário,
sobre o aspecto_ normativo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Então, levando em conta a sua experiência, vamos designar o Senad.or PassO§ Pô~to'.
O SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, eu peço a
V. Ex• que designe o Senador Saldanha Derzi. S. Exr- é
membro efetivo da Comissão, é médico, vive· em Brasília
hâ muitos anos e está envolvido com problema de saúde
pública. É um futurologista.
O SR. PRESIDENTE- (Alexandre Costa)- Peço
ao Secretário da Comissão que comunique o Senador
Saldanha Derzi "que a Comissão o designou para
representá-la nessa mesa-redonda.
'

O SR. SALDANHA DERZI- Eu agradeço a V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Sr. Secretário vaí ler ofício do Diretor-Superintendente do
Correio Braziliense ao Presidente desta Comissão.
(Leitura)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Pergunto
à Cofnissão o que pensa do aSSuniô do. convite.
Se o SenadO! Saldanha Derzi não aceitar a indicação,
poderá ser indicado o Senador Lourival Baptista, que
também é membro -efetivO da Comissão.
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O SR. PASSOS PORTO- A Comissão pode atê designar os dois. Tendo .em vista a importância do seminârio a ser promovido pelo Correio Brazi/iense para a
Comissão do Distrito Federal, que é representação polí. tica do Distrito Federal, acho que a Comissão não pode
deixar de ser representada nesse conclave. A Comissão
não está obrigada a só designar seus membros. Pode designar outros, depois de entendimentos que queira desenvolver sobre esse tema, que é importante e'merece um
estudo, uma pesquisa.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O tema é
~~Eleições e Sistema Representativo". tum tema muito

vasto.
O SR. PASSOS PORTO - Pois é. Pa~a quem gosta
de estudar Ciência Política, aqui nós temos o Senador
Marcondes Gadelha, que dispensa apresentações. Eu
não sei se-s. Ex• estarâ em condições de no dia 13, a partir das 9:00 horas ... ~

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - No dia
13, o indicado deverâ fazer conferéncia, durante 20 mimitos, sobre o tema. "Eleições e Sistema Representativo".
O SR. MARCONDES GADELHA acordo.

Estamos de

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~ Então a
ComisSão designa o Senador Marcon_des Gadelha para
representâ-la nesse SimpósíO.
O SR. PASSOS PORTO- Porque é um conferencista
e um debatedar ,__
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- É só _um
conferencista.
O SR. PASSOS PORTO- EuJenho a impressão de
que o Senador Paulo Brossard vai participar desse Simpósio, -assim como o Senador Jarbas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Exa_to.
Então fica designado o Senhor Marcondes Gadelha para
representar a Comissão, no dia 13, nesse Simpósio, onde
farâ, durante vintç_minutos, exposição sobre o tem!!_"Eleições e Sistema Representativo".
O SR. MARCONDES GADELHA-- Para 9Pistrito
FederaL
O SR._ PRESIDENTE (Alexandre Çosta)- Não foi
bem explicado, mas deve ser para o Distrito Federal.
O SR. SECRETÃRIO- Com licença. O tema_c;enti_'al
Política de Brasília".

~. ••Representação

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Veja o
paineL uEleições e Sistemas representatiVos" é o título.
O SR. PASSOS PORTO- Agora, o painel representa ...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Vai ser
realizado em Brasília, às 9:30 horas.
O SR. MARCONDES GADELHA- As 9:30 horas
do dia 13. Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Então,
responda ao Correio Braziliense; comUnicando que a
ComisSão designou--o Senador Marcondes Gadel_ha, para
representâ-la.
v'amos prosseguir.
O SR. SECRETÁRIO- O oficio do Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito FederaL
,, ..Prezado Sena-dQr, com prazer reSistramo-s o recebimento do expediente de V. Ex•, comunicando a honrosa
decisão da Comissão do Distrito Federal de aceitar_um
convite feito pãra uril encontro nas dependências da sede
desta Ordem.

Quanto à sugestão de vir a ser programado p'ara maio
pr6xim·o, Tace à importância do ato, em homenagem à
Comissão, os temas a serem debatidos, gostarfamos de
merecer a compreensão de V. Ex•s" ...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cost_a) - Permitame interrompê-lo. Leia primeiro o oficio que a Comissão
aprovou, e que foi remetido ao Presid6nte da Ordem. Aí
já é a respOsta do meu oficio.
O SR. SECRETÃRIO - É um ofiCio da Presidência
da Comissão do Distrito Federal ao Sr. Maurício Corrêa, Vresidente da Ordem dos Advogados, Seção do Distrito Federal.
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que fossem feítos no seminârio, como um dos temas da
maior importância, da maior amplitude, tendo em vista
que é um debate muito controvertido, muito amplo.
O SR:ÕASTÃO MÜLLER- O que me preocuP,. é
que, amanhã, outras instituições também nos solicita a
prestar uma homenagem para debater na sua casa, e nós
então ...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Bem, mas
amanhã nós aceitaremos a homenagem, mas diremos
·que os .d.ebat~- terão que ser realizados aqui.
O SR. GASTÃO MÜLLER- Então V. Ex• não pode
abrir mão para que esses debates sejam realizados aqui.

(O Sr. Secretário procede a leitura do ofício)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Bem, a
Comissão aceiiou O convite do Presidente da OAB. Mas
sugeriu que, tendo em vista o semioâri_o que vamOs aqui
realizar, para maior amplitude dos debates, fosse esse
tema incluído no seminário: Então, ele responde, e agora
vai ser feita a leitura .do ofício da OAB.
(O Sr.

Secr~~ârio

procede à leitura do oficio)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Esse oficio foi recebido agora. Ele já pede que seja nos dias 5, 6 e
7, quando a pauta de nOssos trabalhos está toda tomada.
Então, eu pergunto à Comissão: qual é a solução? Que
i'CS"Põsta·- damos ao Presidente da OAB?
O SR. PASSOS PORTO- Através de correspondência, podemos explicar essas ações. Acho que nós jâ aceitamos a homenagem, e o convidarri"os para os debates
sobre, violência e justiça no Distrito Federal, aqui no
simpósio. Agora é uma homenagem da OAB à Comissão
do Distrito FederaL V. Ex• verbalmente explicou que
nós estamos com a pauta saturada, inclusive com o simpósio do Correio Brasiliense e outros eventos que o Senado e a Câmara vão participai" durante esses dias. Passamos o período da Semana Santa de recesso, e temos agora um programa muito grande de plenário, V. Ex~ entraria em entendimentO com ele, verbalmente, para marcar
esse encontro para melhor oportunidade?
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Bem, mas
a melhor oportunidade depende da presença dos Srs.
membros da Comissão. Então oS Srs. membros da Comissão é que terão que dizer o dia que dispõe, se terça ou
quinta, por exemplo, durante o mês de abril, para que eu
possa responder ao Presidente da O A B, marcando esse
encontro.
O SR. GASTÃO MÜLLER - O pecado é original.
Eu defendo a tese de que deveria ser aceita a homenagem; mas os debates deveriam ser- feitos ii,qui.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Mas eu
atendi a V. Ex• Apesar de aprovado pela COffiissão,
atendi a sugestão de V. Ex• tanto é que oficiei e propus
fosse realizada aqui.

O SR. PASSOS PÚRTO- Essa é uma homenagem
qUe nós não podemos deixar d6 aceitar.
O SR. GASTÃo ~LLER- M:-;~ ~s debates deveriam ser realizados aqui.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)...:... Agora, a
homenagem se faz na sua casa. Quer dizer, quando ele
pede para prestar uma homenagem, só poderá ser na
OAB. t homenegem.
O SR. PASSOS PORTO - Certíssimo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• se
levantou contra a homenagem, porque ela só Pode ser
feita lá na sede da OA B.
O SR. PASSOS PORTO -

E os debeles?

O SR. --PRESIDENTE (Alexaridre Costa) - Agoi-a,
quanto aos debetes, eu sugerj ao Presidente da Ordem

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Mas já
foi aprovado, nobre Senador, pela Comissão, e respondido o o_!ício à OAB,_ dizendo que foi aprovado.
O SR. PASSOS PORTO- Eu acho que a Comissão
não se pode -furtar a se deslocar para esses debates. S
uma opinião também pessoal. Fala-se tanto nesta Comissão, em Bfasília, que nós temos hoje um ónus muito
grande, que é o de sustentá-la, perante a opinião Pública,
como uma_ Comissão que deve participar da vida de
Brasília. tum ónus que cada membro da Co~issão t~m
de assumir e se convencer _de que nós temos realmente de
participar da vida institucional de Brasília, dos debates
dos problemas de Brasília, inclusive indo a essas entidades, se formos convocados como convidados, para os debates sobre os problemas de Brasflia. Mas como a Comissão jâ decidiu - o ofício de V. Ex• é clarfssimo nós aceitamos a homenagem lá. Agora o debate ficará
para o simpósio, que vai envolver toda a problemática
do Distrito Federal. V. Ex• poderá intermediar com os
próprios Senadores aqui pra marcar a data. Estou à sua
disposição para qualquer dia que V. Ex• queira, mas não
sei Se oS-o"litros Senadores têm a mesma disposição. V.
Ex• pode marcar entre uma terça ou quinta-feira deste
mês-de abriL Hoje é.S de abril, temos ainda 4 semariãs
neste mês ainda. V. Ex• pode marcar uma data no final
do mês, e convidar os membros da Comissão para participar dessa homenagem.
Uma coisa que eu também queria sugerir a V. Ex• é
que não só os membros da Comissão sejam çpnvidados
para essa homenagem. Poderia V. Ex• estender o convjte
a outros Parlamentares que não são membros da Cernis·
são, mas que são. interessados também pelos problemas
do Distrito Federal. Exemplo: Senador Itamar Franco.
O SR. SECRETÃRIO- Ele é membro da Comissão~

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) membro da Comissão. :e. suplente.

t

O SR. PASSOS PORTO --Eu me refiro a outros-Senadores que se interesSeiJl pelo Distrito Federal, que poderiam ir a esses encontros, porque o debate não é só dos
membros da Coll).issão, mas do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) convite foi para os membros da Comissão.

Mas o

O SR. PASSOS PORTO- Sim, a homenagem, mas i
participação pode ser estendida aos outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Isto de.:
pende de concordância da Ordem dos Advogados. Eli
desejou debater o assunto com os membros da Comissão.
O SR~ PASSOS PORTO -A Ordem quis homenagear a Comissão, porque ela simboliza o Senado Federal
nos a;;suntos atinentes ao Distrito Federal. Mas todo Se~
nado r é virtualmente um membro desta Comissão, porque-todo- Senador pode participar de disCUSsão nesta Comissão.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Sem di-

reito a voto.
O SR. P~SSOS-F<JRTO_- Só Dão pode vOtar, rrias
pode participar. Logo ele pode participar de uma homenagem onde não há votação. Sr. Presidente, a minha sugestão é esta.
··
O.SR. MARCONDES GADELHA- Sr. P:iesidente,
eu acho que o problema não é quanto ao tipo de solenidade. Tanto homenagem, como debate, o problema é o
mesmo: é questão do tempo. Tem que se enconttar uma
data que venha a consultar as coveniências da Comissão
e as da Ordem dos Advogados_. Porque o dispêndio de
tempo lá, para uma homenagem não há de ser muito diferente de um dispêndio de tempO para um debate também lá. De modo que o problema é s6 da questão da
conveniência de data. A Oidem sugere uma data que parece- que não atende bem às conveniências da Comissão.
O _SR~ PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Exato,
porque no dia 12 temos qu-e-receber o Governador ·aqtd,
precisamente daqui a uma semana, numa terÇa-feira:
O SR. MARCONDESOADELHA- Eu reforçaria a
sugestão do Senador Passos Pôrto, no sentido de que V,
Ex!- mantiVesse um ·contatO pe5soai Cóm o Presidente da
OAB e o fizessé:- Ver esSa-Corijufição- dC fitol-es, de PI-obte..
mas de necessidadeS, de conveniênciaS Que vão absorver
os Senadores na próxima seiniil:ia,- Cti:ilfãi-llinli- ouf.ri dã~
ta, porque esse é o fulcro da questão.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Então eu
sugiro por exemplo, para escolha, os dias .5~ 12, 19 e 26.
Proponho que seja à noite. Ago"ra,-sendo no dia 26, Srs.
Senadores, temos que pensar bem se hâ algum compromisso-de nossa parte, porque tambêm não podemos ir à
Ordem receber uma homenagem com um ou com dois
Senadores.

O SR. PASSOS POR.TO- .Bise que é o problema.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Se V. Ex•
disser que está aqui, a palaVra de V. EX' para -mlin V8.1e
tudo. Os Srs. Senadõres nieiilbros d3. Comissão estarão
aqui no dia 26?
O SR. MARCONDES GADELHA- EÚ estarei aqui
O SR. PRESIDENTE (Aiexa.ndre Cosia) - Senador
Marcelo! (Pausa.) Senador Passos Pôrto. (Pausa.) Senador Saldanha Derzi. (PauSa.}
O SR. MARCONDES GADELHA -Acho que V.
Ex' está marcando uma data com um lapso de tempo razoável, para que os Srs. Senadores se ajustem a essa necessidade. :t: importante que cada um se conscientize do
significado do convite, da homenagCm, da importância
que a Ordem dos Advogados tem no .contexto geral das
instituições; Eu acho que há tempo para que cada um venha a adaptar-se a essa data
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Então
fica marcado Para as 20 ho.ras do dia 26. E eu estou certo
que os Senadores Saldanha Derzi e Gastão MaUer acha~
rão tempo necessário para participarem dessa homenagem.

poderão usar da mesma retificaçãa. V. Ex• usará dO mes:..
mo direito, assim como todos os membros da Comissão.
O SR. PASSOS_ PORTo --Essa
aquelas cotas dos Senadores?

O SR. PRESÜ>ENTE (Alexandre Costa) apenas uma retificação. São falhas gráficas.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) continuar a leÜura do expedif:nte.

Vamos

(Leitura de projeto de lei, qui:: retifíca a Lei n~'
7.054, de 6-12-82.)
O SR. PRESIDENTE (Â.lexandre Costa)- O projeto
será distribu[do a todos os membros da Comissãq, que

ã.tinge

Não. E
-

O SR. -PASSOS PORTO- Porque em vez de 100 mil
pode-se pôr 50 mil., 30 miL Agora, eu quero ver se isso
não atinge a cota de cada um dos Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Não atinge. -t
uma retificação.

·apenas
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RELATÓRIO
.---, Pelo projeto de lei qué: veio -ao exame desta Comissão,
o GOVerno do Distrito Federal ê- 3ut0rizado a contrair,
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico:
Art. - I 9 Empréstimo em moeda nacional até o equivalente aos seguintes val<;~res: 7_4 mil, 145 ORTNs, 812
mil, 135 dólares e 35 centavos americanos.
Destina-se o empréstimo, de acordo com o art. 2'~', à
melhoria das caracterfsticas técnicas de estradas vicinais
localizadas na região leste do Distrito Federal.

O SR. PASSOS Pó RTO- Eu posso-tei-destiflàào
200 mil a alguma entidade, e agora ser proposto para que
__ passe a 100 rilil. Quer dizer, diminui 100- mil.

E, na forma do ?rt. 39, é o Governo do Distrito Federal igualmente autorizado a dar como garantia de paga~
mentos do empréstimo parcela das cotas-parte da Taxa
Rodoviária Única ou de outros recursos a que vierem
_substituir_.

O SR. -PRESIDENTE (AteX"andre -coStà) . .:. .:_ Peço ao
Secretário Que faça a retificação. São entidades que. não
foram registradas no Ministério da Educação e Cultura.
Por iSso não terão direito à- dotaçãO- orçamentária,
Continua a leitura do expediente,

A proposição foi encaminhada a-esta Casa pÕr meio
de mensagem do Presidente da República, nos termos do
art. 51, combinado com o arL 42, item V, da COnstituição, acompanhado de exposição de motivos, em que o
Governador do Distrito Federal salienta:

(Leitura de oficio do_CentrooEducacional Maria
Auxiliadora ao_ Presid~nte da Comissão do Disfrito
FederaL)

-· . O SR.PRES!bENTE (Alexandre Costa)- Salvo outra indicação dos membros da Comissão, eu resolvi
ao Sr.. Governador, por se t~a!ar_ de: .1.!-ma
_i"rregularidade~
~ncamirihá·lo

O ·sR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Senador se opõe à medida?

Algum

O SR. PASSOS PÓRTO -Não, President-e. Eu só
lembraria o seguinte: as_ verbas realmente são subvenÇões
pessoais a serem distribuídas. O Presidente tem a verba
global e cada Senador tem um destaque. O Senador destina aquela -Verba- a uma instituição de ensino, e depois
~comunica aos pai!i_que destinaram aquele dinheiro para
custea!: ~-bolsa_ d~ determinado aluno.
O assunto está vinculado diretamente à Secretária de
Educação, que deve determiilar,-aO-Setor Financeiiõ Que
os r~rso~ qriundos de .subvenção, destinados pelos Senadores, não podem ter interferência da Secretaria na
~~stinação nominal, vi$to _que já é feito por ci.uem fez o
destaque, porque aí vai ressalvar a situação do Senador
nessas subvenções. Nós também, nas subvenções federais, através do Conselho Nacional do_ Serv-iço SOcial, tabém destinamos recursos para alunos nos Estados.
Então, eu acho que a solução tem qUe ser pela base,
isto -é, a ~cr~tada de Educação tem que se convencer
que os Cec.ursos oriund_os de subvenção que constam do
Orçámento, que são destinados pelos Senadores, só a ele
compete a distribuição.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Então V.
Ext aprova? Não podendo dirigir-me diretamente à Secretária, o fiz por intermédio do Governador do Distrito
Federal.
O SR. PASSOS PORTO -

O SR. GASTÃO MULLER- Tenho uffia razãoQ.!lrticular, e V. Ex• vai cõnlpreender.
---

retlfica~ão
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Está certo.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Encerrado o expediente.
~a pauta o Projeto de Lei do Senado nl' 240, de 1982,
-cujo relator é o Senador Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONDES GADELHA- Projeto de Lei
do Senado n'i' 240; de 1982. Autoriza o Governo do Distrito Federal a contratái effiprês:tinio em -moeda nacio~
na!.
-- ------

;,;t9f -1\{o cu~so de sua exisÍência, Brasrtia propor~
cionou uma reorientação dos deslocamentos popu~~~--lacio~~~~_para o Distrito fe~eral, alter!lndo seq pro~

cesso de crescimento a níveis superiores aos previstos por seus idealizadores.

211) O contingente humano que se localizou na
Capital do País tem gerado crescente demanda de
serviços, eSpecialmente no setor rural, onde é imprescindível a imediata melb"bria 'das vias de acesso
aos centros consumidores.
31') A área ç_ultivada do Distrito Federal tem
crescido consideravelmente, constituindo uma
sobrecarga da malha viária e exigindo maiores recursos para a sua manutenção.
49) O crescente aumento das despesas não tem
sido acompãnhado do incremeiitõ- COmPensador da
receita tributária, o que implica _a redução da mar_$em dos in":'~sti_ment~s finaciados pelo Orçamento.
Depois, Sr, P_t;esiden~e, as estradas vicínais do
Distrito Federal são de escoamento da produção,
havendo necessídade_de providências para desenvOlvimento desse s~tor na economia regional.
Os recursos pleiteados objetivam obras de cerca
de 1!0 Km.
Os valores em dólares são provenientes de repasses· de recursos captados no exterior nos termos da
Resolução nl' 564, de 11/6/81, do-BNDES, os quais
poderão ser eventualmente convertidos, total ou
-parCialmente, em colaboração finaceira, no âmbito
do Programa de Rodovias Vicinais BNDES. DNER.
o "pfazo de utilização ede até 10 trimestres; o de
.carência, 12 trimestres, e o de amortização, de até 96
meses.
Os juros, subcrédito em ORTN, é de 8% ao ano.
Relaciona o Governador do Distrito Federal, na
exposição de motivos, detalhes da operação, deixan~
do clara a conveniência do empréstimo a ser contra~
tado: Do ponto de vista da necessidade, nenhuma
dúvida existe, porquanto a abertura e o revestimen~
lo das estradas vicinais no setor leste do Distrito Federal é- realmente posta em relevo, porquanto obscr~
va_m o seguinte:
a) os nordestinos que procuram o Distrito Federal est_~o preferindo loca_lizar-se naquela área;
b) o trabalho agropecuârio, que ali vem sendo
estimulado, permite acreditar-se que em poucos
anos o setor leste do Distrito Federal terá grande
importância no abaStecimento de gêneros alimenUcios da Capital da República;

1234 Sâbado 23

D.IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~ãoll)

jã lhe são privativamente,- item 1, ite'm 2,- eu acrescento o item 3, que diz o seguinte:
"Acompanhar o desenvolvimento urbano e; rural do
Distrito Federal, fiscalizar a l~g!slação aplic_ada ao Distrito Federal, ouvir as autoridades e a população local,
atr~avés s~1:1s titul~~es_ ou_ representações, constituindo
Para isto:
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Ern disa) as seguintes subcomissões dos 23 membros: de·
cussão o relatório.
traii.SPOrtes das cidades_ satélites-, das ãreas rural e geoeconômica _dQ Distrito Federal, de arquitetura e urbanisNão havendo quem queira discutir, passa-se à vomo, de educação, cultura, lazer e esporte, de justiÇa, setação.
·
guranÇa e assistência social;
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permaneb) ·realiZando semimalffi.enie .reunião de audiência
cer sentados. (Pausa.)
pública para ouvir pessoas interessadas na solução dos
Aprovado.
-- problemas do Distrito Federal, pennitindo a palavrà a
defensores e a opositores. "Aliás, isto jà consta ãté do
Estã esgotada a pauta.
RegiffielitO ~a Câmara -dos Deputados";
Eu apenas desejo lembrar aos Srs. SerladOres Que--no
"c) Facultando às entidades de classe de empregados e
dia 12, precisamente daqui a 7 dias, comparecerá a esta
e~pregadores, associações e órgãos de profissionais libeComissão o-Governador do Distrito Federal. Pelos conrais o credenciamento, juirto à G_omiSsão de Represenvites, prevê-se um grande comparedmeflfõ ·ae autoridatarttes, para _que possam eve:~tualment~, prestar esclaredes a esta exposição que irâ fazer o Governádor. A Presicimçntos específicos e Opinar sobre assuntos de seu intedência solicitou do nosso colega de Comissão, o__ Presiresse."
dente da Comissão de ConS!ituição e Justiça, Senador
Eu acredito, Sr. Presidente, que neste resumo estaria
Murilo Badaró, a cessão da sala dessa Comissão, que
_
tud.o
que eu _penso sobre a reestruturação da Comissão
cabe maior númefo_de convidª-dos, para realização de:sta
do Distrito Federal, e lhe dar estrutura para atender a
exposição. Assim; eU solicito dos eminentes membros da
- demanda, a carência de representatividade, de debate e
Comissão que complfreçam aqui no dia 12, para ouvh' e
de discussão dos problemas do Distrito Federal.
debater com o Governador do Estado o seu programa de
Com o quadro atual de 11 representantes e com as
Governo em Brasilia.
aÚibuiÇões conSiaÕ.teS-do. art. Í05, tetlho acresCêntar_
Não havendo mais nada a tratar...
e;te item 3;=em_ que se acompanharia o desenvolvimento
urbano e rural do Distrito Federal, fiscalizaria a legisO SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, peço a palação aplicada no Distrito Feder_al, ouviria as autoridalavra.
des e a populhção local através dÕs..seus titulares ou representações. A constituiÇão dessas subcomissões espeO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Conce_Q_o _
Cializariam as atividadeS dOs cOiilponehtes da Cõmissão.
a palavra a V. Ex•
Poderia o Presidente e os representantes, at·ravês de subcomissões, se dedicarem -àqueles problemas que eu vejo,
O SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, V. Ex• nos
pela minha vida no Distrito Federal, que são importandesignou para trazer à Cómissã_o um esboço de reestrutes e que mereceriam a constituição de uma sub.comisturação da Comissão do Distrito Federal o que, aliâs, tisão, como a de transportes das cidades-satélites, área runha sido fruto de um trabalho nosso, desde a posse de V.
ral e geOe_cOnôlnicia~ SrqU:itetúra e urbanismo, ·que· ê um
Ex• aqui. Então eU o fiz durante a última semana e trouproblema por exemplo, estã ainda em debate na imprenxe hoje ao debate da Comis_são, Se ela porve_~_tura aprosa, de invasões de ãreas yerdes, modificação do plano urvar, poderá ser objeto de 1,1m projeto de resolução _dª _
banísticO de Brasília, de educação, cultura, lazer e esporprópria Coffiissão. Se a_ ComiSSão não quisei,- eu podia
te, que é outro setor da maior importância para o Distrilevá-lo atê ao Plenário.
to Federal. Este último, aliâs, ê objeto de debate da
OAB, que seria o de justiça, o de segurança e o de assisO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Peço a V.
tência social. Dentro dele, evidentemente, há o problema
Ex• que faça a leitura do mesmo. Se V. Ex• deseja distrido d_~emprego.
buir cópias para os Srs. Senadores pode fazê-lo.
c) as estradas vicinais ora ~xistentes são caracterizadas pela precariedade. Assim, a aplicação de recursos na melhoria de estradas no setor leste deve
contar com o pleno apoio dessa Comissão.
Opinamos, pois, pela aprovação do presente pro·
jet9 de _lei."

·a

O SR. PASSOS PORTO- E1,1 tenho aqui algumas
cópias, que posso dar aos colegas.
Sr, Presidente, desde o início propus o aumento do número de membros da Comissão do Distrito Federal.
A Comissão pelo art. 178 diz: "A Comissão do Distrito Federal tem li membros". Eu proponho o aumento
para 23 membros, sendo que acrescento o§ 39, que diz o
seguinte:
"A Coniissão do Distrito Federal terâ na sua
composição, obrigatoriamente, um representante de
cada Estado."
Eu acho, Sr. Presidente, que pela importânCia desta
Comissão, sobretudo pela. sua atualidade no debate dos
problema-s do Distrito Fede_t~_l. é precisO que -ela- seJa
uma representação de todo o País. Nós temos já Comissões aqui com 15 membros, como a de Relações Exteriores; a de Finançàs, com 17. Por que não a Comissã_o _do
Disirito Federal ter 23 membros, sendo que compulsoriamente tivesse uni representante -de Cada Es\ado? Esta ê
a primeira proposta que eu façO.
A segunda, é no art. 105.
Ao art. 105 do Regimento, no qual eStão as atribuições da ComiSSão do Distrito Federal. Além das que

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O anteprojeto que V. Ex• apresenta, salvo outra opinião do Senador, a Mesa vai distribuir a um relator, para receber
emendas ou substitutivos, pois se trata de um problema
meio complexo, que ê o da ampliação de atribuições da
Comissão. Se algum Senador não se opuser, eu distribuiria o anteprojeto ao Senador Marcelo Miranda, que ê
. engenheiro. Ao mesmo tempo daria o prazo de quinze
dias para os Srs. Senadores apresentarem as emendas,
para serem discutidas; V. Ex• concorda?
O SR. P-t\SSOS PORTO - Eu concordo plenamente.
Gostaria apenas de enfocar o seguinte: procurei dar à
Comissão uma representação ·de cada Estado, para lhe
dar mais legitimidade para representar a Federação no
Distrito Federal. Quer dizer, coloquei 23 membros, sendo um de cada Estado. Depoís a~rescentei_ as atn'buições
que jâ são do texto constitucional, - o item 3, que ê a
criação dessas subcomissões, a criação da chamada audiência pública, para evitar, Sr. Presidente, que o seu gabinete fique hipertrofiado de público. Então haveria uma
audiênCiã pública, onde os Senadores, dentro das subcomissões, atenderiam ao público. Por exemplo: há um
problema em Céilândia, no setor, vamos dizer, de
ciditdes-satélites. A Subcomissão Cidad~-Saté1ites iria
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ixarilinãi -o Problema; se apresentariam os acusadores e
o_s defensores. Haveria tambêm um debate, uma audiên·
cia pública, e nós com isto, daríamos, vamos dizer assim,
satisfação à sÕciedade de Brasflia, mostrando que a Comissão está- preparada- eStruturalmente e com interesse
de participai' da vida política e administrativa da c}_dad~.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Então, eu
determino que seja enviada uma cópia desse anteprojeto
aos membros da Comissão; que terão um prazo de quinze dias para apresentarem emendas.
Concedo a. p-alavra a V. Ex•, Senador Gastão MUller.
O SR._ OA&TÃO MÜLLER --Eu me congratulo com
o Senador PassOs Pôrto. O que S. Ex• preconiza nada
mais é do que a representação municipal das cidadesSàfélites de Brasília.
O SR. PASSOS PORTO -Seria jâ o embri~o.
O nobre Senador falou do problema de quorum. Ora,
quorum é um problema grave do Congresso. Também
não seria um problema com os ll membros. Temos um
exemplo, aqui hoje, estamos aqui só com ...
O SR._ PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A id~ia
de V. Ex• é muito boa, mas vamos exaurir as opiniões- da
Comissão. Quando for enviada ao Senado Federal, também ieceberá novas emendas, Daí podermos obter, dentro do pensamento e da criação de V, Ex•, uma ampliação dessas atribuições.
O SR. GASTÃO MÜLLER- De modo que eu queria dizer, Sr. Senador__ Passos Pôrto, que a apresentação
do anteprojeto de V. Ex• com a autoridade que V. Ex•
tem, reforça meu ponto de vista de que é premente e urgente as cidades-satélites de Brasflia terem as suas Câmaras de Vereadores, para representarem de fato e de direito -as aspirações, os desejos do povo dessas cidadessatélites.
O SR.PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Se nenhum Senador desejar manifestar-se, irei encerrar a dis-CUssão. (Pausa.} Encerrada.
Con:iidcro também encerrada a reunião.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUiiRITO
(Resolução n9 62, de 1980)
s~

Reunião, realizada em 20 de agosto de 1981

Às quinze horas do dia vinte de agosto do ano de h~m
rnil, novecentos e oitenta e um. na Sala de Reuniões da
COmissão de Relações Exteriores, presentes os Senhores
Senadores Franco Moritoro (Presidente), Raimundo Parente (Relator) e Agenor Maria, além do Sr. Deputado
Cardoso Alves, reúne~se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n9 62, de 1980, pai'a apurar as causas relacionadas com a rotatividade de mão-deobra no País, face a execução do Sistema do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Dinarte Mariz, Luiz Cavalcante, Ju- .
tahy Magalhães, Alberto Silva, Jorge Kalume e Henrique Santillo.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Franco Montoro, declara abertos os trabalhos da
Comissão e c::o-Rcede a palavra ao Senhor Pedro de Andrade, dirigente da SENALBA.
Inicialmente, o Senhor Pedro de Andrade, presta esclarecimento sobre a SENALBA, agradecendo a oportunidade de representar os trabalhadores do SESC, SENAC, SESI e SENA!, diante desta Comissão e discorre,
sobre as demissões nestas Entidades, sob a alegação da
crise financeira e também que o lAPAS não repassa o dinheiro normalmente para estas Entidades. Reivindica a
presenÇa do Ministro Jair Soares-para prestar esclareciruentos diante desta Coinissão. ~essalta, também, a fRita
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de diálogo entre patrão e empregadó que acredita s~ja o
principal gerador da atual crise.
Finalizando seu depoimento, o Senhor Pedro de Andrade agradece a oportunidade enfatizando que, embora
enfrentando dificuldades, tem procurado cumprir as tarefas para as quais roi criaOa- a SENALBA.
Na fase interpelatória, usam da palavra, pela ordem, o
Senhor Relator, Senador Raimundo Parente e o Senhor
Deputado Cardoso Alves.

Encerrando, o Senhor Presidente,. Senador Franco
Montara agradece o depoimento prestado pelo Senhor
Pedro de Andrade, assim como, pelos esclarecimentos
que se fizeram necessãrios e determina, em seguida, que
as notas taquigráficas tão logo traduzidas e rêvisadas sejam publicadas em anexo a presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
para constar eu, Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, serâ
assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicaç-ão.
Anexo à Ata da 8• Reunião, da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n<1 62, de
1980 para apurar as causas r~lacionadas com a rotatividade de mão-de-obra, realizada em 20 de agosto de
1981, destinada a ouvir o depoimento do Senhor Pedro de Andrade, dirigente da SENALBA, membro do
Sindicato dos Trabalhadnes do SESI, SENAI,
SESC e SENA C, que se publica com a devida autorização do Senhor Presidente da Comissio.
Presídente: Senador Franco Montoro
Relator: Senador Raimundo Parente

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Declaro
aberta a presente reunião, que foi convoéada~ eXpressamente para ouvir o Díretor do Sindicato dos Funcionários da Previdência Social, Sr. Pedro c;!._e Andra_de.
Consulto o nobre Relator se tem alguma observação a
fazer.
O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- Queriajustificár a aUSêitciã de alguns srs. Senadores a esta Comíssão pelo fato de haver outras Comissões funcionando e,
também, sessão em Plenârio. E o__nosso Regimento pÚmite que a reunião seja aberta havendo a pre~ença do
Presidente, do Relator e do_ Depoente. De maneira. que
era esta a explicação que gostaria de dar ao ilustre de-poente, por não estarem presentes os outros Srs. Senadores membros da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Franco MOntoro) - Agradeço, realmente, a explicação de V. Ex' A prática é que
as Comissões Parlamentares de Inquérito_ ouçam-~ depoimento com a presença do Presideiite e do Relator, es~
tando também aberta a participação aos ·demais Senado~
res e Deputados que queiram participar. Estã entre nós o
nobre Deputado Roberto Cardoso Alves que poderá, a
qualquer momento, interferir, se assim o desejar.
Concedo a palavra ao Sr. Pedro de Andrade.
O SR. PEDRO DE ANDRADE- Quero agradecer
ao Senador Franco Montoro, ao Sr. Relator, Senador
Raimundo Parente, e ao--Deputado-Cardoso Alves esta
oportunidade que, para a nossa categoria, para os traba~
lhadores do SESC, SESI, SENA! e SENAC é de grande
importância, e somente essa CPI poderã encaminhar os
nossos problemas, poderá abrir caminho para a solução
dos nossos problemas.
Trabalhamos em entidades de Direito privado da área
do comércio e da indústria, dirigidas por empresários da
indústria e do comércio. Vou f~lar do Estado de São
Paulo, que é o que eu conheço, embora essas entidades
sejam de caráter nacional, em São Paulo elas são dirigidas pela FIESP, são ligadas à FIESP, e à Federação do
Comércio do Estado de São Paulo. Os seus presidentes
silo, Luiz Eulália Bueno Vidigal, da indústria, e José
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Papa J ónior, do comércio. A subvenção destas entidades
vem da arrecadação dos comerciantes e dos industriais,
arrecadação compulsória, além de ãrrC.cadação por serviços prestados na comunidade. Essa arrecadação ê feita
através do lAPAS, e atualmente está no valor mâximo
de dez salários mfnimos de refe.rên_cia.
Os nossos problemas ·começaram, mais ou menos, no
final do ano passado, quando começou haver demissões
_-,no-SENAC qUe começou~ alegar crise financeira e a de. mitir -pessôas. Depois do SENA C, o SESI e o SENÀI,
este ano, demitiram um número enorme de pessoas que,
pelos cálculos que temos,._está por volta de 1.700 ou
l.600 pessoas demit_idas, ou mais.
O SR. RAIMÜNDO PÃRENTE-~ Essas demissões
foram onde?

O SR. PEDRO DE ANDRADE- Foram no SES!,
SENAI e SENAC, o único que ainda nã·o demitiu em
massa mas não- estã admitindo ninguém, é o SESC, que
ainda não demitiU mas pOderá fazê-lo a qualquer- momento. Mas, o problema maior é: que se acreditou que a
crise estivesse superada e, na verdade, ela está apenas começando. Porque, essas entidades, na medida em que aumenta a inflação, na medida em que o lAPAS não repassa normalmente o dinheiro para essas entidades, ele se~
gura o repasse, às vezes repassa parceladamente, na verdade, são-meros cobradores, que deviam, como qualquer
estabelecimento bancários faz, cobrar a sua comissão e
repassar o dinheiro. Mas ele não repassa, às vezes demota- tiês ou quatro meses. Além disso, na medida em que
-está sendo tomada a arrecadação através do maior salário mínimo de referência, e este vem caindo anualmente, e os dados que tenho em meu poder são os oficiais do
SESC, alguns eu havia conseguido de pessoas qu:e rips
passaram, e o quadro é o seguinte: Em maio dé 1982, o
SESC e o SENAC não terão dinheiro para pagar os funcionários, eles entrarão na crise total, inclusive com a
possibilidade de est!'ls entidades fech~em.
O SR. RELATOR (Raimundo Parente) - Quero saber se o lAPAS estava realmente repassando o que recolhe. V. S• disse que ele está repassando aos poucos, parceladamente. Agora, qual seria o débito?
O SR. PEDRO DE ANDRADE- Nós não temos
idéia do débito do lAPAS, o que sabemos é que o do ano
passado ele já pagou, uma parte em novembro do ano
passado, e a outra parte em maio deste ano. Mas nós não
- temos ídêia do débito do lAPAS, é até um problema ab__surdo, porque__~sas enti_dades não têm acesso às informiições da DATAPREV de quanto é de fato arrecadado.
Por exemplo, o SESC e o SENAC não têm acesso a: essas
informaçõeS, e õ repasse para eStas entidad~ é fJ.~ado
por um percentual arbitrário, quer dizer, então, não se
sabe exatamente se o SESC e o SENA_C_~t:àQ recebendo
.quan~to devem ou nâo.-
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ãrea_ de meta_! urgia e de mecânica, e, no SESI, o atendimento médico foi diminuído em várias unidades. De maneira geral, há um clima de verdadeiro terror nessas entidades, a todo momento se diz que tal unidade vai_ ser fechada, que o pessoal será mandado embora. Hã no
SESC _e no SENAC uma tentativa de fazer com que as
unidades de serviço, não a sede central, mas o c_entro de
atividades,__p~~sam trabalhar com aquilo que eles chamam ~e subs_ídio ~ro, _ou ~eja, o ~inheiro que entra através da comunidade cfe serviÇos, de cuisos, etc., possa ser
igual ao dinheiro a in~estir, o que ê- uma tentativa de
equílibrar as finanças. Agora, o problema ê que se de um
Jado o lAPAS age dessa maneira, e estou convencido de
que a crise existe, por outro lado, por parte dos empresários, a solução que está sendo dada é, a meu ver, muito
. ruim, quer 4izer, a postura dos empresárioS poderia ser
de outra forma. Para se ter uma idéia, por exemplo, no
SESI foram demitidas pessoas até por telefone. Pode-se,
até, aceitar que num momento de crise pessoas sejam
obrigadas a ser demitidas, agora, demitir por telefone
não tem explicação. Essas demissões são arbitrárias, in-'
clusive, não hã crit&riOs de diinissão, pode-se demitir
uma peSsoa com 10 anos de casa, ou uma pessoa com um
mês. Além disso, não estã havendo um diálogo entre as
entidades patronais e os sindicatos.
O Dr. Luiz Eulálio Vidigal vem, reiteradas vezes, falando em pacto social, um entendimento entre trabalhadores e empresâiioS para superar a crise.· No caso das
nossas entidades, praticamente, o diâlogo que deveria ·
existir, e acredito que, diante de uma criSe que existe, deveríamos somar forças para realmente fazer co:in que o
lAPAS, forneça informações da DATAPREV, que se
aumente o valor de contribuição dessas entidades para
que tivéssemos uma solução da crise, isto não estã sendo
feito.
No dia 5 agora, de agosto, o Dr. Vídigal e o Dr. Papa
Júnior tiveram qma reunião para discutir a questão do
SENA C, do SESC e do SENAI e, no final da reunião, fizeram um comunicado à imprensa que dizia que, realmente, a: situação está crítica e que mais demissões poderão existir. MaS, de parte deles, por exemplo, conversei
noutro dia duas horas e meia com o Papa Júnior, eles
acham que vão tocar sozinho isso. Quer dizer, eles não
querem um diálogo ...
O SR. CARDOSO ALVES.- O Senhor por a"casO teria- dados sobre se as contribuições fossem pagas pontualmente e se-o lAPAS fizesse o repasse pontualmente,
poder-se-ia manter os serviços do SESC e do SEN AI sem
demissões?

O SR. PEDRO DE ANDRADE- Acredito que po·

deria minorar o problema. Agora, os dados que me fo~
ram apresentados, e os estou considerando como válidos, foram apreselliados -pela direção do SESC e do S:&
NAC, dizem o seguinte: que o salário mínimo de _r~ferên~
. G:ia _-véiil cairidó anualmente e a inflação vem subindo.
0 SR. CARDOSO ALVES - Isto é absurdo.
Então, com esse salário mfnimo de referência, mesmo
qU-e õ repasse seja Q.utomático, estás eiitidades Vão ·entrar
-0 SR. PEDRO DE ANDRADE - Uma reivindiem crise. Por exemplo, as obras do SESC e do SENA!
cação destas entidades, e que também é nossa, é de que
praticamen~e todas, foram paradas, então, essas entidaessa CPI convoque o Ministro Jair Soares, no sentido de _
des vão deixar Oe crescer, já deixaram de cresc~r. a pro_ que possamos ter acesSo a essas informações, que se esjeção de crescilnento delas agora é zero, e elas estão luclareça a questão do repasse, e eu, particularmente, acretando para, inclusive, não diminuir o atendimento. A
dito que o repasse tenha que ser automático, porque funsaída qu_e eles apontam, uma saída do Papa Júnior numa
ciona meramente como um cobrador. Além da questão
carta que chegou às mão.s de alguns funcionários e que
do repasse, há a d_o salãrio mínimo de.referéncia, Irias a
tiveram a gentileza de me passar, segundo o Papa Júnior,
situação é a tal ponto grave, que, ontem mesmo, por
a solução seria, e ele dá várias alternativas: Primeiro, o
exemplo, e isso foi noticiado -na Folha de S. Paulo, acrepagamento imediato dos excedentes ainda retidos; deche dos funcionârios da sede do SENAC está ameaçada
pois, repasse automático das arrecadações futuras, conde fechamento por questões fmanceíras. Foram fechaforme a lei, ao invés de fixação arbitrária dos indices de
dos, ínclusive, vários centros, como o centro do SENAC
- cotas;- terceiro, que a implantaÇão do saláriode Botucatu, a Gráfica do SENÃC foi fechãda ...
contribuição, que é o salário mais alto, ao invés do salário de referência. O lAPAS arrecada, inclusive aqui hã'
O SR.
- A gráfica fOi fechada?
un:l-dado, o lAPAS arrecada do comércio e da indústria
até o máximo de 20 salários-de-contribuição, sendo qu~
O SR. PEDRO DE ANDRADE- Sim, foi fechada.
O SENAI este_ano já deixoU ôe atender a cem mil pesê repassado para as entidades apenas IO salários de referência, o resto fJ.ca com o lAPAS. Isso aconteceu hã ais-oas, sendo vários de seus cursos fechados, como os da_ .
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gum tempo: O lAPAS inclusive queria pegar todo o dinheiro dessas entidades, praticamente uma intervenção
branca, e depois houve a superação dessa polêrriicã~ com
o lAPAS ficando com a parte-...

O SR. CARDOSO ALVES - Mas·, yOcê disse, no início, que o lAPAS é apenas o cobrá.dot.-Então, é ilegal
essa retenção?
_
O SR. PEDRO PE ANDRADE- Ele acaba sendo
sócio. A retenção não é ilegal porque há alguns meses
houve um decreto-lei. Agora, ela é ilegítima.
O SR. CARDOSO ALVES- O decreto-lei é que permite essa retenção~

O SR. PEDRO DE ANDRADE- Veja bem. não a
retenção do repasse, mas aquela superior a IOsalários de
referência, que é a par-cela sUperior a 40 mil cr_LJ,zei_ros e
pouco~--

O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- Só um eSclarecimento a respeitá desse ponto: o lAPAS cobra a
contribuiÇão até 20 salârios, o· que dá 133 niil cruzeiros,
mais ou_ menos. Destes 133 mil cruzeiros, o lAPAS retém, por força do decreto, quanto?
O SR. PEDRO DE ANDRADE- Ele retém, praticamente, dois terços, porque para as entidades vão 40
mil. Então, vamos pegar 133 mi.! menos 40 mil, quer dizer, 93 mil cruzeiros - a contribuição sobre os 9.3 mil
-CrUzeiros fica para o lAPAS.
O _SR. CARDOSO ALVES - Não cOnheç9 ~~e 9_e:creto. V. 8' tem o número dele? E esse dínheíro que o lAPAS retém, se destina a quê?

O SR. PEDRCJ DE ANDRADE- Vai para o IA-·
PAS, agora, a que se de5tiàa; acho qUe só·o MiniStrO [ai r_
Soares poderia dizer.
O SR. CARDOSO ALVES --0 decreto não disciplina a aplica_ção?

O SR. PEDRO DE ANDRADE- Não.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Houve
um decreto praticamente tomandO tudo, depois o Governo recuou, baixou um segundo decreto e não fiz a
análise se faiia referência a ficar mantida a alínea tal. No
fundo, uma conclusão, parece que, ·na verdade, ele fica
com mais de metade da arrecadação.

o· SR. CARDOso- ALVES - Mas não determina
qual é a firialidade dessa retenção.
O SR: .PEPRO..DE ANDRADE -

Não.

O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- Outra pergunta: o depoente falou em diálogo entre patrão e empregado, e que se estivesse havendo reaiffiente ess._e diálogo, a crise não estariã-no Dível em que se encontra. O senhor poderia me explicar bem isto aí?
O SR. PEDROUEAI'l"URADE- Acredito o si:guinte: no momento da crise houve as mais diversaS opíniões
da crise, primeirô, tfnha geD.te que acreditava que,- na
verdade, essas entidades: estavam mentindo, que, na ver~
dade, não havia crise desse tipo, que o que era net::essâtio
era superar as mordomias que poderiam existíi' nesSas
entidades e a c-rise Cstaiia SOIUCiOnaáa. OUtros 'cliegãvam
a afirmar, inclusive, que a Previdência Sociã.I estava repassando normalmente o dinheiro. Quer dizer, só agora
é que realmente estamos- Corivencidos de -que há ulna crise. E, além disso, a niinha -visão ê -âe que a Sruàã. para a
crise é uma pressão -Sob.re- O Governo, nO sentido de- mo-dificar os crítérioSae contribuição para esSas ·entidades.
A meu ver, é esta a saída, e que pode ser feita em conjunto, mas, para isto, -é necessáriO que os trib.ililladores tenham garantias.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Vou
interrompê-lo porque esse parece ser um ponto positivo
- d~ seu depoimento. Parece que a solução aventada pela
direção do SESre do SESC, parece-me cOm concordância dos ~abalhadores, é de que a contribuição para o SESI, SESC etc., lehha por base _o salârio sem limites, porque hoje contribui-se apenas até 20%. _Mas, a contribuição para o SENA I. para o SES!, não se traduz em beneficio direto para o interessado. E não hã razão para
que-cesse a contribuição em determinados salários. Oresultado é o seguinte: um trabalhador que ganha 40 mil
cruzeiros e outro 80, o que ganha 40 mil cruzeiros paga
4%, o que ganha 80 mil cruzeiros paga 2%. De modo que
mantendo a proporção, que é rigorosamente jus~. aumenta, de muito, a· arrecadação :iem Sobrecarregar...
O SR~ CARDOSO ALVES- O que pode mais paga
men?s, Ó ~ue pode meno~ ~aga mais.
O SR. FRANCO MONTORÜ- Pelo sistema atual
sim. Parece que essa é uma das sugestões.
OS~.

PEDRO DE ANDRADE- A nossa qu_estão é
a seguinte: é possível aumentar esses 133 mil cruzeiros a posição inclusive da FIESP me parece que é essa- os
133 mH cruzeiros, que é dinheiro tirado do comérciante e
do industrial, deveria ir para o SESC, o SESI e o SENA!.
Com isto, eles acreditam que estaria superada a crise,
Acreditamos o seguinte:_ que isso depende de uma
grande pressão de opinião pública. Na medida em que os
trl!.balhad_oreS tiverem algumas garantias mínimas, pode-remos -a}údai-a solUcionar, e ajudar nessa campanha que
é,d<; inter.esse púqlico. Estive conve_~sando, por exemplo,
com os sindicatos da área industrial, basicamente, qUe
irtclush_'e fizeram u_ffi abaixo-assinado contra as _demissõ~s. em que estariam disp~st~s ta~bém a aJudar nessa
batalha, na medida em que o SESt o SEN AI e o SENAC têm diminuído a sua atividade eles serão eno_rmemente prejudicados, já que são os beneficiários dessa
ação.

0 -SR. CARDOSO ALVES - Sr. Presidente, ten_ho a
impressão de que em face desta afirmativa sobre a magnitude desse problema, deve haver mesmo uma grande
pressão social para a solução do problema, para inserir
nefe um-sentido.dejustiça.
.
Então, a melhor fOrma seria: cOnvocar os dois Presídentes de São Paulo - do comércio e da indústria - e
como estas entídadcbs são federadaS-e de_éerta f_oona, dis- :ciplinadas pela Federação, convocar os dois Presidentes
das Confederá.ções, do Comércio e·daJndústria, e com
os 4, aqui, e com o Presidente do Sindicato de São Paulo,
acho que a gente poderia exercer uma grande pressão em
razão da publicidade qu_e ocorreria nisso ..
O SR. PRESIDENTE (Frimco Montoro) --A Presidência recebe a sugestão· de V, Ex• que me parece, realmente, da maior oportunidade.
Agora, gostaria de ouvir o pensamento do Relator
sobre esta matéria, e sei que esse é mais Ou menos o
espfrito diante desse fato. Parece que não seria bem o
caso de convocarmos, vamos dizer, vamos convidar,
para trazer aqueles que são os interessados nisso, também. Eles trariam, até por escrito, uma sugestão nesse
sentido. Aliás, posso informar que o Presidente da Federação do COmércio, Papa Júnior, já me telefonou para
agradecer o anóndo de que -esse problema iria ser tratado por esta Comissão. O que mõstra que, realmente, a
Comissão pode ser o lu&ar de encontro, para que o
problema seja esclarecido e fixada uma diretriz como
esta que não acarreta ônus a ninguém, pode-se estabelecer, pof lei, a vinculação dessa contribuição de porcentagem igual para todos, inclusive sem limites, e vinculá~la
às atividades do SESI, SENA I e SENA C que são a capacitação de trabalhadores pois são instituições do maior
interesse social e fundamentais para o nosso desenvolvimento.
Recebo a sugestão de V. Ex• e ouço o Relator, para ter
- a sua opinião sobre o assunto e. também, se for o caso,
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nós autorizaremoS a Secretaria a promover, desde jã, a
eXpediçã-o dos convites.
O SR, RELATOR (Raimundo Parente) - Nada tenho a opor à proposta do nobre Deputado Cardoso Alves. Estou de pleno acordo com a proposta, porque entendo que a presença desses dirigentes das confederações, para nós e para a finalidade desta Comissão, vai
ser muito importante. Portanto, acho que a presença deles, aqui nesta Comissão deve ocorrer o mais breve po$ivel porque, pelo que estou vendo aí pelas informações do
depoente, a crise estã caminhando de uma maneira galopante. E até mais, segundo ele informou, em 82, se a situação continuar como está, ou seja, se a crise continuar
se agravando, _o SESI, o SENA! e o SENAC vão ter que
parar, aí, com prejuízos que atingirão a uma massa enorme de trabalhadores e associados.
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SR. PEDRO DE ANDRADE -São-milhões de
pessoas.

- 0~-S.R~- RELATOR

Útaimund-o Parente) - Pois é.
são milhões de pessoas que ficarão desempregadas, criando um problema social gravíssimo.
D_e !llaneira que estou de pleno acordo com a proposta
QQ nobre Deputado Cardoso Alves, e pediria S-6 ao Sr.
P_residente que apressasse a vinda desses Presidentes de
_ Confeder~ções à Comissão, para a próxima semana, -se
possível.
~a~ame~~C?·

O SR. PRESIDENTE (FranCo Montoro)- Poderíamos formular um convite pessoalmente, se for o caso.
-- por uma pessoa credenciada. Então, acho que, assim
sendo, poderíamos marcar para a próxíina-semãna, ou
seja, para a próxima quinta-feira.

O SR. PEPRO DE ANJ:)RADE -

Certo.

O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- Sr. Presidente, como vou viajar amanhã, irei ao meu Estado e deverei retoplar_na próxima quarta-feira; pediria seja depois de quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)_- Quintafeira - daqui a uma semana, precisamente,
O SR. RELATOR (Raimundo Parente) ~Certo.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- O Senadór Jorge- Kalume tamôêm, parece que, pela sua manifestação_._._.__
O SR. JORGE KALUME- Por força da função que
estou exercendo hoje, como 29~Seci'etário do Senado, fui
obrigado a ritardar a minha chegada a esta Comissão.
Queria:~ então, apresentar as minhas desculpas a V. Ex• ...
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) ...:... Agradeço a presença de V. Ex•.

O S_R. JORGE KALUME- ... e ao depoente. Mas
de, qualquer maneira, quero dizer que estou satisfeito
com o depoimento de S. S•
Era apenas isso que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Então, o
Sr. Secretário providenciará oficias às duas Confederações Nacionais da Indústria e do Comércio, ao Presidente c;l_a Federação das Indústrias de São_ Paulo, Albano
Franco, e ao Presidente da Federação do Comércio de
São PaulO,- Papa J úníor

O SR. PEDRO PE ANDRADE - A proposta do
Deputado Car_d_oso Alves é para o Dr. Albano e o Dr.
Antonio dos Santos, também da Confederação Nacional, não é?
O SR. PRESIDENTE (Franco Moritoro) -~.Dos
dois. As duas Federações de São Paulo e duas Confede- -fações NacionaJs.

Abril de 1983

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. CARDOSO- ALVES- =--E-se isso acontece em
São Paulo deve estar acontecendo também nos outros
Estados.

0- SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Queria
pedir uma informação. V. S• tem informação sobre o número de empregados? Porque fechados ... quantos seriam, além do prejuízo?

O SR. PEDRO DE ANDRAD~ó- No Estado de São
Paulo, vinte mil.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Vinte mil
só em São Paulo?

O SR. PEDRO DE ANDRADE- S6 em São Paulo,
só no Estado de São Paulo.

Esta conclusão pode sintetizar os objetivos desta nossa
reunião, a não ser que algum membro da Conlissão dese~
je fa_zer alguma intervenção.
O SR. PEDRO DE ANDRADE- Só para encerrar,
queria dizer que esse encaminhamento, para nós, ê uma
trilha para solucionar o problema. Tenho uma confiança
muito grande nisso.
_ Finalizando a minha intervenção, queria agradecer
aos membros desta Comissão e ao Presidente Franco
Montoro por esta oportunidade que é de grande valor
para a nossa categoria
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- t nosso
dever trabalhar nesse sentido, aliás, o nobre Relator tem
sido um grande companheiro.

O SR. CARDOSO ALYES- E dlzem que nos outros
Estados está acontecendo ...

O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- O Senador
Franco Montoro me .falou que o nobre depoente havia
escrito o seu depoimento.

O SR. PEDRO DE ANDRADE - "· Estã aconte-

O SR; PEDRO DE ANDRADE- Sim, fiz um resu,
mo.

cendo o mesmo problema. Amanhã, vai haver o CONCLAT, na Praia Grande, inclusive, vou estabelecer cantatas também com os Presidentes do SENAC de oúfros
Estados. Já estive com o pessoal do Rio de Janeiro que
me informou que jã começaram ãs -demissõeS, também
no SENA C, no Rio de Janeiro, e sei que, no Nordeste, o
SESC e o SENA C jã reduziram pela metade o seu expediente, estão funconartdo, me parece, das 12 horas às 19
horas. De modo que as informações qüe vou ter níais
"
precisão serã amanhã.
Agora, queria fazer, também, uma proposta para essas
entidades, porque, acredito, seja de grande alcance social. Na nossa categoria, o poder de pressão é: pequeno,
nós não somos wna categoria da pfodução. Então, a
possibilidade de greve, etc, ê diffcil. E acredito que nós
devemos, inclusive, caminhar para uma solução de interesse mútuo. A minha proposta é a seguinte: na medida
em que o SESC, o SENAC e o_SENAI dizem que a crise
realmente vai se efetivar em fevereiro e em maio, a minha
proposta seria no sentido de que houvesse uma estabilidade provisória de 5 meses para os funcionários, e assim,_
acredito, haveria uma tranqUilidade geral, um desafogo
que po,deria se refletir na própria produtividade. Acredito g'ue, 'a partir daí, os prÓprios funC:lóJlários teriaffi, inclusive, um empenho muito niaió"r para ajudar na solução dessa crise. Quer dizer, ê um tempo, que· acredito,
suficiente para que todos pudéssemos contribuir para soluciona'r a crise. Acho que é esta a proposta que estamos
fazend~, incl_usive, às empresas.
Mas, também, acredito que essa: solução, esse encaminhamento para nós já ê de alta importância, de convocar
os presidentes dessas entidades. A nossa proposta seria,
inclusive el.l reafirmaria a eles, a de uma estabilidade pro~
visória de 5 mest!s. Neste tempo, com essa estabilidade
provisória, nós faríamos com que todoS os funcionários
realmente se empenhassem na solução dessa crise, daria
tranqüilidade a todos porque tem muita gente que não
está dormindo. E, além disso, acredito que, posteriormente, talvez fosse importante a convocação do Ministro da Previdência Social, Jair Soares, inclusive para informar o que se passa.
O SR. PRESIDENTE -(Frãnco Montoro) - Creio
que, diante desses fatos- os essenciais V. S• jã os apresentou- agradeço esse esclarecimento, esse depoimento
prestado por V. S' E parece-nos que o encaminhamento
normal seria este. Como vão ser-convidados 4 depoentes,
seria interessante marcarmoS,- já" a hora. (Pausa.)
Poderíamos marcar a próxima reunião para o dia 27,
quinta-feira, às 14 horas. Convidaríamos os dois presidentes das Federações e das Confederações da Indústria
e do Comércio, para que eies coãtpareçam pessoalmente
ou mandem alguém que, em nome dessas instituições,
possa trazer infonnaçã_o sobre o problema SESC, SESI,
SENA C, SENAI, que éjustameTito!--o assunto qUe- estâ li~
gado ao problema do desemprego e com uma repercussão social da maior importância.

O SR. RELATOR (Raimundo Parente) - Então,
gostaria que este resumo fosse encaminhado à Comissão

O SR. PEDRO DE ANDRADE- Sim, farei isto.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Além da
representação que nos foi encaminhada e que já faz parte
do processo.
Agradeço a presença dos demais membros da Comissão, do Senador Jorge Kalume, do nosso Relator, do
Deputado Cardoso Alves, e o depoimento do representante do Sindicato dos Empregados do SESI e SENAI.
Estã encerrada a .reunião.
(Levanta-se a reunião às 16 horas e 55 minutos.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO
(Resolução n• 62/80)
9' Reunião,

~!izada_em

27 de agosto tle 1931_

Às quatorze horas do dia vinte e sete de agosto de um
mil, novecentos e oitenta e um, na saia da Comissão de
Relações Exteriores, presentes os Senhores Senadores
Franco Montofo (Presidente), Jorge Kalume, Henrique
Santillo, Cunha Lima, e Deputados Cardoso Alves, Octacílio Almeida, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pefa: ReSOlução n~'-62, de 1980, para apurar as causas relacionadas com a rotatividade da mãode-obra no País. face da execução do Sistema do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.
DeiXam de coi:Dparecer, por motivo justificado, os SeflhorC:S Senadores- Raimundo Parente, Dinarte Mariz,
Luiz Cavalcante, Jutahy Magalhães, t\.genor Maria e Alberto Silva~ _
Havc;:ndo número regimental, o senhor Presidente, Senador Franco Montoro, declara abertos os trabalhos e
c"onvidando o Senhor Jorge Kalume para funcionar
como Relator da Comissão em virtude da ausência do
Relator Titular, Senador Raímundo Parente, em seguida
concede a palavra ao Sr. Antônio de Oliveira Santos,
PresidC:rite da Confede_ração NaciÕnal 4o Com_ércio.
,
Inicialmente, o Se~hor Antônio de Oliveira Salltos,
faz uma rápida abordagem sobre a sua presença diante
desta Comissão. Prosseguindo, caracteriza sua posição
diante da crise, discorre ainda, sobre SESC, SES!, SENAC E SENAI, que prestam efetivamente excelentes
serviçoS aos empregados, aos funcionários da ârea do comércio e da indústria.
Em segUida, a palavra é concedida ao Doutor Abran
Abe Szajman, que em nome da Federação do Comércio
do Estado de São Paulo, procede a leitura de SJI.·a exposição.
Dando início a fase interpelatória, usam a palavra,
pela ordem de inscrição, os senhores: Deputado Roberto
Cardoso Alves, Senhor Wilson de Souza, Senhor Pedro
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de Andrade, Senador Cunha Lima, Deputado Octacflio
d~ Almeida, Senador Jorge Kalume, e, por fim, a Senho.
ra Mirian Lee, na Cgndição de empresária do setor de
autopeças.
Finalizando, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos os presentes e dá por encerrada a reunião.
Nada mais havendo a tratar, eu, Claylton Zanlorenci,
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada será assinada pelo Senhor Presi_dente e irá à
publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfi- ·

co.
Anexo â Ata da 9f Reunião, da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n~' 62, de
1980 para apurar as causas relacionadas com a rotatividade de mão-de-obra, realizada em 27 de agosto de
1981, destinada a ouvir o depoimento dos Senhores
Antônio de Oliveira Santos, Presidente da ConfedC:
ração Nacional do Comércio e Abran Abe Szajmann,
Presidente da Federação do Comércio do Estado de
São Paulo, que se publica com a devida autorizaçio
do Senhor Presidente da Comissão.
Presidente:- Senador Franco Montoro
Relator: ~enador Raimundo Parente

INTEGRA DO Al'ANHAMENTÜTAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Declaro
abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito Sobre o Problema do Desemprego que foi convocada para uma reunião especial, a fim de examinar o
problema das organizações do SESI, SESC, SENAC e
SENAI. De acordo com os entendimentos havidos entre
a Presidência, o Relator e as entidades, vamos ter oportunidade de ouvir, hoje, o representante da Confederação Nacional do Comércio, seu Presidente, Sr. Antô~
nio de Oliveira Santos; e o representante da Federação
do Com~rciO do Estado de São Paulo, o Sr. Abrahan.
Senão houver da parte dO Senador Jorge Kalume, Re-lator da Comissão, alguma interferência ou alguma solicitação a fazer, eu darei a palavra ao Presidente da Confederação Nacional do Comércio.
O SR. RELATOR (Jorge Kalume)- Sr. Pr~idente,
primeiramente, eu quero agradecer a V. Ex• o convite
que me fez para Relator desta CPl, substituindo o titular
que_é o nosso colega Senadàr Raimundo Parente. Estou
à disposiçãO- para ouvir, e depois, então, emitirei o meu
parecer.
O SR.
- Sr. Presidente, permitir-me-ia
uma pergunta? Esta Comissão vai examin~ar o desemprego no cômputo geraf. V. Ex• fala sobre desemprego, porque eu não entendi bem.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- O objeti·
vo da Comissão ê examinar o problema do desemprego.
Foi a partir deste problema que- se colocou a questão do
SESI e do SENAC, SESC e SENAI. ~claro que haverá
outros aspectos do problema que poderão ser tratados
igualmente. Eu· consulto os dois depoentes, se têm preferência para fazei o dC:polmento em primeiro lugar.
Con~eçlQ a p-aiavra aÕ-Sr~-ÃlitóiiiO-de-ÓliveiraSa.iitõs:-
Presidente d_a Confederação Nacional do Comêrcio.
Não sei se S. S• trouxe algum documento escrito, alguma .
coisa escrita, o_u uma informação geral, penso que S. S'
já teve notícia do objetivo fundamental desta reun_ião.
Levantado o problema do desemprego que começou a
ocorrer, e ameaça agravar-se, ligado com as causas desse
desemprego e em relação às cotas previdenciárias. Em
façe_disto, a C.otnissã_o deliberou ouvir o Sindicato dos
Empregados, SUNELBA. Aliás, estãO presentes alguns
- representantes de sindicatos que pedem permissão para,
depois, trazer alguma informação sobre o assunto. Mas
a reunião foi çonvocada especialmente para ouvir os representantes, agora, das en~idades, empregadoras.
Concedo a palavra ao Sr. António de Oliveira Santos,
· Presidente da Confederação Nacional do Comércio.
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O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS- Meu
caro Senador Franco Montara, meu caro Senador Jofge
Kalume:
Inicialmente, devo dizer que não trouxe nenhuma exM
posição escrita, Estou aqui, com muito prazer, a conVite
do Senado com o objetiVo- de prestar esclarecimentos
diante de quaisquer perguntas que me forem colocadas.
Inicialmente, me parece, que o objetivo desta reunião
é abordar, estudar e tomar conhecimentos dos fatos
ocorridos com a legislação a respeito, principalmente e
quase especificamente, das quatro entidades que os.empregadores mantêm a serviço dos empregados, ou seja,
na área do comércio, o SESC e SENA C; na área da indústria, SESI e SENAI_._
Gostaria, antes de começar a exposição, de consultar
se seria a melhor forma de abordar o as_sunto fazer râpid_o histórico dos acontecimentos, naturalmente procurando me cingir àqueles itens que importam aos objetivos desta Comissão.
O SR. PRESID_ENTE (Franco Montare)- Eu acho
perfeita essa colocação.
O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS- Dentro deste sentido, nobre Senador Franco Montoro, devo
dizer que, efetivamente, as nossas entidades, neste ano de
1981, sofreram uma crise bastante séria, de vez que tiveram suas arrecadações estatizadas em favor da Previdência Social. São entidades com mais de 35 anos e estão
preStando efetivamCrite excelentes serviços aos empregados, aos funcionários da ãrea do comércio, aos trabalhadores da área da indústria. Seja atravê~ da formação da
mão-de-obra profissional das suas atividades, como também no sentido de uma assistência social, que procuramos proporcionar na área de lazer, na ãrea de saúde e em
todos os setores abrangidos pelo SESC,- na parte do comércio; pelo SESI, no setor da_ indústria.
Em princípio de 1980, através do Decreto n~' 1.861, as
receitas d6itinadas às nossas entidades foram estatizadas. Receitãs estas, conto sabe o Senador, que são provenientes de arrecadação dos empresários, dos empregadores, e se destinam ao atendimento das necessidades dos
empregados. Há cerca de trinta dias, foram entabuladas
negociações entre as nossas Entidades - as Confederações envolvidas- e o Governo. Em consequência, um
mês depois do 1.861, foi editado um novo Decreto-lei, o
1.867, que restabeleceu para as nossas entidades a receita
decorrente do desconto em folha dos empregados, na
base de 2,5%; sendo 1,5% para o setor social; e 1,% para
o setor de formação da mão-de-obra.
Por ocasiãQ_d_o Decreto i.86i e 1.867, foi inovada por
parte do Govern'O uma elevação da contribuição dos em~
pregad_ores, destinada a essas atividades. Essa elevação
foi desvirtuada n~;~. sua aplicação, de vez que passou a
constituir Contribuição da União, para formação do
Fundo da Previdência Social.
Este, efe~ivamente, é ponto que mereceria destaque
para posterior discussão: o fato de que durante a crise,
em princípios de 1980, essas arrecadações, essas contribuições que os empregadores fazem em suas folhas de
pagamento, exclusivamente à sua própria cutta, não são
descontados do empregado, e deles também oQ..Governo
não participa. Os empregaàores destinam essas parcelãs
de recursos para assistência social e para formação de
mão~de-obra. Durante a crise e durante~ solução da crise, surgiu essa inovação que, como dizia há pouco, merece destaque para futura discussão.
Esses descontos, produzidos pelos empregadores, deviam, ria suá totalidade, pela própria filosofia que criou
o sistema em âmbito nacional, ser destinados aos empregados. Af, houve uma parcela que foi aumentada, e destinada, como disse, à formação do Fundo da Previdência
Social, e titulada como contribuição da União, o que, na
realidad~, não nos parece correto. É uma contribuição
nossa, dos empregadores. Por isso continuamos a reivindicar sejam· esses recursos destinados aos n.ossos empregados.
Temos sobre esse episódio o enfoque seguinte, Senhor
Senador: ou se mantém o limite anterior de desconto até
os dez maiOres valores de referência, como era anterior~
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mente, e neste caso teremos recursos limitados dentro de
arrecadação; caso seja elevado esse limite, significará um
ânus a mais para o empregador. E nós estaremos dispostos a cobrir esse ânus, desde que o resultado do desconto
seja revertido e~ benefício dos empregadOs. Atê porque
não nos parece que dessa rubrica d_evam ser retirãdos re-.
cursos para a solUção dos Problemas da Previdência So~
ciaL A fim de que possamos, posteriormente, discutir
este item, gostaria de quantificar eSses recurSos, pãra que
possamos avaliar seu significado no contexto deis problemas da Previdência Social e dos nossos problemas.
A elevação do desconto de dez maiores valoreS de referéncia para 20 salários-de-contribuição, produziu, na época, recursos estimados entre 25 e 30 bilhões de cruzeiros, destinados ao Fundo da _Pievióência Social. Na ocasião parecia, a todos nós e à própria Previdência, que esses recursos viriam minorar a situação difícil por que
-atravessava a Pi-evidência Sodal. Mas, hoje, ê de conhecimento público que os programas da Previdência Social
se c-olocam na ordem de grandeza dos 200 bilhões de cruzeiros para 1981 e, eventualmente, 500 bilhões, em 1982.
Não seria, portanto, esse aparte de 25 a 30 bilhões que
viria resolver os problemas da Previdência Social. No entanto, isto significa para as nossas entidadeS, em termos
de berleficios q-Ue deixam de ser transferidOs ~os empregados e trabalhadores, cerca de um terço do total. Ou_se.:ja, estimando em ordem de grandeza de 70 bilhões de
cruzeiros, o que hoje ê transferido para as quatro entida~
des,_ esse aparte de_ 20 a 25 bilhões, se, t~mbêm a eles
transferidos, viriam dar muito mais eficiêricia, muito
mais produção, muito mais produtividade aos nossos
serviços.
Para isto, nobre Senador, basta dizer a V. Ex~ que, no
ano passado, só na área do SEN" AC. tivemoS um milhão
de matrículas de comerciários, de aspirantes à área do
comérciO, que foram receber no SENAC a instrumentaçãO-profissional necessária para se lançar no mercado
de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Um mi~
!hão de alunos?
O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS- Um
milhão de alunos, só em 1980, no SENAC. Este número
é aindà' mais eXpressivo riã: áiea da indústria.
O SR. PRESIDENTE (França Montara)- Isso C11Tl
todo o Brasil?
O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS - Em
todo o BrasiL
Ell-tãO,-VeJa-bem, Sr. Senador, são ativid~des como o
da formação da mão-de-obra que vão definir o Sucesso e
futuro deste País. Sem desprezar as outras atividades de
formação, devemos entender que a formação da mão-deobra, o preparo proflssiorial, a qualificação desses homens, virão nos dar um País melhor ou pior, dependen·
do da eficíênc1ã OO"ffi que se aborde essa tarefa.
Essa sangria sobre os empresários - digo sangria,
porque, até então. os empresários não contribuíam
acima de mais de dez maiores valores de referência essa sangria que os empresários a aceitaram, rtos parece
muito mais justo e coerente que seja colocada dentro da
destinação original desses recursos e nãcr transferir para
-,fm fundo da Previdência Social. Essa importância~ qUe
para nós significa um terço das nossas disponibilidades,
se dilui, e realmente não vai resolver qualquer dos
probleimas que a Previdência e'nfrenta. -Basta leVar em
conta oS números ]á aqui citados, para ver que, no
universo das dificuldades da Previdência, esse terço com
o qual iríamos para frente de maneira bastante
expressiva, - não vai produzir praticamente nada para a
Previdência SoCial.
Feita a referência a esse capítulo, a esse epiSódio, a
esse item que poderíamos discutir mais tarde, e dentro
do_ propósito que assumi inicialmente de dar uma visão
geral do que aconteceu dentro das entidades, devo dizer
que, superada a crise com a edição do Decreto n~' 1.867,
por parte do Senhor Presidente da República, passamos
a partir daí a ter diálogo mais trariqüilo com o lAPAS
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que ê a en~idade fi11anceira da Previdência Social. ~ in·c!usive, com a DATAPREv, que é~ in;tr~~~n-tação d~
computação de que se vale OJAPAS para a arrecadação
fmanceira e a distribuição. Como V. Ex• sabe, o lAPAS
é o nosso orgariismo arrecadador. Essa receita, que ~
nossa, é arrecadada pelo lAPAS, e por esse trabalho ele é
remunerado com 1% do seu valor.
Desses entendimentos com o-lAPAS, efetivamenie,
devo ressaltar, por uma questão de justiça, que hoje a
crise eStá superada. No que tange à Legislação em vigor,
o I A PAS hoje está cumprindo com suas obrigações, o
que não aconteceu durante todo o exercício de 1980. Até
porque houve meses em que o lAPAS reteve nossa arrecadá.ção, o que a nós pareceu uma apropriação indébita,
pois ãqli.ela arrecadação era nossa e estava retida dentro
do organismo financeiro da Previdência Social.
Esse fato, entretanto, Senador, -volto a ressaltar e
tornar bastante claro,- já está superado. Hoje O lAPAS
tem conosco uma postura de alta eficiência, extremamente coerente, correta e honesta.
O SR. PRESIDENTE(Franco Montara)- Uma pergunta, por favor, porque altera a informação que temos.
A Confederação tem a informação exata de qual é essa
arrecadação?
-0 SR- ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS- Esso
seria o segundo item, que eu iria abordar em seguida.
O SR. CARDOSO ALVES- SegUndo depoimento
do Presidente do Sindicato, o lAPAS está atrasado três
meses no pagamento e vem efetuando parceladamente
esses pagamentos.- Pelo menos em São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) cabe a V. Ex• conceder ou não os apartes.

Aliás,

O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS -Perfeito. Essa informação que o Presidente do SENAI de
São Paulo deve ter trazido a esta reunião já foi.su"pera-da
pelos fatos e pelo decurso do tempo. A informação já foi.
-superada cerca _de 60 ou 90 dias atrás. Isto hoje já não se
verifica. B.asta dizer, nobre Senador e caro Deputado
Cardoso Alves, que o chamado excesso de arrecadação
de 1980 já foi totalmente transferido durante 1981. E
pela primeira vez, em vinte anos na história da arrecadação, por parte da Previdência Social, podemos dizer
que no dia 6 de agosto deste ano, e deste mês corrente,
recebemos o chamado excesso de arrecadação referente
ao primeít-61rimestre de 1981. Em vinte anos, pela pri-

meira vez, se registra, dentro do próprio exercício, o cha~
mado- repasse· dO excesso de arrecadação. Isto é que vou
abordar em seguida, para esclarecer a pergunta do nobre
Senador.
A previsão parã. 198 I é que em outubro seja repassado
o excesso de arrecadação do segundo trimestre de 1981; e
em dezembro, o excesso referente ao terceiro trimestre de
1981. Além da correção das chamadas transferências bá- ·
sicas, duodécimo básico, corrigido a partir de setembro
em 80%, chegaremos no final de 1981, efetivamente, com
ã receíta totalnifinte transferida pára as nossas entidades,
faltando tão-somente o excesso da arrecadação do último trimestre de 1981.
Regist!O, portanto, com satisfação, que o lAPAS hoje
está agindo cOr_retanlente com nossas entidades.
O item que iria abordar em seguida, e que foi mencionado pelo nobre Senador, é o de se essa arrecadação
transferida é a arrecadação reaL Efetivamente, não nos
parece ser. Acreditamos até que as nossas entidades tenham perdido, ao longo do tempo, parcela substancial
da sua arrecadação própria- porque essa arrecadação~
nossa, somos nós os empresários que contribuímos, considerando·se que atê então, nunca tivemos acesso aos
valores reais da arrecadação. Ou, por outra, somos os
donos do dinheiro, o lAPAS e o arrecadador, pagamos
l% sobre a arrecadação para que ele exerça este trabalho
e nunca nos foi comunicado o valor exato da arrecadação. Era-nos comunicado o valor da arrecadação a
partir de índices elaborados pelo próprio lAPAS, índices
esses aplicados sobre o valor total da arN"cadação.
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A fim de corrigir-esSadistorção e tendo em vista o excelente relacionamento que hoje mantemos com o setor
financeiro da Previdência $ociaf, o lAPAS, posso adiantar que, - hoje é 26, quintawfeira -no final da semana
passada, concluímos entendimentos com o lAPAS e com
a DATAPREV para, a partir de próximo -mês, - pela
primeira vez na história da arrecadação da Previdência
Social para nós,- nos ser fornecidas cópi~s das fitas do
computador, pelas quais efetivamente teremos possibilidade de constatar qual foi a arrecadação real destinada a
cada uma das quatro entidades, SESC e SENAC do Comércio~ SES I e SENA I, da Indústria. Este é um compromisso que eu gostaria, inClusive, de tornar bastante claro
e público, neste momento, uma vez que seria um l:not!vo
a mais para ...

O SR. JORGE KALUME- Só para meU raciocínio.
O fato do lAPAS estár em dia, no corrente exercício, é
fruto de orientação do Ministro da Previdência Social?

O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS -Os
entendimentos têm sidO rriantidos coru o Presidente do
lAPAS.

O SR: JORGE KALUME- Muito obrigado.
O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS- Dos
entendimentos com o Presidente do lAPAS e ultima~
mente também com o Diretor-Geral da OATAP-REV, ficou assentado que a partir do próximo mês t._e!emos có~
pias das fitas da DATAPREV que computam e totalizam as arrecadações das nossas entidades, por Estado.
Será, portanto, Senador, a primeira vez que teremos
acesso ao _dado, a elern~ntos que, desde o prime!ro dia,
deveria estar em nosso poder.
Além disso, também por entendimento mantido com o
lAPAS, deveremos ter, a partir de setembro ou outubro
deste ano, o início de um processo, a set feito semestralmente, de fornecimento às nossas entidades t.ambêm de
uma cópia do computador da DATAPREV que nos possibilitarã ter também pela primeira vez em 35 anos de
história das no"ssas Casas, o cadastro dos nossos contribuintes. De seis em seis -meses, o lAPAS, se mantido o
compromisso, nos fomeCeiã, a partir dos elementos da
DATAPREV, o cadastro de todas as entidades, SESC,
SES!, SENA! e SENAC.
Com isto, acredito que esteja reS:Poiiâida a pergunta
. que o Senador colocou,, quanto ao fato de que se temos
· ou não acesso_ à arrecadação e se os números que-estão
s~do repassados representam o valor recolhido para
nós. A partir de agora, poderemos dizer qual é o valor da
noSsa â.rrecadação e se estarão ou não repassando os va~
lores reaiS.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Eu pediria licença apenas para lembrar, dada a brevidade de .
tempo, parece, que isso ocorreu depois de ter havido, no
Senado, a denúncia desSes fatos, decorrenteS da infor~
mação que recebemos do Sindicato dos Empregados.
Parece-nos que produziu seus efeitos..
O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS - ll
verdade, Senador. Se não pudermos qualificar os fatos
OCQrridos aqui no Senado cOmo ãg---ente motivãdor, eu
me permitiria dizerque foi uril agente catalisador do processo.· De forma catalítica, issO OeVé ter, realmente, auxi~
Jiado a que a administração superior do lAPAS 'tenha
entendido da conveniência~ -e mesmo da necesidide, de
fornecer às entidades para as quais estâ trabalhando, me-.
diante remuneração, aqueles dados básicos de suas arrecadaçõesA
Dentro do espírito de levantar um hisÍ(lrico-do aco-nte-.
cido em torno do assunto das entidades durante 1981,
creio havê-lo terminado, com as informações prestadas a
respeito dos entendl.tnentos com o lAPAS e com a DATAPREV. Embora, como o nobre Senador me pergun..
tou, não tenham sido feítos através-do Ministério da Previdência Social, acredito que eSte não teflha nada a opor
quanto ao bom andamento dos ajustes e acertos.
Eu gostaria de tão-somente lembrar o problema dos
10 maiores valores de referência, já destacados-para dis-
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cussão posterior. E, finalmente, fazer abordagem, embor_ª_sucinta, sobre os efeitos da Lei Salarial, assuntos que
sei têm sido trazidos aqui, inclusive envolvendo nossas
entidades, em reJação às dificuldades que nova Lei Salarial lhes estã acarretando, e que poderiam ter como
conseqíiência, eventualmente, maior desemprego dentro
das entidades e seu universo de empregados bastante significativo.
Na nossa área do comércio, poderíamos dizer que, no
SESC, temos a grosso modo, cerca de 9.500 funcionários
eril todo o País. No SENAC, temos cerca de 6.500 funcionários dentro do quadro regulamentar, e cerca de
4.000 em quadro flutuante de professores e instrutores.
Is,<io forma um universô acima de 20J)00 funcionário
que, com suas famflias e dependentes, nos darã um número, talvez, de 100.000 pessoas envolvidas dentro do
sistema. Sabemos que, na área da indústria, os números
são bastante mais significativos.

a

O SR. CARDOSO ALVES - Antônio, permité-me
uma intervenção? Foi dito anteriormente por você e também pelo Presidente do Sindicato que os dados correspondentes ao montante da arrecadação foram des.conhe-.
cidos até agora. E dada a grande importância que tem
para o Pais as quatro entidades, eu perguntaria se esse
acesso à cifra__ da DATAPREV será só para o futuro ou
se as entidades terão acesso, também, para o passado, a
Tuli de S<iberem Se são eventuais credoras do lAPAS?

O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS -~Nos
entendimentos havidos, o acess9 seria daqui para o futuro. Não há inter-esse das entidades em conhecer o passado para saber se são_ credoras. Talvez o interesse maior
seja acertarmos daqui para frentet para podermos ter
uma planificação objetiva quanto ao trabalho a ser realizado.
O SR. CARDOSO ALVES- Muito obriiado~

O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA

SANTOS~.:_

No

que tange aos reflexos da lei salarial sobre as nossas entidades, caro Senã.dor, devo dizer que a lei salarial em vigor,- que tem os melhores objetivos, não só de manter
o poder aquisitivo do trabalhador como tamb~m produzir o fator de distribuição de renda - estã produzindo
alguns -efeitos sobre nossas entidades. Isto porque, sa~
!.árias que vão de l a 3 salários míniiriõs, temoS U.mci lncídência de 110%, na hora do reajuste, sobre a avaliação
do INP~Essa incídência sendo semestral introduz um coeficiente exponencial .sobre as correções dos salãrios. Vamos-analisar as conseqüências em seguida. A lei, na faixa
de 1 a 3, nos dá a introdução de um coeficiente exponencial multiplicador, que vai aumentando em valores reais
os salãrios daquele empregado. Mas, nas faixas mais elevadas há um coeficiente multiplicador menor do que a
uriit;ia_de. Ou seja, existe uma diminuição conSianté
salário do funcionário situado na faixa salarial iClma de
20 sa1ãrios mínimos.
Infelizme"rite tião temos aqui um quadro negro onde
talvez pud~semos esclarecer melhor; mas acredito que,
súbjetivamente, cada- um -de nós pode imaginar o que vai
ocorrer.

·no

Se procurarmos definir as linhas de tendência das corfeções salúiaíS, vamos encontrar Cu.rvas, todas elas _assíntóticas, permitam-me a expressão. São curvas tendentes a se encontrar numa curva situada numa faixa entre
11, 16 e 17 salários mínimos, ou seja, dentro da tendência
da política da Lei Salarial em vigor, de conseguir que to~.
dos os salários do Páís fiquem colocados nessa faiXa entre 11, 16 e 17 salãrios mfnimos.
No futuro, pela aplicaç~o continua~a da lei, não teremos salários abaiXo desse valor, como também não teremos salários ac·,ma desse valor-limite da tendência.
Se interpol_armos a aplicação sucessiva' da lei e procurarmt;>s construir nova pirâmide salarial para o País, nós
vamos encontrar a seguinte comparação: a pirâmide salarial atual ou seja, a composição da força de trabalho
remunerada do Brasil tem cerca de 85% da forÇa de tra- balho entre 3 e 4 salários mínimos, com uma parcela bas-
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tante pequena no ápice da pirâmide. O que nos parece
uma solução adequada à realidade de qualquer país. Há
um nómero bastante menor na pirâmide, disciplinando,
dando uma hierarquia à força de trabalho. A nova pírã~
mide salarial, se aplicada sucessivamente a lei, será. uma
pirâmide, em primeiro lugar, solta da base, caso 6nico na
história da -ecõnomia mundial. Solta da base porque não
teremos mais um salário mínimo no valor real, porque
cada um foi _multiplicado pelo coeficiente 1,10, que,
acrescido à produtividade, pelo menos em torno de 4%,
veremos que a base da pirâmide se soltou do valor 1. Recebendo, para isso, os valores que deixam de ser pagos
no alto da pirâmide.
Então a pirâmide que iria -digamos - atê 50 ou 60
salários mínimos, vai se_ndo achatada, formando uma es-pécie de bolacha, solta da base e comprimida na sua parte mais alta.
Isto vai provocar, em primeiro lugar, uma mobilidade
da mão-de-obra na parte de baixo da pirâmide, ou seja, o
desemprego relativo porque aqueles que ali estão irão
tendo salãrios mais elevados e irão sendo expulsos para
entrar novamente pela base. Então teremos a rotativida~
de forçada da mão-de-obra, decorrente da aplicação do
fator 1,10.
Por outro lado, enfrentaremos, também, uma desorganização no ápice da pirâmide: os salários mais elevados,
que se tornam necessários para a manutenção de uma gerência, de uma admjnistração de uma hierarquia, irão
sehdo_ achatados e perdendo o estímulo para a manutenção dos homens certos nos postos~chaves. Além disto
deVe ser ressaltado que a soma de recursos retirados no
ápice da pirâm-ide é inferior à que tem de ser injetada na
parte inferior, Isto, a meu ver, irã provocar uma inflação
de ordem técnica, de vez que precisaremos de: maior
soma de recursos em termos reais na base da pirâmide,
do que os recursos que estariam sendo liberados pelo
achatamento de salãrio no ápice.
Confesso que esse tipo de exposição não pode ser feita
sem um quadro-negro, sem um gráfico, porque estamos
imaginando curvas e nómeros ...
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) mos mandar buscar,

Podra-

U SR. ANTÓNIO DE OLIVEIRA SANTOS -Se
mandar buscar_talvez seja interessante, embora ...

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) -riormente, acho que sim ...

Poste--

O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS Perfeitamente.
Então, Senador:,_ somçnte de passagem, foi aqui
lembrado que a aplicação da Lei Salarial pode introduzir
dentro das nossas quatro entidades alguns fatores que,
eventualmente, tornarão mais dificeís nelas a solução do
problema de emprego.
Acredito que tenha oferecido um quadro relativamen~
te amplo, embora bastante sintético do que foi a crise de
1980 da modi_fi~:;:ação -da filosofia dos descontos, dentro
dos 2_,5%. Desconto este em favor dos empregados, com
uma destinação que não a prevista, e ainda sobre as
possíveis influências da Lei Salarial na nossa entidade,
Estou à inteira disposição para responder qualquer
pergunta dos componentes da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Franeo Montorof- Parece:
nos mais interessante, é- o pensamento do Relator_c o
noSSO~ ouvirmO~ agora, o depoimento do Dr. Abran
Szajáman, em nome da Federação do Comércio de São
Paulo, porque assim os depoimentos se complementarão.
Em seguida os Srs. Parlamentares e representantes sindicais aqui presentes tambêm poderão formular perguntas.
Tem a palavra o Sr. Abran Szajáman, com os nossos
agi"adecimentos pelo seu comparecimento.

- DIÃRlQ DO CONOR_ESSO NACIONAL (Seçãoll)

1240 Sâhado 23

O ~R. ABRAN SZAJÁMAN -

Muito obrigado.

Antes de iniciar meu depoitri.ento, queria me congratular com o Congresso Nacional pelo elevado interesse de
ouvir a ·opinião dos empresãriOs deste País que, conjuntamente com os Srs. Parlamentares, trarão idéias novas e
luzes novas para- que a gente possa conjuntamente-resolver os grandes problemas' deste País.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) obrigado a V. Ex'.

Muito

-Peço ao Senador Cunha Lima que assuma
a Presidência por alguns minutos, porque estou coin um
chamado telefônico urgente.--Com a palavra o Sr. Abran Abe Szajãman.
O SR. ABRAN ABE SJAJÁMAN- Sr. Presidente, Senador Cuiiha Limã., Sr, Relator Jorge Kalume, Srs.
Deputados e demaiS preSentes:Então para que serve a recessão e como resultado dela,
de que serVe o custo social do desemprego?
Para o empresário lúcido, consciente das responsabilidades sociàis do sistema de livre empresa modernamente
entendido e praticado, demitir é um verbo m!i1dito.
Conjugá-lo, porém, torna-se inevitável, no quadro de
uma forte retração da economia. Tal retração pode conduzir a uma espécie d~ "salve-se quem puder", atitude de
que o desemprego é a conseqüência extrema - e a mais
cara. Os empresários do comércio de São Paulo, que tenho a honra de representar, não se iludem: feitas todas as
contas e ponderados_todos os fatores e prazos, o desem_prego acaba sendo o reflexo mais caro e com mais
contra-indicações de terapêutica aplicada a uma crise
como a que o Brasil está atravessando.
Vejamos então do ponto de vista do comércio paulísta, como se comporta o desemprego.
Dentro de um período de intensos debates sobre os
problemas econàmicos nacionais, a SCiciedade brasileira
concentra agora suas atenções nas conseqUências sociais
dessas dificuldades, assistindo apreensiva a uma escalada
sem precedentes nos níveis gerais de desemprego.
A fonte oficial dessas informações, o IBGE, apurou
em junho a existência de cerca de 168 mil pessoas sem
empregos a mais do que o número detectado no mesmo
mês de 80, sOmente nas principais regiões metropolitanas
do país, o que significa um contingente desempregado
total, nessas cidades, de mais de 800 mil pessoas.
Estima-se oficiosamente que existam perto de 80 mil
desempregados apenas na região industrial do ABC paulista.
Todos os demais dados divulgados, desconsiderandose suas possíveis imprecisões técnicas, apon-tam uma nítida tendência de avanço no número de pessoas sem trabalho, simultaneamente às .constatações de sucessivas quedas no ritmo geral das principais atividades ccon_ô_m_icas.
Embora haja maiores dificuldades da mensuração do.
nível de emprego no setor agrícola, onde sabidamente o
subemprego de há muito é preponderante, é nas ativídades industriais e comerciais que o problema assume proporções mais graves.
Embora em sua essência, as causas do fenômeno sejam
comuns a esses dois segmentos, o desemprego na ati vidade comercial tem sua origem cãlcada também em alguns
aspectos peculiares, decorrentes da própria estrutura das
empresas que a compõe.
O conhecimento dessa estrutura, aliado ao constante
acompanhamento das principais variáveis conjúrtfurais
do comércio varejista, na Região Metropol~tana de São
Pauto, levado a efeito pela Federação do _ComérCiO do
Estado de São Pauto há mais de uma-década, pemiifii'"arii
às entidades alertar, em dezembro do ano passado, para
as graves conseqilencias hoje constatadas na área de emprego.
No documento ..0 Desempenho do Comércio- Varejísta em 1980 e Algumas Perspectivas para 1981", a Federação do Comércio do Estado de São Paulo salientou o
aspecto incomum de declínio no núinero de empregados

qUe, embora de forma reduzidª, vinha se observando a
partir do segundo semestre do ano.
Com ª-5: informações consolidadas de 1980, verifiCoUse que nos 12 meses, o comércio varejista empregou
1,87% a menos de funcionários do que no ano anterior,
fato então inédito e preocupante, porém estabelecendo
estreita correlação com a clara tendência de queda no
movírii(mto de vendas do setor, detectadas a partir de
meados do ano passado.
Os setores mais atingidos foram os de bens de consumo duráveis, onde as vendas a prazo assumem papel preponderante. O controle exercido sobre o crédito, inicia-do o ano passado, bem como o aumento sistemático dos
preços sem dúvida alguma atuaram decisivamente para a
queda no movimento comercial e conseqüente reflexos
no nível de emprego, que agravou-se neste primeiro semestre, com a nova limitação dos empréstimos, paralelamente a liberação dos juros internos.
P.ara a empresa comercial, o crédito assume importância fundamental em todos os segmentos da atividade,
pois a sua disponibilidade e respectivo custo é que viabilizam ou não os projetas de expansão dos negócios, o
nível de preços ao consumidOr e o volume de estoques.
Com baixas vendas e poucas perspectivas de melhoria,
ao lado de custo elevado e crescente do dinheiro e mercadoria, o empresário limita automaticamente sua oferta,
procurando reduzir seus elevados custos e preservar seus
negócios.
Deve-s~ lembrar que para o comércio, constituído por
mais de 95% de pequenas e médias empresas·, uma taxa
de juros acima de 200% ~o ano é siinplesmente inacessível e inaceitáovel, e vêm comprometendo a sua própria
sobrevivência.
P.úalelamente ao problema creditício, assiste-Se a uma
preocupante deterioração do poder aquisitíVo- da classe
média, fenômeno que por sua complexidade e importância, ao mesmo tempo assume_ papel_ de causa e canse.
qUência na crise do setor de empregos.
O assunto em profundidade foi objeto de extenso estu·
do elaborado pela Federação do Comércio do Estado de
São Paulo, sob o título "Política Salarial e Imposto de
Renda- Seus Reflexos Sobre os Diversos Segmentos da
Classe Média", onde são abordados_ os principais determinantes do fenômeno, bem como suas conseqUências
para a economia" nacional.
J:;m sínt_ese, a adoçào simultânea de uma política salarial pretensamente distributivista e de uma política tributária incompativel com a realidade inflacionária afetam
drasticamente tanto os salários como as empresas, refletindo negativamente sobre a expansão das atividades e,
por conseqUência, agravando a crise de desemprego.
Isto porque, de um lado, reduz..$e o poder de compra
de uma vasta e importante faixa de salários, através da
combinação da política de reajustes diferenCiados e de
uma forte carga tributária direta, via Imposto de Renda
na Fonte. De outro, impõem·se às empresas a obrigatoriedade -de comissão de 10% aCima da {nOação aõs baixos salários, Sem que se tenha uma economia em ritmo
compatível para absorver tal ônus, e sem qualquer instrumento compensatório, principalmente para as PMEs,
que lhes permita manter estável seus quadros de empregos.
Não se trata, absolutamente, de condenar a semestralidade dos reajustes, que inclusive é de há longo tempo filosofia defendida pelas entidades do comércio paulista.
O que se questiona ê a eficiência da utilização prolongaa-a da politica salarial como instrumentos de _distribuição, em um momento de condições tão ai:lversas.
Como resultado dessas distorções, a situação do emprego no comércio varejista da~egião-MetroPolitana de
São Paulo nos últimos 12 meses apresenta resultados negativos sem precedentes na atividade. como se pode notar através dos dados anexos.
Esses indicadores assumem características ainda mais
graves quando conjugados com a necessária taxa de ·ab~
sorção de mão-de-obra que o comércio deixou de apresentar, como respons~bili~ade do setor para com o crescimen~o_da população economicamente apta, que anual-
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mente ingressa no mercado de trabalho, buscando a indisp~nsável experiência profisslonal.
Tomanqo~se por base o mês de junho último, o segmento do co_mércio varejista pesquisado pela Federação
do Coméfcio do Estado de São Paulo apresentou uma
tetração absoluta de empregados de 6.000 mil pessoas,
em relação ao mesmo mês do ano passado, representando uma queda de 4,36%. Extrapolando-se tal índice para
o universo de empregados no comércio varejista -da
Grande São Paulo_, estima-se, com grande nível de segurança, que existem ~rca de 30 ..(X)() pessoas a menos empregados na atividade este ano, comparativamente ao
ano passado neste mesmo período.
Co-ns1dera:ndo-se ainda que a taxa anual de Criação de
empregos nO comércio normalmente situa-se em torno
de 2,5% pode-se constatar que, nos últimos doze meses a
atividade varejista na Grande São Paulo, deixou de empregar no total perto de 50.(X)() trabalhadores.
Um dado d_e significativa importância detectado pela
Pesquisa do Comércio é a localização de grandes incidência de quedas no nível de emprego justamente nos
segmentos compostos por pequenas e médias empresas,
como "Vestuário"; ~'Tecidos" e ..Calçados", e em ativi-dades de comercialização de produtos de primeira necessidade, como "Supermercados", "Drogarias" e .. Perfumarias".
Comparativamente aos dados globais de desemprego,
as informações apuradas na atividade varejista podem
irtdicar uma magnitude aparentemente reduzida, em termos absolutos. Todavia, não se pode deixar de considerar a importância desses dados como indicadores de.
perspectivas, ao detectarem a situação no elo final da cadeia prõdutiva, que invariavelmente se refletem em curto
prazo nos-deffiais estágios.
A perspectiva de reciclagem dessa mão-de-obra desempregada torna-se de difrcil consecução,
considerando-se a pouca probabilidade de alterações em
suas causas básicas, bem como a precária situação financeira das entidades responsáveis pela formação e treinamento de mão-de-obra especializada, como o SENAC e
o SENA!.
.
Por outro lado, a possibilidade de reduação das tensões sociais se torna igualmente dificil na medida em que
são reduzidas as receitas do SESC e SESI, entidades res- pensáveis pelo lazer sócio-educativo.
Com,o se sabe_ as quatro entidades citadas têm sua situação presente bastante difiCil e, da mesma forma o seu
futuro está comprOmetido pelas medidas adotadas através dos Decretos-leis n'l' 1.867 e 1.861. que transferem
parte de sua receita para cobrir déficits da Previdência,
através da administração do lAPAS.
No momento, mais importante do que o estabelecimento de perspectivas, é a conscientização da necessidade da busca de soluções para este já sério problema, pois
os reflexos futuros de uma crise, no campo social, são
imponderáveis, não Sendo recomendável tentar detectálos unicamente através do restrito campo da teoria econômica.
As sugestões para o problema existem e proliferam em
todos os segmentos da sociedade, demonstrando mais
uma vez o mêrlto-e Validade do processo de abertura democrática. Todavia, essas sugestões invariavelmente esbarram em rígidos critérios de adequação com as conveniênCias da política econômica preestabelecida.
No momento, além de exigir reflexão, requer ação efetiva, o que. antes de tudo, representa assumir a realidade
dos fatos em sua verdadeira magnitude a gravidade.
São Paulo, 24 de agosto de 1981.
Sr. S.enador Franco Montara, essa ! a introdução ao
depoimento na parte referente a emprego, no -s-eu âmbito
global. Eu também já mencionei o problema de SESC e
SENA C na parte que se refere à situação no- Estado de
São P.dulo~
O Sr. Antônio de Oliveira Santos fez uma_explanação
brilhante no aspecto nacional. Eu estaria disposto e
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pronto a qualquer info-marÇão -necessária que possa auxiliar o encaminhamento da questão.
.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- agra"deço
o depoimento, as sugestões feitas pelo Dr. Abran Abe
'Szajaman, assim como -do~br. Ãlltônio- de Oliveira San-

tos.
Vamos passar agora ao debat_e em torno' ~os depoimentos. Daria a palavra aos iiicrito-s, pã.fa formular suas
perguntas. De acordo com o Regimento das Cdmissões,
concedo a palavra a9 Deputado Roberto Cardoso Alves.

O SR. ROBERTO CARDOsO ALVES- Preferia ficar para depois.
Antes, acho que seria -interessiuúe o Dr. AntônfO de
Oliveira Santos explicitar gi-arfcíi~mente aquela teorià da
pirâmide.
O SR. PRESIDENTE (Frarico Montara)- PoiS riâO.
Acho oportuna a sugestão. Já temos o quadro. Tem V.
Ex• a palavra.

O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS- Sr.
Presidente Franco Montoro e demais parlamentares, o
que vamos procurar então seria traduzír, de forma gráfica, aquelas infomações que demos de forma comPlementar, procurando buscar onde seriam os efeitos que a implementação política salarial ou da atual Lei Salarial poderiam trazer para nossas entidades. Natauralmente, va1 mos fazer uma observação ~e caráter geral, válido para
força de trabalho nacional. Nossa preo_cupação é aplicar
a Lei Salirial dentro das nossas casas. Isto não impede
dizer que o que será dito aqUi é válido para aplicação da
política salarial na força de trabalho nacional.
Procurarei ser bastante breve. Naturalmente, o gráfico
não irá representar com fidCliCia.de os números. iD.as dará
a tendência. Então, eu diria que a exposição aqui seria
muito mais de forma qualitativa do que quantitativa.
Mas vamos procurar traduzir o que acontecerá, neste
País, na nossa força de trabalho se for mantida a atual
Legislação com os índices em vigor.
De inicio faremos o seguinte~ Aqui seria o valai- da ~e-
muneração e salários mJniinos. Vamos procurar ver o
que acontece, mantida uma variação de maior valor
INPC em torno de 40% e uma produtividade em torno
de 4%. A aplicação sistemática e semestral de lulla variação do INPC em torno de 40%, acrescidÔ de U:ma produtividade de 4%, aconteceria que, quem ganhasse hoje
um salário mínimO, diiúro de 6 anos estaria ganhando
dois salários míninlos reaíS~-ne~mãrÍt:ira que quem saiyse
aqui no número 1, chegaria aqui número 2. Não sei se está dando para entender. (Pausa.)
O que teríamos, dentro de 6 anos? Quem estiVesse ganhando I salário mínimo reaf, --pasS3da a ter 2 s-aiários
mínimos.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) __:~Em
quanto tempo?

O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS- Em 6
anos. Nós pegamos em 6 anos mas,poderia ser um número qualquer. Seria o prazo de um governo. Quem estivesse com 40 salários i:rúnimõs, cheS:aria em tofn<?_A~-i? S~-,
lários mínimos, daqui hã 6 ai!Os. ·
De maneira bastante simplista, teríamos, então, a
construção de pirâmides salaria1 brasileira,_ ~O momento.
A pirâmide salarial brasilelra, hoje, no País, tem aproximadamente esse aspecto aqui. Sabendo que a força de
trabalho até 3 salários mínimos ou entre 1 a 4 salários
mfnimos, compõem cerca de 85% da nossa -força de trabalho. Seria representada por esta área aqui, b que_ mostra, inclusive, que a curva seria baStante marcada. Se
procurarmos construir a nova pirâmide a partir dos dados que teremos pela aplicação sistemática da nova Lei
Salarial, teremos alguma coisa parecida com isto. Pela
aplicação sistamática. a pirâmide salarial brasileira, daqui hã 6 anos, seria representada nesta segunda cor aqui.

O que vale pesquisar primeiro é o seguinte. Antes explicaremos o que está acontecendo com o valor dessas
áreas.
Srs.. parlamentares, o que está acontecendo_ com oBrasil é o seguinte: a pirâmide salarial, desenhada em branco, que represent~ a situação, hoje, no equilfbrio da
força de trabalho será transformada naquela segunda figura, desenhada na cor rosa, aqui, em que a base que era
de I salário mínimo, passou para 2 salários mínimos, isto
é, não haverá no Brasil, daqui há 6 anos, ninguém que,
hoje, esteja na força de trabalho que não tenha sido per-dido e continue dentro da mesma empresa, sofrendo reajustes semestrais, não haverá ninguém que ganhe um salário mínimo. O menor salário, daqui hã 6 anos, será de
2 salâi:'íõs míriiirios, em termos reais e não em termos nu--méricos. Por outro lado, quem ganhava 40 ou 50 salários
mfniinos, estará .ganhando cerca de 17 a 18. Nós tereJl].OS, portanto, um achatamento no ápice da pirâmide, e
uma elevação da sua base, produzindo o que foi desejo
do Governo ao implementar a nova Lei Salarial, produzindo uma transferência de renda da parte de cima da pirâmide para a parte de baix.o4 A transferência de renda
pode ,ser quantificada pela diferança entre essas duas
áreas. A área antiga em relação a esta nova, esta ârea
aqui é a renda que deixa de ser transferida para aqueles
. que ganham mais. Por outro lado, passa a entrar na
força de trabalho, na parte mais baixa da pirâmide, esta
ãrea representada em amarelo, aqui. Ou seja, a diferença
entre a figura da nova pirâmide salarial que é representada a partir destas ordenadas, aqui, em relação a antiga
pirâmide salarial. Na realidade, o que os cálculos mostram é que esta área é menor que esta que está aqui. Na·
turalmente, como a figura é simétria, a soma das duas
áreas que compõem este triângulo, é menor do que a
soma destas duas áreas. Ou seja, estaremos fazendO uma
transferência. de recursos, colocando mais do .que podemos tirar de algum lugar. Nós estamos tirando daqui, digamos 100, com uma obrigação de colocar, em termos
reais, 200 ou 300 aqui em baixo~ De fato, é economica~
mente inviável. Não hã possibilidade de uma transferên~
cia de venda quando tem de se colocar num setor mais
do que tem de se tirar de um outro setor. O que acontece
com isto é a observação que foi feita ali. Gera-se um fa- -tor técnico-de inflação. Uma vez que temos que colocar,
na base da pirâmide, recursos que não temos de onde tirar, porque os recursos tirados da parte de cima não são
suficientes para atender ao volume necessário aO comprimento da-polítiCa salarial atualmente em vigor.
No que-tange às nossas entidades, duas preocupações
ressalvo: primeira, que o volume total de recursos destinados à folha de pagamento passa a ser maior que o percentual que dispomos para isto. Eventualmente, se nós
dispomos de 80% do total da receita destinada a pagamento de pessoal, este percentual vai crescendo de maneira que chegaremos ·a- 85~ 90, 95, 100 e 105% do total'
das nossas arrecadações, uma ves que a nossa· arrecadação é calCulada em cima de um parcentual.sÕbre a
força de trabalho do País, na área do comércio e na área
da indústria. Por outro lado, uma qut~a preocupação
ressãlta d9 fá to de que agueles element9s enc~rregados,
hierãrquicamente, de disciplinar o fupcionamento das
entidades, que-estariam colocadas aqui, estão v~ndo seus
ganhos achatados para um valor encompatível com as
_ funções que deles_ se pretende~!~.
De maneira que, Sr. Presfdente e Srs. Con&rCssistas,
_em linhas gerais, a aplicação da Lei Salarial da atual
política de displinamento de salário, nos leva,· a•esta situação para nós incompatível, economicamente, uma
vez que é ~,~ma figura matematicamente inviável. N~o hã
como compatibilizar esta situação, uma vez ~ue ex1s~e a
área 2 - vamos chamar isto_ aqui de área 2 e ISto aqlll de
área 1- e ela é maior que a área 1. Aquilo que se pretendia fizer como transferência de renda, isto é, tirar um
volume de recursos daqui, e distribuir cá e~_baixo. Acontece que o que se coloca aqui tem de ser maior do que
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aquilo que vem de cima. De maneira que este fator dá
uma tendência inflacioJlária que é traduzida no rnenor
poder aquisitivo da moeda, o que, de uma certa forma,
invalida a própria transferência de renda prevista. De
modo que, se V. Ex~ me pergunta, dentro da nossa filosofia de administração dessas entidades, nos parece que
a Lei Salarial foi extremamente justa. Num dado perfoM
do, cumpriu sua finalidade e deve ser mantida a filosofia
da política salarial quanto a semestralidade e quanto aos
graus de reajustes, mas tem de haver uma compatibilização dos índices com a realidade de economia. Não poderemos continuar a fa;er transferência de renda de forma incompatível com a realidade em que ocorre.
Em linhas gerais é isto. Estaria disposto a responder
qualquer pergunta sobre este assunto.
O SR. PRESIDENTE (Franco Mon_toro) - Agradeço os esclarecimentos prestados por V. Ex• Vamos dar
a palavra aos que se inscreveram.
Em nome do Sindicato do SENALBA, os Srs. Wilson
de Souza e Pedro Andrade.

O SR_ ASRAM ABE SZAJMAN -Sr. Presidente,
peço a palavra.
O áR ..PRESIDENTE (Franco Montoro)- PÕis não.

O SR. ASRAM ABE SZAJMAN- Como V. Ex• vai
-conceder a palavra aos representantes do SENALBA,
como fiZ uma introdução da política global de desempreM
go, gbstaria de colocar, como foi solicitado pela Presidência, o problema do SESC e SENAC no Estado de
São Paulo. Se V. Ex• achar conveniente que eu fale antes
que o representante do Sindicato. Caso contrário, poderei esperar.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) -Vamos
ouvir o Sr. Wilson de Souza.

O SR. WILSON DE SOUZA- Sr. Presidente, a exposição do Presidente da Confederação Nacion·ãfâo Comércio trouxeMnos uma tranqüHidade.
Mas entendo que houve uma precipitação do Presidente do ·sENA C Regional do R,io de Janeiro, quando
no_auge da crise, ele disse que tinha 200 milhões em caixa, depositados na Caixa Económica. Foi o único. E de
imediato, querendo estancar esta situação, demitiu aproximadamente 170 funcionários. Ele poderia ter esperado,
já que esta crise finariceira foi superada agora. Como nós
vamos restabelecer emprego para esses 170 chefes de
família, agora? Gostaria que V. S• dissesse qual a solução, UP'Ja vez que a entidade não vai sofrer mais nenhUm aperto, uma vez que o lAPAS está fazendo um repasse normalmente. E foi a única entidade, dizendo que
tinha 200 milhões em caixa, estão as declarações aí na
imprensa, foi a única que, de imediato, colocou 170 funcionários, entre professores e administrativos, na rua,
170 chefes de família que· estão na porta do sindicato,
diariamente, em assembléia permanente, para ver se conseguiam sua feadmissão, tão logo a sua situação finan- '
ceira fosse restabelecida. Gostaria que o Presidente Antônio nos desse uma acalentadora resposta, para soluciooarmos este problema.

O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS Perdoe-me, não posso ficar simultaneamente me dirigindo aos. dois. A pergunta que faz o Presidente do SENALBRA naturalmente não é dirigida a mim, em tese.
Ela é dirigida ao Presidente da Administração Regional
do SENAC, no Estado do Rio de Janeiro, que ê uma administração independente. Não precisamos explicar mas,
para ó Plenário aqui, devo dizer que se trata de uma ád. ministração totalmente independente, sobre a qual o
Conselho Nacionãl não tem gerência, no que tange a
problemas de admissão ou demissão.
No que se refere ao fato de ter sido precipitação. ou
n?o, naturalmente foi um julgamento pessoal do Presidente da Administração Regional do SENA C, no Rio de
Janeiro, que efetivamente estava preocupado porque os
recursos que estavam acumulados, cerca de 200 milhões
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de cruzeiros em caderneta de poupança, conforme os elementoS que o Presidente do SINEi.BRA revela, pelo que
sabemos estavam vinculados com o programa de obras e
de construções e não poderiam ser desmobilizados, a não
ser para aquela finalidade.
Acredito, portanto, que o PreSidente da Administração Regional do SENAC no Rio d~Janeiro, tendo em
vista a crise que foi -eXplicada por mim anterioi'mente e durante a crise ninguém sabia quando e nem como seriam solucionados os problemas- tomou aquelas medidas__ que lhe pareceram mais adequadas._ Talvez atê, o Regional do Rio de Ja_neiro, apesar de apare'ntemente desputar uma excelente situação financeira,-pelo fato de dispor de 200 milhões de cruzeiros em càix.a, fosse aquele
que no operacional tivesse as condições mais delicadas,
uma vez que suas despesas de pagamento de pessoal já
estavam no limite dos seus recolhimentos. De maneira
que, não podendo lançar mão daquele volume de recursos estocados para obras, o Presidente do Rio de Janeiro
encontrou, como melhor solução, prever, diante da possibilidade de chegar ao final do ano de 1981 numa Situação de insolvência. _Fez_, _acredito, pelas informações
do ilustre Presidente, 170 demissões. Ao que me parece,
num elevado percentual dos 170 casos, eram de pessoas
que estavam estagiando, ou que estavam em perfodo experimental, ou estavam desenvolvendo atividades po1
prazos certos.
Efetivarnente, não tenho procuração do Presidente dc.Regional do Rio de Janeiro, mas o defenderei com muito
prazer, pelo fato do respeito que tenho por ele._ Não tenho, porém, os números com os quais posso lhe dar uma
resposta definitiva. Acredito, entretanto, que superado
as dificuldades com o lAPAS e compatibilizada a receita
da Regional com as suas despesas, não hã porque temer,
daqui para frente, qualquer problema de desemprego na
ârea do Rio de Janeiro.

ral, há de ser símile da sitqaçã_o do SESC ~do SENAC
nos demais Estados da Federação, ou talvez até pior:
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- As j;on9-erações do Deputado_Roberto Cardoso Alves parecem
proced(úites e correspondenl,~ã.Iiás, à soficitaçãO do Dr.
Abram Abe Szajaman. S. S• mCsmo havia feito- a sugestão. E foi por sugestão do Plenário que S. S• interrompeu
sua exposição.
Dou a palavra a S. S• O documento é muito grande,
não poderá ser lido na íntegra, mas serã lido pelo menos
as partes mais importantes. S. S•, como domina inteiramente a matéria, poderá nos dar uma indicação. E, principalmente, o que é muito importante para os objetivoS
desta Comissão- que não é apenas de fazer crítica, mas
de encontrar soluções - que demos ênfase àquilo que
possa representar uma solução, uma contribuição, para
que não prossiga esta movimentação de desemprego e de
despedida. E tanto quanto possível, revejam-se aqueles
casos anteriores, de acordo com a solicitação do Presidente do Sindicato.
Faço minhas as ponderaçôes da COmissão, dirigindo
Uffi apelo ao Presidente -do SENAC no Rio de Janeiro,
para jâ que foi regularizada a situação, reveja as demissões, porque todos nós sabemos, como chefes de família,
o- que significa o desemprego para um pai de família em
relação aos seus filhos.
Dou a palavra ao Dr. Abram Abe Szajaman, para
-complementar seu depoimento.
O SR. ABRAM ABE ZSAJAMAN -Muito obrigado, Senador.
- Queria dizer ao nobre Deputado Cardoso Alves, que
realmente fiz, inicialmente, uma exposição em macro do
problema do desemprego. Quis, de fato, deixar o problema do SESC e SENA C para posterior deliberação, Então, gOstaria de terminar a l~itura.

O SR. WILSON DE SOUZA (Fora do microforie)O SR. ANTONIO bE·OUVEIRA SANTOS- Não
posso falar em nome dele, efetivamente. Mas acredito
que, daqui para frente, a situação dele esteja equilibrada.
O SR. WlLSON DE SOUZA- É uma solução daqui
para frente. Mas os chefes de família que ficaram desempregados. Como nós vamos restabelecer emprego para
esse pessoal todo?

O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS - Vamos fa!ar em tese. Existe uma rotativídade m.êdia em torno de 5% em todas as empresas. O mercado de trabalho
brasileiro sofre uma rotatividade funcional, por "iii teresses pessoais, em tornO de 5%. Acredito que o Rio de Janeiro não esteja longe dess~s 5% que é comum e normal
para toda a atividade rem'u_n~ada do País.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara) - Com a
palavra o Sr. Pedro Andrade, do SENAC de São Pauto.
O SR. PEDRO ANDRADE__- Sr. Presidente, antes
de falar, jã o Dr. Abram pedia a palavra para falar sobre
o SESC e o SENAl, e por uma questão de deferência, jã
que ele veio depor, cedo o meu lugar para ele. Depois eu
falarei.

O $R. ROBERTQ_CA_R!)OSO ALVES dem.

Pela or-

Tenho a impressão de que a exposição do Dr. Abram
deva ser complementada, porque um dos objetos desta
comissão é justamente demOristrar, publicamente, a
preocupação que o Brasil t.e_m com o enfr:aquecimento
paulatino dessas entidades que prestam, como ressaltou
_o Dr. Antônio de Olivej.::a Saptos, serviços da mais alta
importância para nossa coletividade. O Dr._-Abram ficou
no início da sua exposição e, na realidade, é no fim dela
que vêm as críticas- ma_is objetivas e _hazem maiS lui
sobre o problema que está sendo debatido, Assim sendo,
pediria que ele fizesse uma exposição detalhada da última parte do seu impresso, a que chamou a situação fi• nanceira do SENAC e do SESC, no Es_tacl_o de São Paulo. E obviamente por estar sujeitó a uma_lc;gislaçã.o fede-

Sr. Presídinte, a situaçãO preocUpa-nte que desCrevi,
no que se refere ao desemprego no setor comercial, se repete de certa forma nas entidades SESC e SENAC, destinadas a prestar serviços aos comerciários. Como se verã
em seguida, essas duas entidades estão sendo vítimas· de
uma política restritiva, ao nível dos recursos que lhe são
destinados, o que vai determinar não apenas uma redução crescente no ritmo e na diversificação de suas atividades, como também, inevitavelmente, uma redução
paralela de seus quadros de servidores. O flagelo do __desempregO, pOis, já alcança ou ameaça de perto o SESC e

o SENAC.
-Permitam-me um rápido esboço do (j_uadiO.
O Decreto~lei n~' 1.867, que alterou a Legislação referente às contribuições compulsórias recolhidas pelo lAPAS à ':.'?n~ado SESC t SENAC_--:- fixando critérios que
oneram as CII).prelias e os erriPTe&árioS -sem beneficiar as
instituíÇõeS_ por Cles custeadaS e dirigidas- aquele Decreto não constitu_í, a rigor, fato novo. Trata-se, na verdade, do coroamento de uma série de tentativas- vela·
das ou não - que vêm sendo feitas pelo poder público,
ao longo dos anos, para limitar a autOnomia institucional, financeira e atê ·mesmo de expansão e eficiéncia -dos
serviços prestadoS pelas referidas entidades.
Críadai ein -1945, fruto de um acordo entre empresãrios e governo, SESC e SENAC dedicaram-se, coriiO se
-Sãbe;-apropíc1ar lazer.-S6cio-educativo e formação
f'lSsional aO tÍ'abalhadOf -brasíliíro: ParadoXalnieOte, as
duas entidades começaram a sentir a ingerência do poder
público em suas atividades no exato momento em que
consolidavam sua expansão e viam a projeção de seu relevante papel na sociedade brasileira. Foi justamente aí,
em 1966, que o governo _demonstro_u sua intenção __de
romper o acordo anterio'rmente firmado. Naquele âno, a
Lei n~' 5.107 (instituindo o FGTS) reduziu a- atíquota de
c_ontribuição para o SESC de 2% para 1,5% trazendo
uma inevitável·evasão de recursos, jUstamente quando
estes eram mais necessârios.
Mais tarde, em 1975, a Lei n~' 6.205_ alterava os critério~ ~e c~culo da contribuição para SESC -e SENAC,
fazendo que o parâmetro de 10 Salários Mínimos passas-

pro-
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se a ser de 10 Maior Valor de Referência. Para se ter uma
ídêia do peso destá decisão paCa a saüae fÍÔanceira das
intidades, basta lembrar que em 1975 o MVR correspondia a 94,03% do SM; em 1981, esta relação recuou
para 48,10%.
6beCi-eto-=leíii9l.867 firmou O Maior Valor de Referência -defillidoi das contribuições cOmpulsórias e elevou, d~ 10 para 20 v~eS, o limite da contribuição. Mas,
para SESC e SENAC, ficou apenas o equivalente a 10
MVR (CrS 40.717,00), enquanto o que excede a este valor até 20-vezeS o Maior Valor de Contribuição (CrS
l33.54Q,OO), ainda que pago pelas empresas, é creditado
ao Fu~do de Assistência da Previdência Social, como
contribuição da União. Estou de plçno acordo com o _que aqui falou o nobre
Presidente da Confederação.

O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS- Permite um aparte?

O SR. ABRAM ABE SZAJMAM- Pois não.
O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS ~ Sr.~~
Abram, o_ sen-hor vê que, efetivamente, pensamos da
mesma forma. E conio exatamente nos parece que esta
reunião sería o fõrõ adequado para se trazer esta preocupação, eu- gostaria, com a permissã-o de V. S•, de fazer
uma pausa para-ver- se pOdemos tirar alguma coisa de
c objetivo e-coricreto desse item. Gostaria de ler a parte referente ao Decreto-lei iJ.9 1.867, art. 39, Para depois tirarmos uma conclusão e apresentarmos nossas sugestões
que, talvez, possa atender a toda essa gama de preocupações aqui levantadas.

o Art. 39 diz o seguinte:
"O saldo da arrecadação, objeto do art. 19, após
deduzidas as receitas das entidades ali enumeradas,
serã incorporado ao Fundo de Previdência e Assistência Social, como contribuição da União para o
custeio dos programas de atividades a cargo das entidades integrantes do sistema nacional de Previdência e Assistêricia SOcial- SINPAS" ...
Sr. Presidente, meus caros senhores: "o saldo de arrecadação, objeto do artigo". Essa arrecadação, que em
1945, foi estipulada como a contribuição do empresãrio,
do empregador, da ârea do comércio e da indústria com
o objetivo precípuo e específico de atender ao empregado. Essa_ arrecadação, a nosso vCr, deve ter um limite.
Seja 10? Seja 10 valores de salãrio-contribuição, seja o
que for. Mas, o total arrecadado nessa rubrica deve ser
repassado para a utilização em serviço do empregado.
Não é apropriação- exatamente, é transferência indébita
dos recursos do empregador, que aparece aqui no art. 39
como - bastante claro diz aqui - contribuição da
União. Nós não vemos como recursos dos empresãriOs
possam ser titulado como contribuição da União, sejam
para o que for: sejam para a Previdência Social; sejam
para a Educação, etc... Não pode, a nosso ver, ser titulado como contribuição da União. Esta ê a sugestão que
apresentaria como Presidente dos Conselhos Nacionais·.
Acredito_ que endossado pelo Presidente do Conselho
Regional de São Paulo, endossado pelos Sindicatos de
Empregados aqui presentes que sentem na carne as
_ possíveis repercussões da continuação desse sistema.
Nossa contribuição seria no sentido de pleitar aqui que o
que fosse arrecadado, dentro da rubrica de 2,5%, tivesse
a destinação originalmente prevista. Seja até o limite de
10 NVR (?); seja até- o limite dos 10 maiores salãrios de
contribuições. Mas que a totalidade seja repassada para
· as entidades que prestam assistência social e formação
profissional ao empregado. Este é o aparte que gostaria
de dar como sugestão das nossas entidades.

O SR. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS- O senhõr pergunta_ se a simples revogação resolveria o
problema? Acredito que sim. (Inaudível) O total arrecadadQ nessa rubrica. Aliás, ilustre Deputado, me permita,
acredito que melhor seria dar uma nova redação ao arti-
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go: a arrecadação, objeto do artigo tal, até o limite tanto,

serâ repassado para as entidades. Qualquer coisa neste
sentido. Mas caracterizando o que for recolhido pelo
empregador, com essa destinação, como destinado ao
empregado.

O SR. ABRAM ABE SZAJAMAM- Sr. Presidente,

estou plenamente de acordo com o que foi, aqui, colocado pelo ilustre Presidente da' Confederação. Mas como
essa seria a solução melhor para as entidades. Exatamente o que o Presidente colocou é que o dinheiro é nosso. O
empresariado comercial paga e aquele dinheiro tem um
destino certo, que é para a formação profissional e para
o lazer do comerciário brasíleiro, e no_ nossO caso particular, 'ê o de São Paulo. Mas como- êu andO meio descrente de que a gente possa conseguir o todo, eu ainda
diria aos senhores que, se não for possfvei Oqlle aqui foi
falado pelo Presidente da Confederação, pelo menos a
gente tivesse a igualdade, porque vivemos num regime
que, acho, deve prevalecer a igualdade. Se não for possível, por motivos que eu não compreenderiã.~ acredito que
seja perfeitamente passivei - mas como aqui neste País
as coisas de repente ficam impossíveis, talvez se tenha
igualdade, ou peta menos tenhamos a mesma igualdade
nos valores referentes ao IAP AS. Porque nossa diferença
hoje é de 40 mil para 93 mil. Pelo menos que a gente tenha essa igualdade. A solicitação do Presidente da Confederação, evidentemente, é rnais lógica, mais séria, mais
compenetrada da verdade, porque é exatamente aquilo
que deveria ocorrer e não está ocorrendo.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- E corres·
ponde à natureza dessa contribuição.
O SR. ABRAM ABf. SZAJAMAM -:_- Exatamente.
Sr. Presidente, continuo a ler:
As conseqüência da última arremetida contra a autonomia das entidades são hoje nitidamente identificáveis.
A despesa de capital, por exemplo, tem um significado
cada vet: menor na despesa total, refletindo gradual diminuição do crescimento das entidades. Isso seria até
certo ponto aceitável e natural se não houvesse uma díminuição tão significativa, em 1980, e~· mais ainda, em
1981, de acordo com as previsões. A tal ponto que hoje
estão as entidades com seus investimentos quase paralisados.
O futuro, pois, a conlinuarern as coisas _como vão, ê
muito preocupante, sendo de prever a necessidade de
corte de pessoal, bem corno a- diminuição de serVíços
prestados:
Por outro lado, as entidades ignoram o montante real
daquilo que é recolhido em seu nome pelo empresariado
do comércio. O IAPAS, cujOs serviços são pagoS :Pelas
entidades dentro de um percentual fixado por lei, recusa~
se a permitir o acessO a informação sobre essa arrecadação~ em poder da DATAPREV, Essa anomalia, de
difícil explicação, precisa -ser sanada.
Mais uma vez eu queria me congratular com o Presidente Antônio de Oliveira Santos, pelo trabalho que ele
desenvolveu, que. como bem foi colocado pelo ilustre
Deputado Cardoso Alves, tem a promessa de, no futuro,
nos fornecer as informações. Por isso não me congratulo
com o lAPAS~ Sr. Presidente, porque acho que essas informações jâ deveriam ter sido dadas há muito tempo.

niência conhecermos a extensão desse débito~ Se há ou se
não hã, com referência ao passado. Emborà não tenhamos a preocupação do Dr. Antônio, que queira-pacificar
o trato ~ a vida das entidad_es com o lAPAS, daqui para
o futuro.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Deputado Roberto Cardoso Alves, na sua interferência, ele formula um requerimento. Requerimento verbal, solicitando que a-comiSsão requeira ao Ministêrio da PreV:idên·
clà-SOcial, a documentação dessa arrecadação nos últimos anos.
Antes de deferir o requerimento,-eu desejo ouvir o Relator Ad Hoc, Senador Cunha Lima.
O SR. RELATOR (Cunha Lima)- De pronto, eu diria a proposta terá meu assentimento. Agora, gostaria
também de saber da praticabilidade. Se ela é exequível
ainda, a esta altura, e se traria proveito, desde que são
contas passadas, exerclcios findo!), orçamentos realizados.· Gostaria de saber dos técnicos, dos assessores, ou
mesmo se o próprio Presidente Antônio poderia nos iriformar se ainda liã praticabílida.fie nesse comportamento.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)
palavra o Sr. Antônio de Oliveira Santos.

~Com

a

O SR. ANTONIO DE OLIVEHl.A SANTOS:_ Efeti·
vamente, eu não tenho dados absolutamente concretos
p·ara poder responder, até porque não CC?nseguimos, até
hoje, dados sobre a nõsSa arrecadação. Eu ã.credito que o
lAPAS não tenha condições de fornecer esses elementos
de forma correta. Não sei nem se eles têm as fitas.
Agora, SrS. Parlament_~res, -o meu receiO é que sç o lAPAS for sÕiicítado a fazer um levantamento do passado,
talvez ele não atenda às promessas de, a partir do próximo mês, cumprir com ~ informação do fornecimento
aluai.
Nã base de dizer: Jâ que estão pedindo de há três anos
ãtrás, ilós vamos levar mais três anos para receber de
1981. E um risco muito grande, porquêefetivamente estamos nos arriscando a ficar com nossa receita sonegada
dentro da caixa preta do ,co:rnputador. Porque ninguém
tem elementos. :b diabólico. Agora, Senador, seria exce·
lente se esta-Comissão pudesse reforçar aquilo que solicitamos e aquilo que eles noS prorneierãm~-Por enquanto,
tia base da promessa. Que nos Seja fornecido o valor da
nossa arrecadação própria. Se esta Comissão puder respaldar os entendimentos havidos, serâ excel~nte.
O SR. RELATOR (Cunha Lima)--: Poderíamos formular e ficaríiã.--Critéi-io, sob a conveniência das entidades, a observância dessa solicitação, se convier, O Sr.
Antônio leVantOU um problema que pode prejudicar até:
o andamento das coisas que estão colocadas a partir deste exercício. Então fica a critério. Vanios tentar saber se
nãd v.ai.JI,lmultuar o processo jã iniciado.

O SR._f_~ESIDENTE (Franco Montara) ~ :Penso
qu~C talv~z uma solução, de acordo com as informações
já ditas aqui, para refor~r o pédido~-Seriã-que a Comis-são solicitasse 'quC: os dados fossem remetidos a partir de
agora, ã-Partlr-âe-1981. E- depOis de Posse desses dadas,
se fosse o caso, a nossa cllriosidade se estenderia ao pasO SR. ROBERTO CARDOSO ALVES.:.. Permfie-- ·- sado. Dividiríamos o problema em duas partes. O Depume uma pequena interferência? (Assentimento do oratado Qctacílio de Almeida parece que quer fazer uma sudor) muito embora o Dr. Antônio de-OliVeira SantoS tegestão.
nha a preocupação quanto ao futuro, e eu compreendo
O SR. OCTACIL!O DE ALMEIDA- Causa-me esessa preocupação, porque nós vivemos na realidade dias
tranheza Sr. Presidente, que todas as vezes que vamos
dificeis no País, quero consultar ao Presidente, sobre se
apurar Uin ·erro, que queremos chegar justamente na
não seria de maior conveniência para nós, no zelo e no
base desse erro, as Comissões aqui fujam das reSponsabitrato desse assunto, que a Comissão solicitasse, pelo melidades. Em primeiro lugar, eu não vejo razão para o lAnos, umas fitas referentes a três, quatro ou cinco anos,
PAS ser cobrador. Cobrador de quê?_ Nós temos ai sistepara que conhecêssemos oficialmente. Porque, à vista do
ma de cobrança federal, instituída através do Ministério
artigo J9, comentado pelo Dr. Antônio, o espírito do Esda Fazenda. E porque o lAPAS tem que ser cobrador.
tado é apropriador, publicamente.
Ele está numa ingerência que não é dele. Desnecessária,
E segundo diz o Pedro, ele tem a impreSsão de que o
-completamente desnecessária. Em segundo lugar, se teIAPAS deve. Então, a nós legi~l;J.dores é de toda conve-
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m9s oportunidade Çe ver se. o lAPAS está agindo rigorosamente corr~o ou _não, vamos apurar.
Penso-que a nOssa -OJ,Õrtunidade ê agora, não é nem
ontem, nem amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Houve
um requerimento incidente, e é melhor resolvermos o caso~

porque se deixar para depois perde--se a oportuni~a

dt. Aliás, solicitei sua anuência a essa interrupção, porque realmente é uma providência concreta, e o debate está revelando que realmente é de grande importância. Vamos chegar a um resultado concreto, sustentado pelo depoimento de V. S• De modo que é um dos frutos da sua
contribuição a esta Comissão. Com a palavra o Sr. Pedro Andrade.
O SR. PEDRO ANDRADE- Em primeiro lugar, eu
gostaria ...

O SR. PR.ESIDÉ'NTE (Franco Montara)- É sobre o
incidente não é?_ O requerimento de informações.
O SR. PEDRO ANDRADE~ Não. Pensei que fosse
a minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Franco Monto;o)- Não! Eu
quetia antes toniar uma 'decisão sobre esse requerimento
de infonnações. Eu consulto o Deputado Roberto Cardoso Alves, se mantém o seu requerimento anterior ou se
aceita a fórmula, sugerida, de certa maneira pelo Presí~
den~e da Federação, que é a de obtermos o resultado
atual e depois de posse desse, solicitar informações de
anos anteriores.
O SR. ROBERTO CARDOSO ALVES- O que eu
quero é auxiliar as entidades. Assim sendo, eu não vejo
como discordar. Depois de o lAPAS reguiãrizar a situação presente, eu acho do maior interesse, até mesmo
do maior sentido êtico,. que nós apuremos. Não só por
vivermos uma república. como também porque o dinhei~
ro não ê do lAPAS, e portanto ele não pode ficar com
ele.

O. SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Eu acres~
centaria que isso figuraria até um crime de apropri~ção
ir:idébita. E poderia até ser realmente apurado.
Pergunto ao Relator se concorda com a su~estão,
O SR. RELATOR (Cunha Lima)- Desde que não
incide em prejuízo para as solicitações até agora·encami:
nhadas e atendidas para este exercício.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro).....,. Eu peço
a S~retária que anote, então, para que essa solicitação
: seja feita, Eu pediria a colaboração dos interessados para
que esse _requerimento seja formulado em termos que
corresp-ondam exatamente ao pensamento da Casa. Finalmente, estamos todos de acordo, estâ encerrado o incidente. Dou a palavra ao Dr. Szajmam; para continuar
com sua exposição.

O SR. ABRAM ABE SZAJMAM -Eu mencionei o
fato porque o presidente da Confederação, Dr, Antonio,
realizou um tr;:~.balh~ notâvel no sentido de regularizar a
situação das entidades, e do lAPAS perante as entidades,
e a pi-omessa· futura de nos entregar as informações. Eles
se congratularam, por isso, com o lAPAS. Mas eu dizia
que me congratulava com eles, e não com o lAPAS.
Srs. Senadores e Srs. Congressistas:
O futurõ~ poiS, a contiíiuarem as coisas como vão, a
dos· niaís -preocupantes, seDáOôe prever a necessidade de
corte de pessoal, bem como a diminuição ·de serviços
prestados.
Por outro lado, as entidades ignoram o montante real
daquilo que é recolhido em seu nome: pelo empresariado
do comércio. O lAPAS, cujoS serviços são pagos pelas
eiitidades dentro de um percentual fi,xado por lei, recusase a permitir o acesso a informações sobre essa arreca-
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dação, em poder da DATAPREV. Essa anomalia, de
'dificil explicação, precisa ser sanada.
Em sintese, as reivindicações de SESC e SENAC, com

o objetivo de estabilizar spas posições financeiras, de
manter e expandir, de acordo com as realidades do mercado, os Serviços que prestam aos comerciârios e, mais
do que tudo, com o objetivo de evitar ~artes de pessoal,
podem ser sintetizadas tios seguintes pontos:
1. Acesso imediato às informações em poder da DATAPREV.
2. Repasse automãtico da arrecadação futura, conforme a lei, ao invés da fixação arbitrâria de índices e de
quotas.
3. Implantação do Salârio de Contribuição como parâmetro para a arrecadação compulsória das entidades.
Para pleno esclarecimento dos senhores senadores,
passo a enumerar, resumidamente, os serviços que o
SESC prestou a sua_ clientela, em 1980, bem co~o_ o nú~
mero de comerciârioS beneficiados por tais serviços.
-Matrícula -760.631 comerciáricis e dependentes.
- 30.000 pessoas, entre-corriefciârios -e dependentes,
se inscrevem em diversos cursos desenvolvidos pelos 19
Centros de Atividades, na Capital e no interior do Esta-

do.
- 780.000 comerciârios e dependentes freqUentam as
atividades esportivas desenvolvidas em 16 Centros Esportivos.
·
-As 10 bibliotecas atendem a 150.000 p"essoàs.
-Os 12 Centros OdontológicOs lf.IStãlados nos
Centros de Atividades atendem anualf\lente a cerca de
30.000 ComerciárioS e dependentes.
-450.000 beneficiários utilizam tanto- os equipamentos da Colônia de E_érias .. R_uy Fonseca"_ e Centro Çampestre .. BMN" como caravanas e excursões para diversos centros de turismo e veraneio organizados pelo
SESC.
-Os 3 restaurantes fo;necem 1.9ÕO_.~ooo refeições a
250~00- pessoas.
-As 13 lanchonetes, bares e cantinas dos Centros de
Atividades fornecem lanches a cerca de 700.000 pessoas.
- 2.500.000 pessoas participam de atividades como:
shows, espetácuios teatrais, apresentações de música, balé, orquestras, etc., levadas a efeito nos 14 CentJ:'oS de
Atividades.
- Programações comunitárias desenvolvem-se em
mais de uma centena de municípios, atingindo mais de 3
milhões de pessoas que se inscrevem em campeonatos,
torneios, cursos, apresentações musicais, atividades de
recreação infantil e de adultos, etc.
- 300.000 crianças, dependentes de comerciários, são
atendidas nos 9 centros infantis dos Cen_tr_os de A_1ivjdª~ _
des, da Colônia de Férias e do Centro Campestre.
Os dados referentes ~o SENAC não são menos expr_es.
si vos.
O SENAC conta hoje com:
- 18 Unidades polivalentes - Centros de DesenyQJvimento Profissional, sendo:
- 4 na região da Grande São Paulo
- 14 no interior do Estado
- 8 Unidades especializadas, sendo:
- 1 Hotel-Escola, em Águas de São Pedro
- 2 Restaurantes-Escola:
Engenho e Arte
Cííiltínho Paulista
- I Centro Superior de Administração Hoteleira
(CEATEL)- opera dois convênios internacionais:
Cornell University_
Fac~ldade de Hotelaria de Lausane
- 1 Centro de Desenvolvimento Empresarial, o qual_
opera dois programas dirigidos diretamente ao atendi.mento de necessidades específicas das e~presas:
PRODEMP - Programa de Desenvolvimr;nto Empresarial

PRODEC - Programa de DeseD.volvimento da Pequena e Média Empresa Comercial
- 1 Unidade Móvel de FormaçãO e Treinamento UNIFORT- que conta com 15 equipes multidisciplinares
· - 1 Centro DIFUSOR do Desenvolvimento Profissiona~ que opera três programas:
Ensino por Correspondência
Produção de Recursos de Ensino/Aprendizagem
Experimentação de Metodologistas Alternativas de
Formação Profissional
- 1 Unidade de Orientação e Colocação ProfissionaiMULTIEMPREGO SENAC
-9 Pólos Avançados do SENAC, em convênio com
Prefeíturas do interior do Estado.
- 2 Centros de Treinamento SENA C, em convênio
com;
S~etaria de Relações do Trabalho
Cadernel~ de Poupança Delfin
- 7 Empresas Pedagógicas, operando nos ramos de:
Bar, Restaurante, Hotel e Lanchonete
Higiene ç Beleza
Loja e Supermercado
O SENAC atendeu, só no ano de 1980, mais de
465.ÜOO trabalhadores do- comércio, com as seguintes
programações:
Cursos Profissionalizantes:
-__ QuaÚficàçãO ci~ mão-de-obra
- Aperfeiçoamento de pessoal
-Treinamentos específicos para empresas (no próprio lOcal de trabalho)
~~gramas de Orientação Profissional
Colocação e Acompanhamento de Pessoal
Atividades -Cultu-ra'is e Sócio-Profissionais
Trabalhos com grupos de profissiOnais e de empres_ários
Só neste ano pe 1981; ~t~ a Pr~sente data,jâ atende- mos a mai~ de 195__ mil t_rab.aJh~~ores,
S6 em U180, O SENAC aSsessorou mais de 700 empresas comerciais.
E no ano de 198l,jâ a!;sessorou mais de 400 empresas
comerciais.
O SEI\l'AC, s6 nes_te ano de 1981, prepãrou Inais de
.3.5.00 jovem; para a procura de seu priOfeiro emprego.
O SENAC atua em 12 áreas ocupacionais diferentes.
Destacamos algumas dessas áreas:Administração e Gerência-- mais de :s.OOO alunos
Comunicação 6 Propaganda- mais de 18.000 alunos
EscritóriO -_mais de 36.000 alunos
Vendas - mais de 21.000 alunos
Higiene e Beleza - mais de 7.000 alunos
Hospitalidade - mais de 3.000 alUnos
Saúde - mais de 8.000 alunos
Só o SENAC de São Paulo, da sua fundação atê hoje,
já atendeu' a mais de 2.500.000- trabalhadores das áreas
cde comércio e serviços.
O Sr+ Presidente, aí seria até redundant~ dizer que
todo este trabalho, e que é feita em "estrita -colãboraÇão
-cOm o prestígio da Administração- Superior da Confederação_ Nacional do Comércio. Especialmente, seria re-- dundante também dizer que todo este trabalho é feito
com o apoio incondicional dos senhores servidores das
entidades que desenvolvem um trabalho brilhante com o
qual chegamos a esses números. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Franco MOntare) - Agradeço a contribuição notável e documentada, face o resultado final. bois milhões e 5_00 mil trabalhadores já foram
atendidOs -por essã entidade. S6 no Estado de_ São Paulo.
O Presidente da Confederação Nacional tem os dados
globais, que mOstram que é preciSo multiplicar isto. Vêse, por aí, a importância dessas organizações não apenas
no problema do desemprego, mas também na fu"nção social. COmO o representante da Federação destacou a
contribuição dos empregados, está também presente
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aqui a representaÇão do Sindicato. Concedo a palavra ao
Sr. Wilson de Sousa Carvalho.

O SR. WILSON DE SOUSA CARVALHO- Inicialmente, uma vez normalizada a receita, não devemos
admitir funcionário novo. antes de readmitir o último
demitido ou punido a partir de maio de 1980.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara) --A Presidência recebe o apelo de V. Ex•, que será transmitido ao
dirigente local da instituição. O Presidente da Federação
está dizendo que transmitirá esse apelo. De modo que a
solicifaÇão de V, Ex• será atendida.
Concedo a palavra ao Sr. Pedro de Andrade.
O SR. PEDRO DE ANDRADE - Em primeiro lu~
gar eu gostaria de agradecer a esta CPI, presidida pelo
Senador Franco Montara, e integrada por Parlamentares de ambas as Casas do Congresso Nacional, e por outros m_embros, cujos nomes infelWnente não tenho no
momento.
Acho que a primeira parte de nossos objetivos esta
CPI jâ cumpriu, Os nossos interesses fundamentais são
dois: a garantia de emprego a funcionários nessas entidades, e a garantia de atendimento das necessidades básicas
aos trabalhadores da ârea do comércio e da área da indústria. Não nos_ interessa, em hipótese alguma, colocar
essas entidades à execração pública, muito menos seus
didgentes:Gostaria, também, de agradecer a presteza com que os
Presidente da Federação do Comércio e da Confederação Nacional d<? Comércio, tiveram parã depor.
Se forem confirmadas as informações de que na DA~
TAPREV vai_ passar a enviar os dados corretamente,
torna-se desnecessáriO qualquer outro tipo de demissões
nessas. entidades. Os dados que eu havia traZido acaba~
ram de se confirmar verdadeiros, inclusive pela própria
exposição do Dr. Abram.
Pelas informações, inclusive que eu tenho, e algumas
dessas informações me foram dadas através da própria
direção do SESC, SENAC, que embora essas entidades
est~j_am numa situação de crise, a cri-se de fato, a crise
grande, a crise verdadeira, a continuar esse processo se
dará por volta de fevereiro ou março. E mais aindã, no
caso_do_SESC, por volta de maio de 1982. Essas são as
informações que eu te·nho.
Acredito, Por outro lado, que o clima atual de traba~
lho nessas entidades é ruim. A maior parte dos servid<r
res, tanto do SESC, SESI, SENAC, SENA!, estão numa
graride intranqUilidade, boatos se sucedem. a todo mo~
mento. Inclusive ~inda anteontem, por exemplo, houve
ameaça de fechar escolas do SESI, foi noticiado pela imprensa, e logo em seguida diante de protestos das cidades
onde as escolas estão situadas, a direção do SESI resot..
veu prorrogar por mais 1 mês ·essa decisão. Quer dizer,
esse é um fato que está documentado. Eu acredito que os
-empresários il.té agora têm procurado resolver a crise
juritamente com o Governo, que de certa maneira não
tem dado muita atenção à resolução da crise em comum,·
discutindo idéias, discutindo soluções com os trabalha~
dores de uma maneira geral. Isto tem sido feito em alguns momentos no SESC e SENA C, mas acredito que de
uma forma bastante reduzida. Eu acho que os empresários estão buscando solucionar a crise, através do Go~
vemo, e tem até às vezes, confiado em promessas de Governo. Quando eu acredito, e não' é posição apenas minha, mas de vários diretores do SENALBA, não só de
São Paulo, mas inclusive de outros estados do Br!lsil, que
essa crise poderia ser resolvida através de um diálogo entre empresários e trabalhadores. Acredito que os empresários dariam grande passo nesse sentido, se mostrarem,
de maneira clara, e inequívoca, sua disposição para o
diálogo. Particularmente, em São Paulo, na medida em
que os empresários colocam que a crise, de fato, virá em
fevereiro, março, abril, maio. Eu tenho uma proposta
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rigem as entidades, mas também ao trabalho desenvolviclara, uma proposta que acho viável, ê a de que essas en-do pelos servidores. E a nossa intenção é que esse númetidades, particulares em Sã-o Paulo, SESC;-SENAC. SESI, SEN AI, dêem uma estabilidade provisória de 5 meses
ro, daqui a 5 anos, esteja em 1Omilhões de trabalhadores
a todos os seus funcionários. Exch.iíitdo-se aí aqueles cae não em 2 milhões e meio. Aquilo que ele coloca ê a nossas de Justa causa, ·confonile determina a CLT. Eu acresa intenção, agorª que exi~te. Seriador, e o Sr._ Pedro de
dito que essa estabilidade provisória de 5 meses a todos
-Andrade hã de entender, é gu~ o ~ESC de São ~aula não
os funcionários faria com que diminufsse enormenlente o __ _ realizou, e ele tem_ conhecimento disso, nenhuma_ dispenclima de agitação reinante-nessas eritidàdes, renovari""ã asa.
confiança dos trabalhadores, de que esses empresários
-o SR. PEDRO DE ANDRADE - Isso é verdade.
estão realmente dispostos ao diâlo8;o, e criaria um clima
bastante favorável à superação do probleffia em comum.
O SR. ABRAM ABE SZAJMAM -Não houve nem
Quer seja- atravês de unia disposição maior para se auum caso, atê o momento, de demissão, a nãO ser que o
mentar a rec-eita nas comunidades, quer s-eja-procurando
funcionário pedisse para saíT.
outras soluções. Inclusive, se for o caso, uma solução de
uma ampla mobilização da opinião ptfblica para sen-sibi-~SR.. PEDRO DE ANDRADE- PermiiC um aparlizar o Governo e o lAPAS para· esse Pi-oblema. i:>efltr~
te, Dr. Abram?
dessas condições, quanto àquílO que eu file, dessa minha
-O SR. ABRAM- A-BE SZAJMAM -:- Um momento,
proposta, eu particularmente, e muitos diretores do SENALBA estaríamos dispostos a urna solução comum, espÕf favor.
.
_ Na ver~ade, o SENAC teve alguns problemas de detaríamos dispostos inclusive a ajudar a uma affiPli mObf::.missão, porque,-no mês de fevereiro, eu estando também
lização de sindicatos de trabalhadores na área de C(lm.~r:
no exerciciO-aa Presidência. e o Dr. Antonio de Oliveira
cio, indústria, de comunidades, para sensibilizar o GO: verno com esse problema que é de extrema gravidade. Eu
Santos até me auxiliou na época, no dia 28 de fevereiro,
acho que essa solução é viável. Ontem o Dr. Vidigal suseu não tinha dispi::iiiibifídade para a folha de pagamento
pendeu o fechamento de duas escolas por 1 mês. Eu tamdos funcionário~. S:e não fosse a ajuda do Dr. Antonio
bém acho que é possível suspender essas demissões e a
junto ao IAPAS,ju~to ªo Ministro da Previdência ejuntD·a· outroS íniriistrós, nós não teríamos feito o pagamensuspensão de atendimentos por 5 meses, porque acredito
to dos funcionáriOS._Aalternatiya foi pagarmos salários
que há dinheiro para isto. Acredito que esses 5 nieSes sãõ
e tomarmos alguma"s providências que seriam necesüm prazo suficiente para que a gente encontre a solução,
que não seja o desemprego nem a diminuição de atendis&"i.ls~ em vista de umâ situação futura que estávamos
mentos. Haja vista que em pÕÚco mencis de-Uma semana
antevenqo. Então a_ noss~ intenção não é andar para
-eu fiz meu depoimento na semilla passadá, na- CPIllão ê o nosso caso. NQs queremos andar para frenjá há informaçõeS de que 0- lAPAS vai dar 3s infor--te.A ~ossa· idêla ê dilr Se:gurança aos nOSsos fun_ciÓmações para que o repasse passe a ser automátiCO. Bitn~riOs~ de"S~C que OTAPAS cumPra com sua parte e nos
dê recursos- qUe s.ãõ nossos, para que a gente cumpra juntão, em 5 meses dá para fazernlos mUito nlais Coisa, iD.clusive contando com a cooperaçâo desta Comissão Parto aos servidores, junto à comunidade, aquilo que é obrigação nossa. Se o lAPAS cumprir com o que o Presidelllamentar de Inquérito.
Acho que essa solução, para finalizar, no Primeiro
te da ConfederaÇão aqui trouxe, que eu não sabia, informomento pode parecer um pouco ousada por parte dos
mação de qt}e ele irá nos repassar no futuro. Na verdade,
é-bom que se esclareça também, para conhecimento, nós
empresáii.Os, mas se eles examinarem com mais atenção,
com mais profundidade poderão ver que nessa proposta
- eu vou dar o número, só para podermos visualizar o
problema - Nós recebemos, em São Paulo, hoje, no
há uma solução que abre uma enorme pespectiva para
que a gente realmente possa trabalhar em conjunto.
SESC, na Direção Regiomll de São Paulo, do lAPAS
Abre também perspectiva de um novo tipo de relaciona:..
parcelas men~ais dívi_didas em três etapas de 171 milhões
menta dentro dessas intituições.
e 250- mil cruzeiios, d~ repasse, que cm.-responde a um
_n_úmero aleatório, determin3do por eles, no mês de seO SR. PRESIDENTE (Franco Moritoro)- A Comis- .
tembro de 1980. Estamos hoje no dia 27 de agosto de
são ouviu as ponderações do represei.ttante do SENAL19-81, e continuamos recebendo os mesmos 171 milhões e
BA, Sr. Pedro Andrade ...
250 mil cruzeiros desde aquele dia, porque eleS determinaram ~ste núm_ero_. Nesse meio caminho, evidentemen~
O SR. PRESIDENTE(Fniilco MontOro) --Eu falo
te, Cies fi~e~am alguns' acertinhos e mandaram alguma
representante do SENAL:S~·
_
.
_coisip.ha que eles chamam de excesso _da arrecadação.
Quero mencionar, identificar o caráter, a natureza de
NJ_o sei se é !e~ ou n&o é, mas recebemos porque eles
órgão de direito público; os síndicatOs são pesSoas jurídimandar_!lm. Temos que receber, pois não vamos mandar
cas de djreito público. Como pertencem támbêm à orde volta. Não ~abemos se_é_o verdadeiro porque não te-dem de interesse público as entidades de que estamos fa·
mos acesso às informações.
lando, que ,recebem inclusive uma contribuição através
Este número, 171 milhões e 250 mil cruzeiros, seda arrecadação de carãter tributário. -POr ISso todas essas
tembro de 1980, nos foi comunicado por carta na sema~
representações, como a dos Srs. Parlamentares presenna passada pelo Presidente Antônio Oliveira Santos, no
tes, valem como contribuição para solução do problema.
_sei! &!:.ªnde trabalho desenvolvido junto 8.o lAPAS, no
A sugestão fica encaminhadã. Os-sCrihofes -cOnsultarão
sehtido d~ que deveria se noimalizar pelo menos a parte
suas entidades..•
referente a este nUrilero, que era número de setembro. de
1980, incompatível com a inflição do País, com os auO SR. ABRAM ABESZAJMAM -V. E~• mo-dã limentos _salariais, com o custeio das entidades. ES~C níicença, Senador?
mero foi elevado, se não me falha a memória, para 303
milhões de cruzeiros que iremos receber a partir de seO .SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Pois não.
tembro. Qt.ier dizer, um ano depois houve um aumento
para 303 milhões de cruzeiros. Este número deflacionado
O SR. ABRAM ABE..SZAJMAM- Inicialmerite eu
cõrTeSp"onde
a menos 14% dos 171 milhões e-250milc~u
queria,agradecer ao Sr. Pedro de Andrade a colocaÇão
Zeir0s que estamos recebendo. Houve um aumento moque ele fez do problema, realrriente, a coioCãção dele é a
Iiefário; o aUmento real foi negativO. Tivemos um decrésnossa. a intenção da administração de São Paulo é exatacimo de 14%.
mente aquela que ele colocou. A nossa intenção não é
Se acontecer aquilo que o nosso Presí4ente da Confedispensar servidor. Como o senhor mencionoU o fatO dO
dCração Nacional do cOinérCiO "trouxe como informação
SENAC ter formado 2 Inilhões e 500 mil trabalhadores,
a esta Comissão Parlamenta-r-de Inquérito - e eu tomei
isto é devido não ao trabalho só dos empresários que di-

trãs;·
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conhecimento aqui também -de que teremos acesso às
informações e _de que o IAPAS vai nos repassar aquilo
que nos é devido- vai, eu não sei se vai ocorrer- pelo
menos que a gente receba o mesmo valor. Não acredito
que_ vai crescer mais do que os 171 milhões em número
verdadeiros.
Mas, hoje é bom que se esclareça a esta Comissão e ao
S"r. Pedro Andrade que, em setembro'vamos receber, em
nómeros reaiS,-14% a menos do que recebíamos anteriormente. E bom que _o Sr. Pedro-Andrade saiba que nossa
intenção é- mallter o nível de emprego. A nossa intenção
no com'êrc16 -é ·que fodo mulldo tenha acesso a compras.
qUe a -nossa intenção ê continuar vendendo cada vez
mais, pofqtié -s6 assim é que o Pafs.vai progredir e ocomér-Cio vai ativar suas finalidades.
Mas, na verdade, estamos recebendo menos. E quem
recebe menos, não pode fazer promessas mentirosas porque está recebendo menõs.
O SR. PRESIDENTE (Franco Monf.oro) -Com a
palavra o Sr. Pedro de Andrade.
O SR. PEDRO DE ANDRADE- Realmente, a informação que o Dr. Abram dá é correta. Não houve de~
semprego em massa no SESC..-0 deSemprego em .aiassa
a~q.tece!! _no SENAC .e em maior escala no SESI e no

SENA!.
Esta proposta que faço de uma estabilidade provisória
c:Ie 5 meses,_ eu- gostaria que o Dr. Abram examinasse
com tranqüilidade porque acredito que é uma proposta
que redundaria em beneficio a tado_s.
~-nosso interesse fazer com que essas entidades tenham cada vez mais dinheiro, não só para manter os funcionári_os atuais, e também para fazer as obras, inclusive
algumas que estão paradas. o que vai gerar novos empre- ·
gos e novos atendimentos.
O SR._ABRAM ABE.SZAJMAM- A promessa que
podemos fazer - não é nem promessa, porque nós vamos redundar - , como acabamos de dizer, não temos
interesse de despedir ninguém. A nossa intenção é que
este número 2 milhões e meio vã para 10 milhões. Queremos que o Cjuadro de fuflcionários não seja de 1.500,
1.600, Seja de: 10 mil, de acordo com a necessidade. B
nossa intenÇãO manter todos os funcionários em atividade:. Isto e:stá plenamente dentro da filosofm nossa, que
ele perfeitamente conhece..

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Não ha·
vendo mai~ quem queira fazer uso da palavra, vamos ouR
vir o Sr, :Relator, Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME- Meu estimado Presidente, colega Franco Montoro, meus prezados colegas pres~ntes, do Senado e da Câmara, senhores do comércio e
da indústria, senhores representantes dos sindicatos dos
trabalhadores:
Fui; por -força da minha função, obrigado a me ausentar por alguns minutos. Pelo que ouvi, há poucos dias,
através da palavra do Sr. Pedro de Andrade e da palavra,
hoje, do Sr. Antôni_o Oliveii-a Santos e do Sr. Szajmam,
sentia a arlgúsfi<i. de que aCham Possuídos os senhores
comandantes da indústria, bem como os responsáveis
pelos empregados.
Esta CPI, em Qoa hora pedida pelo Senador FrancO
Montoro; muito contribuiu para trazer ao conhecimento.
nosso e da Nação - devo dizer-lhes que Sou homem do
GOVerno_ -c mui"to serVIU, iePito; pata trazer ao nosso
conhecimento os acontecimentos que estão surgindo, eu
- atê diria, conjunturais como decorrência do desemprego.
Isto ê gritante.
O trabalho do Sr. Szajmain foi tiin trabalho robusto.
ImpresSioilei-nlC cOin o-seu -ti-abalho. Temos de acreditar
na empresa privada. Sou contra o excesso de estatais. Temos que acreditar nos homens de empresas porque são
esses que contribuem, efetivamente, com o seu esforço,

se
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com a sua inteligência, com o sCU descOrtino, para o alcvantamento econômico c, conseqUentemente, social da
Nação.
QuerO me- congratular cóln- O "Sr. Antônio Oliveira,
Santos pela exposição sucinta, -pOrém objetiva, que fez e
de improviso, com muita inteli_gência, sem titubeio. Estou impressionado com o que ouvi.

Tenho aqui um resumo assinado pelo_ Sr. Pedro Guilherme de Andrade, 1'1-Secr,etârio do SEMALBA.
Eu endosso este trabalho dos senhores.
O que muito me agrãâa também ê ver essa comunhão
entre empregado e emprêgador, confundindo-se no interesse comum, não só de defesa da classe mas também de
defesa tia Nação. Os seilhores trouxeram gran_de contribuição. Certamente deste debate cordial e democrático
virã, oportunamente, a solução que se busca. Não há dúvida nenhuma de que o nosso Governo tem sensibilidade
e irá nos socorrer oportunamente.
Sr. Presidente. quero me congratular com V. Ext por
esta oportunidade que nos ofereceu.
Quando o Sr. Abram Szaj~am falava, a exclamação
do Sr. Presidente Franco Mon_toro era pCrma~ente no
meu ouvido: Que_ beleza! Eu -chamo a mim essã -admi~
ração, pelo seu trabalho, pelo do -Sr. Antônio e agora,
por último, o do Sr. Pedro.
Portanto, agradeço a oportunidade que me deu de
participar também deste debate, embora de uma maneira
muito anêmica. Aprendi muito mesmo com o que ouvi.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara) -Quero
lembrar aos presentes que o Senador Jorge Kalume,
alêm de um operoso e competente Senador, foi GovCriilidor do seu Estado e tem uma grande experiência.

em que ficou patente a boa voD.tade geral de resolverem
os problemas que hoje atormenta tanto a classe empresa-'
rial como os trabalhadores destas entidades, muito embora passe a haver uma correção muitO- grande da parte
do lAPAS nesse repasSe, a legislaçãO Cm vigor, segllndo
se pode inferir rião apeflas mi lúcida explanação de Srt
Antonia Oliveira Santos como também de circunstanciado O depoimento do Dr. Abram, hâ uma erosão c~nti
nuada nas verbas das quatro entidades.
A cada vez que se reValorizam os dados relativos a
essa arrecadação, vai se estreitando a faixa de participação das entidades nesta arrecadação e se alargando a
faixa apropriada pelo Governo em favor da Prevídência
Social.
Assim sendo, eu quero crer que providências iegislativas e, eu não sei se da competência originária do Congresso, precisam ser urgentemente tomadas, po"l-que a
par dessa Ie~lação_ que_demonstra a p~esen_ça do arbí'trio na primei ia lei que alterou o convênio inicial esiií-bó.lecido no nascedouro dessas entidades, o que se percebe
é-que o centralismo a1 se faz acompanhar não ãpenas da
inSerêhCia:-do Estado, na pessoa jurídica do Poder Público, como também da sua foracidade_fiscal..
Assim sendo, é preciso que a comissão, atravÇs de assessores e as próprias entidades como acabei de solicitar
ao Dr. Abram, Vice-Presidente lã de São Paulo, estudem
medidas legislativas tendentes, não apenas a estabilizar,
corr{o pretende o Sr. Pedro, a situação das entidades dos
seus- trabalhadores, como também a amp"tiâ-ias em benefício da sociedade.
De fato, tem muita razão o Senador Kalume quando
se .bate em favor do fortalecimento da empresa privada, e
nO caso vertente, temos que nos bater no fortalecimento
e na sua independência em face do serviço altamente meritório e altamente necessário que estas entidades prestam a grande número de brasileiros que se viriam forte-mente prejudicados com a sua recessão, com a diminuição do seu ritmo e até mesmo c::om a crise por que
vêm passando essas entidades.
É preciso que reclamemos e eu digo especíalmente ao
Senador Kalume, que o Estado arrede pé dessa ingerência e descentralize, deixando, colno lembrou o s_eriadc;u:
Franco Montara, a sociedade atuar pelas suas forças vivas, porque aqui não ê só prestigiar a empresa -particular
é precisD que ela tenha liberdade e que a ingerência do
Estado se faça paia o seu bem, não se faça para maculâ-

O SR. JORGE KALUME- No Acre não é gov~na:
,dor, eu era um simples gerente da empresa.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Desejo
agradecer a contribuiçã_o_ de todos.
Houve algumas providências já tomadas, algumas destas medidas vão ser transformadas em projetas de leis,
para que o_Congresso possa atender:-Paràce-IDe qi.Ié
solução ideal está aqui, claramente marcada. Esta é uma
contribuição vinculada a um serviço. Ela teve, até na sua
história, uma origem das mais notáveis e dignificinfC:s
para o Brasil. Líderes da indústria e do comêrcio, que
eram tambérri parlamentares, eti.tre os quais O Senador
Roberto Simonsen, qUe honrou esta Casa e honrou a indústria e a econoihia_brasileira e Brasnio Machado Neto.
Foram parlamentares que tiveram uma grande atuação
nesta sugestão de grande importância social.
Como destacou o Senador Jorge Kalume, é notâvel
que esse resultado já conseguido tenha chegado a esse
ponto por uma confluência dos mesmos objetivos. ~ preciso também que se faça justiça no caso da iniciativa dos
empregados, que nos procuraram de uma forma objetiva, o problema foi levantado, consultamos as empresas,
os representantes dos empregadores e, este entendimento
nos parece muito importante para a solução dos nossos
problemas.
É a participação da sociedade civil pelos seus organismos constituídos a atuar na solução dos nossos problemas, este é o Brasil. Os que pretendem reduzir o Brasil
ao Governo diminuem a grandeza da nossa terra,
De modo que além de resolver problemas que são aretos a cada uma das ãreas de influência dos organismos
que aqui compareceram, nós demos uma contribuição a
mais no sentido de indicar um camínho de colaboração,
de participação, que é aquele que pode realmente resolver nossos problemas.
·
O Deputado Roberto Cardoso Alves tinha desistido
da palavra, mas agora parece que quer fazer uso da mesma. Tem S. Ex• a palavra.

O SR. ROBERTO CARDOSO ALVES - Se à Iniciativa é- concorrente vamos nós.

O SR. ROBERTO CARDOSO ALVES :- Pelo segUinte, Sr. Pr~idente, o debate travado na tarde de hoje,,

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- A iriiciativa é concorrente, sem dúvida nenhuma. A medida ~erá

a

la.

Assim sendo, eu insisto com o Vice-Presidente de São
Paulo para que nos assista, no caso nos assessorando,
pará ·ver se medidâs legislativas p-odem sair do próprio
Congresso, pela sua competência, ou se em face ainda de
outra ingei'ência arbitrária, o CongreSso esteja vedado
na sua capacidade legislativa, e hajã necessidade de uma
aÇãO dfreülmente junto ao Góverno para, através de debates, de discursos, de protestos, de mobilização de outras forças, influir no sentido de que o Governo arrede e
deixe as entidades viverem çom seu próprio dinheiro e
crescerem com suas próprias pernas:
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- De fato,
V.. Ex• tem toda razão. Quero_antecipar a Casa que o
apelo de V. Ex' já em parte está atendido. Tive conhecimento dessas sugestões e o Poder Legislativo é o Congresso Nacional, algumas dessas medidas dependem de
lei.
Já está em mãos da Assessoria da Casa a documentação oferecida e é nosso pensamento apresentar amanhã um projeto de lei neste sentido que serã oferecido à
assinatura, já falei ao Senador Kalume que se dispôs a
examinar_ o prõjeto, para fazer uma proposta, Se o Governo mandar uma melhor será aprovada a do Governo,
senão .~
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apresentada, de modo que serâ mais uma medida concreta e talvez caiba aí mais de uma medida.
Há uma mais modesta, apresentada, e há uma mais radical, que é a mais justa. Acho que talvez se possa apresentar as duas proposições para, na hora da negociação
O SR. ANTONIO OLIVEIRA SANTOS- Eu prefiro a primeira, para na hora das negociações.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Talvez
seja essa a melhor solução.
Aliás acabada a nossa reunião, eu gostaria de ouvi-los
sobre a proposta que já está sendo elaborada e meu pensamento é que amanhã já se tome uma iniciativa neste
sentido.
Eu qUeria comunicar que hoje tivemos oportunidade
de ou \iii e agradecemos a magnífica contrib_u.íção da direção do SESC e _do SENA C, do Estado de São Paulo.
Os representantes do SESI e do SENAI solicitaram
um prazo- maior porque tinham um impedimento. Na
próxima semana teremos oportunidade de ouví-los, na
próxima 4• feira.
Se o SESC e o SENACjá prestam esse serviÇo, o SENAI seguramente vai nos apresentar dados que fortale-.
cerão esSa idéia da grande contribuição que a sociedade
civil está prestando para a solução desses problemas.
Queria comunicar também, antes de encerrar esta reunião, que se encontra presente na Casa, representando
também o selar de nossa economia, a Presidente de uma
empresa D. Miria Lee, que está na iminencia de despedir
centenas ou milhares de empregados, e é um problema
que estã ligado a toda a problemãtica nacional.
Já consultei o Relator, que concordou em ouvir o depoimento dessa diretora de empresa, que, me parece,
vem acompanhada também, de representantes dos empregados, para trazer a esta Comissão dados relativos a
nossa realidade.
Antes de terminar esta primeira fase, eu dou a palavra
ao Sr. Abram.
O SR. ABRAM -Sr. Presidente, antes de terminar,

w gostaria de passar a mão de V. Extdoisexemplares do
nosso trabalho, para que V. Ext fizesse o uso que achasse
ftü1,is- conyen-~nte:
Óostária de formular um convite, se foss~- possível.
Nós apresentamos aqui tantos números, e os número$
são tão frios, por isso queríamos ter o prazer, colaborando ainda mais com esta Comissão Parlamentar de Inquérito, de formular um convite para esta Comissão, Sr.
Presidente, visitasSe São Paulo, e visitando não todas as
unidades mas as unidades mais importantes do SESC e
do SENAC, in loco. verifica~se os trabalhos desenvolvidos, e aquilo que poderíamos realizar mais, se tivéssemos
oportunidade para tanto.
Queria formular esse convite para uma data que os
Srs. Congressistas· determinarem, estaremOs à dispo..
sição. E teremos-grande prazer em poder continuar auxi..
liando esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)_- Agra..
deço este convite, que certamente será atendido pela Co~
missão. Eu me entenderei com os membros da Comissão
e.op9rtunamente, através do assessor que os senhores
têm aqui em Brasília, poderemos combinar a data da viSita, que serã certamente frutuosa para todos nós.
O Sr. Antonio Oliveira Santos também solicitou a pa..
lavra. Concedo a palavra a S. St
O SR. ANTONIO OLIVEIRA SANTOS- Meu carQ
Senador, tão-somente para agradecer a oportunidade
que foi concedida à Confed_eração Nacional do Comércio e a· Presidêncía da AdministraçãO- Nacional do SESC
e do_ SENAC de estar aqui presente com os senhore_s,
apresentandO-Os prOblemas que temos. vivido, e os objetivos de efetivamente procurar atender à classe trabalhadora da área do comércio, dentro da possibilidade dos
nossos esforços e das nossas receitas. Quero dizer que
saio daqui com meu otirriismo fortalecido, principalmen-:
te pelo fato de que hoje:se abordou aqui o ponto ID.ais
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importante, r~ultante da crise que vivC:ram as nossas enw

tidades no ano de 1980, abordado por nós, pelo ilustre
Senador; por alguns debatedores, e pelo nobre Deputado

Cardoso Alves. Qual seja apropriação de parte da receita
destinada aos nossos empregados, decorrente da contribuição dos empregadores, com objetivos específicos, e
que está sendo, de uma certa forma, desencaminhada
para os cofres da Previdência Social.
A proposta que o Senador apresenta de, a prazo muito
curto, encaminhar ao-- Legislativo solução para este
problema, nos dá, realmente, razões de sairmos daqui

mais otimistas e fortalecidOs -no nosso propóSito a.e- bem
levar avante esta causa que estamos defendendo. Muito
obrigado aos senhores.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Agra~
deço, em nome da Comissão, a presença e o depoimento
dos senhores que aqui troux:eram a sua contribuição.
Quero, ao concluir, trizer umã comunicação: Üma
das lutas deste Congresso tem sido no sentido de asseguw
rar a particípação dos empregados e dos empregadores
na Previdência Social. O que corresponde, aliãs, a tra~
dição da Previdência. A primeira caixa de pensões e apo~
sentadoria, introduzida pela Lei Eloi Chaves, em 1923,jâ "
estabelecia participação da empresa, dos empregados na
administração da Previdêni:Iã SociaL -Infelizmente, mais
recentemente, essa participação foi afastada. Agora traw
mita nesta Casa, com requerimento de urgência no Plenârio, um pedido para o ex:ame de uma proposta nessa
participação. A informação que tenho, e que acabo de
receber neste momento, é que o Governo acaba de enca~
minhar ao Congresso uma proposta, aceitando, em parte, este conselho tripartido. Apenas para parte de assistência médica, é uma parte apenas. S evidente que esta
participação tem de se estender a toda Previdência So-cial; o lAPAS, o INPS, o INAMPS, todos os organismos
devem ter a participação dos erripregados e dos emprega~
dores, como órgãos que são da coletividade, mantidos
com a contribuição de todos:
Esses problemas que nós estamos examinando, não teriam existido se houvesse essa participação na direção
dos institutos. Nós solicitamos que as vârias entídades Se
manifestem riesse sentido, para reforçar uma idéia que é
sadia e da maior importância, e que é o fulcro, é o ponto
de_ partida das demais soluções, para que elas sejam feitas na base de entendimentos como houve aqui. Estive~
ram aqui empregados e empregadores; Oposição eGo~
verno, todos presentes, tendo em vista apenas o interesse
do bem comum.
O SR. JORGE KALUME- Todos de mãos dadas
em benefício da coletividade.
O SR. PRESIDENTE (Fianco Montara) - Este
exemplo deve frutificar.
Agradeço essa contribuição e vamos passar, dado o
adiantado da hora, e porque temos pouco tempo, ao depoimento da industrial Mirian Lee, que todos conhecem
pela sua ação corajosa na defesa de empresa brasileira. S.
S• estâ, neste momento, sob ameaça de ter de extinguír
sua atividade e agravar o problema do desemprego.
Sobre as suas causas, ela poderá nos dar um depoimento.
Dou a palavra a S. S•, para fazer o seu pronunciamento, com sua explicação e suas ínformações a esta Cernis~
são.
A SR• MIRIAN LEE - Acho que, hoje em dia, os
dois problemas mais sérios que o Brasil tem, é o desemw
préngo e é o problema económico. As duas coisas estão
fundamentalmente ligadas à minha denúncia.
Primeiro, há quatro anos atrâs, o nosso sindic3.t0 nOS
obrigou, a niim pelo menos, a fazer parte de um grupo
setorial. Eu não queria, porque nunca fii parte de grupos
formados pelo sindicato, mas eles insistiram muito. Então acabei cedendo e a Ford do Br1LSil não gostou, porque disse que tínhamos formado um cartel e que eles não
admitiam isso, e que iam veificalizar;--então eles iriam fa~
zer sua própria empresa. Evidentemente, começamos a
lutar contra isto e o então Presidente Gelsel e o Ministo
Calmon de Sá fizef<!-m a rCsolução nl' 63 - eu a tenho
aqui em mãos, se int~essaf a alguém - que proibia a

vertiCalização. Foi mudado o Governo e, o ano passado,
em maio, fomos pegos de supresa, de repente fomos avisados, através de umjgrnal, queª- SUDENE estava com
o projeto nas mãos para ser aprovado dali a dois i:l.ias.
Tentamos nos m~vimentar de todas as formas, eu princi~
palmente, Pa-ra que fosse adiada a reunião para que o
aprov.aria podermos tomat posição. Não foi adiada. O
prOjeto foi à SUDENE e foí aProvado por unanimidade
(inclusive com o voto do' MIC).
O projeto tem dois grandes defeÜÕs: Primeiro, que o
Brasil está atravessando uma fase económica muito
ruim. Então --nús somos quãtro empresas de molas, com
capacidade ociosa. Cumprimos prazO muitíssimo bem,
temos boa qualidade e bom preço. Contra isto ninguém
pode dizer nada. E teffioS capacidade ociosa, as quatro
empresas. Então, a Ford vai fazer uma quinta empresa
na área da SUDENE, o que· fatalmente desempregaria,
só na -minha empresa, pelo menos 50% dos meus operáriOs.
O SR. JORGE KALUME- Qual é o total de operários?
A SR' MIRIAN LEE - Mais ou menos 220 operârios. Cinquenta- po; cento pelo menos eu teria que
mandar embora. E o mais agravante dessa fábrica, na
SUDENE, é que darã â SUDENE 24 empregos. Eu te--nho, aqui, também a documentação. A SUDENE, evidentemente, ab-range uma ârea pobre, precisando muito
de recursos. Então. nós fiZemos, em contrapartida ao Sr.
Saimito e ao Sr. Marco Maciel, uma oferta em troca do
Projeto da Ford. Oferecerfamos um projeto agropecuário, que de início, empregaria 150 pessoas-em iroca
do projeto da Ford que empregaria apenas 24 pessoas.
Nunca nos foi dada resposta. Isto nunca foi f~ito e há 4
anos que nós somos empurrados de um lado para outro.
Todo mundo é contra, todos os Ministros com os quais
falei são absolutamente contra isto, só que a fábrica con~
t_inua caminhando e não estâ implantada ainda. É apenas
um projeto. O que eles têm é a guia de importação das
mãquinas em mãos. Eles dizem que a fábrica vai dar 400
empregos, EU explico o que acontece. Exi.ste um galpào
em Jaboatão, onde eram feitos jipes. Esses jipes sairam
de linha. Então, no_ lugar, eles fazem ffiacacões e luvas in~
dustriais, e chicotes. Agora o projeto da fábrica de mo~
las. rsto tudo, os macacões, as luvas e os chicotes, todos
junt_o_s,_çlevem dar perto de 380 empregos. Agora, a fábri~
ca de molas, sozinha, daria apenas 24 empregos. Eu desafio qualquer pessoa a dizer que estou mentindo. Esgo~
tei todos_os meus recursos durante 4 anos silenciosamente, ou seja, falarido com ess_e, com aquele, ou seja, explicando a situação para esse-oupar"a aquele. Não resolveu.
Então, parti para uma briga aberta, uma briga solitária,
porque evidentemente é uma briga perigosa. Não tenho
proteçãQ de lado nenhum e apoio de ninguém. A não ser
da Imprensa que me apoiou desde o começo. Inclusive,
da imprensa americana, através do New York Times, que
foi de grande valia para mim. Agora, o Senador Franco
MóiiíOl'ó está me dando esta grande oportunidade de
aqui expor o meu problema. Do povo,_de uma f()rma geral recebi cartas, telegramas, telefonemas. Fora isto, con~
tinuo absolutamente sozinha na minha luta, uma luta
contra dois graves problemas: o desemprego e a economia. O Brasil está precisando tanto de dinheiro e está
desperdiçando dinheiro num setor industrial, que abso~
lutamente, não precisa e que vai fatalmente causar de~
sem prego.
Eram estas as explicações que Unha a fazer,
-O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- A Comis-S:ão ouviu o depoimento da D. Mirian Lee- que é, na rea~
iidade, uma denúncia séria de um fato bem objetivo e
que não podia deixar de merecer a atenção desta Coniissão, que é voltada para o problema do desemprego.
Lembro que, quando se introduziu a i~dústria autoniobilfstica no Brasll, foi vedada a vertiCalização. E é
exatamente, nos parece, o que ocorre aí. Portanto é um
desrespeito a essa lei, iSto é, a eliminação de uma emp.re~
s<:i. brasileira pela verticalização de uma empresa multinacional.
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Como a depoente acaba de declarar, hâ dois aspectos
no seu depoimento: um aspecto social, relativo ao desemprego, e: o outro, o aspecto econômico, da maior importância.
Em face da de~úncia oferecida, vamos dar a palavra
aos Srs. Parlamentares. Se houver algum representante
de instituição de direito público que queira usar da palavra também terâ o direito.Em seguida, darei a palavra ao Sr. Relator, a não ser
que S. Ex• deseje falar depois.
O SR. RELATOR (Jorge Kalume) -Gostariadéfalar depois.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Concedo,
então, a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sr. Presidente,
gostaria ta~bém de emprestar minha solidariedade à
luta do empresário brasileiro, em particular à luta de D.
Miriam Lee.
As coisas neste País continuam como todos nós sabemos. Quantas vezes ninguém sabe, ninguém viu. Todos
são contra, mas as coisas-Se fazem, e se fazem quase sem~
pre contrariando os interesses nacionais, os interesses do
empresário nacional.
Mas, Sr. Presidente, não gostaria de deixar passar,
sem um breve comentário, algumas colocações que foram feitas aqui anteriormente. Lamentavelmente tive de
me retirar pOr um bieve espaço de tempo para o plenário. Voltando aqui, gostaria de dizer que ouvi com
muita atenção o depoimento, sebretudo, o depoimento
do Dr. Antônio de Oliveira Santõs, Presidente da Confederação Nicional dO- Comércio. Quero dizer a V, Ex' e
ao Dr. Antônio que eu, hâ muito tempo, não ouvia uma
exposição tão sincera, sobretudo quando ele relatou o
quadro nacional no que diz respeito à política salarial.
Acho que o que ele disse é absolutamente correto do
ponto de vista do modelo atual, do ponto de vista da risidez das estruturas económicas do País. Realmente,
c_omo e.s.taria_a lei salarial sem que se promova um trans~
·ferência de renda de setores do ganho de capital, sobretudo do capital financeiro para os assalariados? Ê óbvio
que o modelo continuará utilizando todos os estratage.:
mas para camuflar a concentração de renda que conti~
nua. O que se pretendeu foi transferir algUma parte do
salário das classes assalariadas ou melhOr aquinhoadas
para a base da pirâmide e ainda assim a coisa não se faz
porque o próprio modelo afC-xistente se utiliza de artifí~
cio, como o da alta rotatividade da mão-de-obra e do de~
sempregO para que a pirâmide não se achate. Agora, gos~
taria de deixar bem claro que não podemos concordar
em hipótese alguma com estar a política salarial atual
provocando a inflação. Nós sabemos perfeitamente, por
cálculos aritmétíCos, que os aumentos salariais, meSmo
daqueles que estão na base da pirâmide, foram nos últimos 18 meses inferiores à inflação do mesmo período.
Inferiores ao índice inflacionário do mesmo período. E,
ao que me consta, não sendo eu um economista, sendo
um médíco, que se interessa pelos problemas em geral,
pelo que me consta, os economistas dizem que salário só
seria inflacionârio se mantida a rigidez do modelo sem
transferê-Q.cia de rendas de setores privilegiados da sociedade para os assalariados, seria inflacionário se esses au~
mentes fossem superiores ao fndice inflacionário domes~
mo período. Não sendo, não estariam, portanto, provo~
cando a inflação. A inflação estaria em outro lugar. As
causas da inflação brasileira, de 110 ou 120% ao ano, deveriam estar, portanto, em outros lugares, noutras fontes, menos nos salários que continuam a participar do
processO eConômico bfasiieiro -como um todo, numa
proporção bem abaixo da maioria dos países democráticos do mundo ou da totalidade dos países democráticos.
De modo que gostaria de fazer esta defesa da política sa~
larial no que ela tem de bom, que é o de permitir um melhor rendimento para os trabalhadores de menor renda.
Mas, ao mesmo tempo, também fazer a crítica. Na mediw
da em que o modelo continua rígido, em que as estrutu~
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ras econômicas continuam rígidas como aí estão, na verdade, estamos transferindo apenas renda de parte da
classe média para esmagadora maioria dos trabalhadores, ficando aqueles setores beneficiados da sociedade
concetrando, cada vez mais poderosamente, boa parte
da riqueza nacional ein suas ni_ãOs. E contra isto que nos
batemos e gostaria de, fazendo esta colocação, deixar
bem claro que esta posição que tem sido, me parece não
apenas da Oposição, inclusive dos sétores do próprio interesse, que é: de defender, como saída para isto qiie-ai se
encontra, uma política salarial mais justa e sobretudo
uma participação democrática da sociedade brasileira no
processo decisório.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Concedo
a palavra ao Deputado Roberto Cardoso Alves.
O SR. ROBERTO CARDOSO-A:LVES- Sr. Piesiçlente, anteontem na qualidade de Relator da ComiSSão
Parlamentar que estuda a comercialização- do café, na
Câmara dos Deputados, tivemos oportunidade de ouvir
o depoimento do Se Dalma Alves, Presidente da Associação dos Tortefadores. A legislação brasileira reserva
para firmas naciOriaíS oe capital extritamente nacional a
instalação de torrefadoras no comércio de café torrado
em nosso País. Hoje essas firmaS são em grande número.
Somente em São Paulo há 250 delas, trabalham em capacidade ociosa, dado o alto preço do café para o consumo
interno. No entanto, contrariando os costumes, longamente aceitos, e a lei nos seus estritos termos, o antigo
Presidente do IBC, Sr. Calazans, atendem à Melita, que
aqui se iilstalou com uma torrefadora altamente sofisticada,
O SR. FRANCO MONTORO- Empresa Nacional.
O SR. CARDOSO ALVES -.Estrangeira. Abocanhando uma larga faixa do nosso mercado e, para isto,
gozou inclusive, de incentivos fisCais e de fãVOres credití:cios governameiltã:ís.
Atualmente uma ·firma de HamburgO; investe sobre o
mesmo setor. O nome é muito complicado, nãO me
lembro qual seja o nome_alemão. Por isto, essa firma está
promovendo uma forte grita, e uma reação muito grande
por parte dos torrefador-es. Eles esperam que o atual Presidente Otávjo Rainha não perlustre a mesma trilha anw
teriormente perfilhada pelo Dr. Calazans. Cito ·esse
exemplo, apenas para mostrar que o caso da Dona Mirian que, segundo ela, representa uma luta solitária, é
uma luta comoVente e pública. Os brasileiros patriotas
que se preocupam Com o futuro da nossa economia_, com
a nossa independência e pela nossa afirmação ri~orosa
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perante as outras nações do mundo, como uma nação de
brilho, de vergonha, de amor próprio, acompanham sua
luta e a ela emprestam toda sua solidariedade.
Não quer isto dizer que nãO vai aconteCer ó-pior, que
não ocorra, a verticalidade vedada pela lei que disciplinou os investimeõtós ·autOmobilísticos, no Brasil._Não.
Mas a sua luta não-é solitária, e tenho plena certeza de
que grande parte dos Srs. Senadores, e dos Srs. Deputados que têm assento no Congresso Nacional, tlinto dos
"Partidos da Oposição como também boa parte do PartiâO da Situação formam do seu lado, e colocam· sUa garganta e a tribuna do Congresso Nacional, que é a garganta .da Nação, a seu serviço, na hora em que a Srf quiser, dado o carâter nacionalista, brasileiro, útil e altamente necessário à afirmação do B_rasil como Nação,
através desta tribuna, servindo dos parlapara que a
mentares, faça dela o uso que bem entender na defesa da
sua tese, -que_ é a nossa tese, porque diz respeito aos mais
altos interesses da indústria nacional e da afirmação do
Brasil como nacão independente.

s•.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- CQnce9.o
a palavra ao Sr. Relator.
O SR. JORGE KALUME- Sr. Presidente, Srs. Depoentes, Sr• Mirian, nós somos caudatários dos depoimentos valiosos que todos trouxeram, nesta tarde. Isto
me sensibilizou sobremaneira: Estou certo de que todo
esse acervo de conhecimentos de que V. S•s são portadores, porque sentem na pele esse desgaste, estou certo de
que, levando ao conhecimento do Governo, como é do
nosso dever, o Governo se sensibilizará e toniarã providências.
O meu nobre colega - que eu costumo dizer que não é
nacional, mas internacional, costumo dizer o exMinistro Franco Montara, não só citado pela Venezuela, mas pelo mundo inteiro, dentro da_ sua conduta de
homem público e correto - o_ meu prezado colega tem
algumas opiniões que de tão modesto, ele queria que eu
as exterio"rizasse. Ê idéia dele e compete a de dizer a V.
S!-S alg-uns pontos de vista que cert~rnente agradarão a
nossa depoente e aos Srs. também.
Sr. Presidente, mais uma vez eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Agradeço ao nobre colega Jorge K alurne pela sua deferência e
palavras de reconhecimento da importância do fato quC
é traZido ao c;onheciinento desta Comissão.
·
Es'ta é uma Comissão Parlamentar de Inquérito desti- Oàda a -exainiiuir as-CiusaS do desemPregO. A denúncia

que D. Mirian Lee faz se encaixar dentro dos objetivos
desta Comissão. Ela tem nossa solidariedade, mas não
pode ser uma solidariedade platônica. E nós aqui dizemos tão solidários, e que ela não continua tão solitãria
pois ter a nossa solidariedade.
_E_l! acho q:l,le poderíamos tomar algumas providênCias
concretas. O seu depoimento foi gravado e anotado pela
taquigrafia. O fato é grave e diz respeito à atuação de
dois setores da nossa administração. Eu penso que cabe
~ Comissão, e é a proposta que faço, enviar a denúncia
~a D. Mirian Lee ao Ministério da Indüstria e-cfo~1:o
tnérci0, para que ele tenha conhecimento e dê uma explil::ação à esta Comissão. Da mesma maneira solicitar exPlicações da SUDENE em cuja área estã sendo projetada a instalação dessa empresa, cujo desenvolvimento trafâ, como conseqüência, o fechamento de empresa naciopal, ocasionando desemprego.
Ê a proposta que ftz ao Relator, que deu o seu assentimento. Proposta que parece corresponder à função de
jlma Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há nisto
henhum prejulgamento, nenhum ataque ou defesa do
Ooverno. A Comissão tem que apurar os fatos, e-a for~
tna mais indicada é esta.
Consulto aos Srs. Parlamentares presente à Comissão
~e têm alguma ponderação, algum acréscimo, alguma
modificação a fazer, em relação a essa 'proposta.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Inteiro acordo.

O SR. JORGE KALUME- Com o inteir<i"acofdo.
Com um pequeno adenda. Que V. Ex~ faça por escrito o
~epoimento de Dona Mirian e envie também às. Comis$ões de Economia da Câmara dos D~putados, e do Senado Federal, porque o assunto é de competência daquelas
Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Eu agrajieço o adenda. Realmente ele torna mais amplo e mais
~mpleto o desdobramento e o processamento dessa denúncia.
Se nenhum dos Srs. Membros desta Comissão tem
mais alguma observação_ a fazer, darei por encerrada
tisa reunião, agradeçendo a presença daqueles que trou- ·
~teram sua contribuição e, muito particularmente essa
penúncia que representa um fato, de certa forma, novo
daS Comissões. São raros os exemplos de interessados,
de empresários de outros selares da vida pública, social e
econômica, que tenham trazido fatos com essa objetivij:iade e, que requer uma apuração maior.
Com os nossos agradecimentos a todos que troux~ram.
Sua contribuição, dou como encerrada esta reunião.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, ei.i, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo ª_seguinte

e

RESOLUÇÃO N• 132, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Pa-ulo, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 615.170.500,00

(seiscentos e quinze milhões, cento e setenta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 45• SESSÃO, EM
25 DE ABRIL DE 1983

1.1- ABERTURA
1.2

-o

EXPI;DIENTE

1.2.1 --Pareceres
Referentes às seguintes rilatêrias:

-Projeto de Resolução n9
79/82 (redação final); Projetos de
Lei do Senado n~>'s 2/83 e 23/81,..
Complementar; Projetes de Resolução n•s 120e HY2/81; 14/83; Projeto de Lei do Senado n' 240/82DF; ProjetOs de ResoluÇão n9s 107
e 207/81; 99, 101 e 119/82 (redações fífiaiSf

1.2.2 -. Comunicações da Presidência
- Recebimento do OficiO n~>'
S/15/83 (n' 552j83, na origem), do
Presidente do Banco Central do
Brasil, solicitando ao Senado Federal, em face do que preceitua o art.

42, incisos IV e VI, da Constituição,

orientação definitiva a-_ser Observada quanto aos critéríos_estãbefeddos pelas Resoluções n9s 62/75 e
93/76, desta Casa, bem como da
Resolução n'~ 345/75__ do Conselho
Monetário Nacional.
~Referente

ao comparecimen-

to, amãnhã, às 14 horas e 30 minutos, do Sr. Ministro da Agricultura;
ao plenário do SenadO~re.cteraL

-Projeto de Resolução n~>'
22/83, de autoria do Sr. _Sen~ador
Marco Maciel, que cria a Coinissão
de Ciência e Teci101õgia.

1.3 - DRDEM DO DIA
_ :eroieto9_~_ Resoi1,1ção f!9 110/81,
que autoriza a Prefeitura Muilidpal ~e São José dos _Çampos {SP) a
elevar em CrS 1.097.338.207,68 O
montante de sua díVida consolidada. Votação adiada por falta de

1.2.3 - Discurso do Expedie~te
SENADOR HENRIQUE SAN- __ quorum.
TILLO _.,.... Pªrticipação ~o Pode~
Projeto 9e Resolução __n9_J43/81,
Legislativo, a nível de d_ecisão, na que autoriza a Prefeitura Munici-

formulação da política econômicotinanceira do País.

1.2.4 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n9
62/83, de autoria do Sr. Senador
Humberto Luc'ena, que dispõe
sobre a venda de combustível aos
motoristas profissionais de táxi.

Art. }'i' É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de J I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cr$ 615.170.500,00 (seiscentos e quinze milhões, cento e
setenta mil e quinhentos cruzeiros), correspondentes a
833.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqilênta centavos), vigente emjaneirof81, a fim de que possa
contratar uma operação de~crédito de igual valor junto
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualida~
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação ·
- BNH, destinada à ex_ecução de obras de infraestrutura em Conjuntos Habitacionais da COHAB Programa FINCfFIEOE, naquela cidade, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processa. ___ _
Art. 2'í' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de abril de 1983. ~NilQ Coelho.
Presidente.

pal de Valinhos (SP) a elevar em
Cr$ 36.495.800,00- o montante de
sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n'i' 211/81,
que autoriza a Prefeitura -Municipal de Votorantim (SP) _a elevar
em Cr$ 57.964.717,30. o riiontante

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• 133, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio Paulo, Estado de São Paulo, a elevar eltl Cr$ 493.771.000,00
(quatrocentos e noventa e três milhões, setecentos e
setenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida

consolidada.
Art. 19 E 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 Seriado Federal, autorizada a elevar em Cr.J 493.ni.OOO,OO (quatrocentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta e um mil cru·
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto
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de sua dívida ponsolidada. Vota~ào
adiada por falta de quorum.
Requerimentos nlls 572 a 586, de
desarquivamento das matérias que
mencionam. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Resolução n9 133/81,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritinga (SP) a elevar
em Cr$ 12.000.000,00 o montante
de sua dívida consolidada. D_~scus
são encenada, ficarido a votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n' 230/81,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Luz (~G) a elevar em CrS
92.175.300,00-o.montante de sua
dívida consolidada. D~scussio_ encerrada, ficando a ·votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Resolução n"' 268/81,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Salto (SP) a elevar em Cr$
54.989.3:80,82 o inontante de sua
dívida consolidada. O~scussão ence. nada, ficando a yo_t-ªção adiada· por
ralta de quorum.
Projeto de Resolução n'i' 5/82,
que autoriza o Governo do Estado
de Alagoas a elevar em Cr$
551.515.500,00 o montante de sua
dívida consolidada. D~cussão en~
cerrada, ficando a votação adiada
por falta de quorum.
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Projeto de Resolução n~> 83/82,
que autOriza o Governo do Estado
da Paraíba a elevar em Cr$
749.781.000,00 o montante de sua
dívida: Consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada.
por falta- de quorum.
Projeto de Resolução n9 138/82,
que autoriza o Governo do -EStaQ.Q
de Alagoas a elevar em CrS
1.172. t l8.000,00.o montante de sua,
dívida consolidada. Discussão eri~
cerrada, ficando a votaçãO adiada
por ralta de quorum.
Projeto de Resolução n'~' 140/82,
que autoriza o Governo do Estado
de São Paulo a elevar em Cr$
493.000.000,00 o montante de s.ua
divida consolidada. Discussio en·
cerrada, ficando a votação adiada
por ralta de quorum.
1.4 - DISCURSOS ,'\PÓS A
ORDEM DO DIA

SENADOR GABRIEL HERMES - Solenidades realiZadas em
Belém-PA, em comemoração ao
dia da Comunidade LusoBrasileira.
SENADOR ALMIR PINTO Situação reinante no Estado do
Ceará em decorrência da inexistência de precipitação pl~~iométrica.
SENADOR FÁBIO LUCENA
- Apelo à Liderança do PDS no

à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de ApoiÕ aO. D~senvÔlvimento SOcial·- FAS, destinado à implantação de creches, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cantral do Brasil no respectivo processo.

Senado, no sentido de que diligencie junto ao Sr. Ministro do Interior a elaboração de plano de assistência às Missões Salesianas localizadas no _Vale do Rio Negro, no
Estado do Amazonas.
SENAD_OR LOVRIVAL BAPTISTA - 26• Conferência do DiStiítcL4s.Çd-o:RQ.(aiY C!uoe-do Brl!sil, realizada em Aracaju, nos- dias
21 a 23 do CQrrente mês.
1.5 -

ENCERRAMENTO

2 -DISCURSO PROFERIDO
EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Henrique Santillo, pronunciado na sessão de 15-4-83.
3 - EMENDAS OFERECIDAS
PERANTE COMISSãO
- Emendas oferecidas perante a
Comissão de Serviço Público Civil,
nos termos do art. 141, item n, letr~ "b", do Regimento Interno .

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incíso VII, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 136, DE 1983
Suspende a execução da Lei n~' 38, de 6 de dezembro de 1977, do Município de Nova Granada, do
Estado de São Paulo.
Artigo úniCo. :!:: suspensa, por· inconstitucionalidade,
nos termos da decisãO definitiva do Supremo Tribunal
Federal, prorerida em 18 de agosto de 1982, ilcis aütos do
Recurso. Extraordinário n'~' 95.914-9, do Estado de São
Paulo, a execução da Lei n' 38, de 6 de dezembro de
1977. do Município de Nova Granada, daquele Estado.
Senado Federal, 25 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• 137, DE 1983

4 - ATAS DE COMISSÃO
5 -

MESA DIRETORA

6 LIDERES E VICELIDERES DE PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISsõES PERMANENTES

Art. "2.9 Esta Resolução _entra em vigor na data de
sua publLc_ação.
Senado Federal, 25 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos terinos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nílo Coelho,
Presidente, promulgo a seguihte

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mirassol
D'Oeste, Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$
102.000.000,00 (cento e dois milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Art. I~' É a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2<:> da Re~
solução n11 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fe-deral, autorizada a elevar em CrS 102.000.000,00 (cento e
dois milhões de cruzeiros} o montante-de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor junto ã Caixa Econômica Federal, mediante a
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol·
vimento Social- FAS, destinado à construção de escolas de 111 grau na zona rural daquele Município, obedecidas <lS condiç.ões admitidas Pelo Banco Central do Brasil
no respectivo prôcesso.

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação,
Senado Federal, 25 de abril de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente

RESOLUÇÃO N• 135, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, eeu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 134, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caxambu, &.
tado de Minas Gerais, a contratar operaçio de crédi~
to no valor de CrS 123.939.000,00 (cento e vinte e três
milhões, novecentos e trinta e nove mil cruzeiros).
Art. i' h a Prefeitura Municipal deCaxambu, Estado de Minas Gerais. nos termos do art. 2' da Resolução
n' 93;· de li de outubro de 1976, do Senado Federal.. au~
totizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
123.939.000,00 (cento e vinte e três milhões, novecentos e
trinta e nove mil cruzeiros), correspondentes a 100.000
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de CrS
1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e
trinta e nove centavos), vigente em outubrof81,junto ao
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S,A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinada à implantação do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.

Autorizo a Prefeitura Municipal de llbéw;, Estado
da Bahia, a elevar em Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e
dezoitO ·milhões e -nOventa e qWttro mil cruzeiros) o
monhllnte de sua dívida consolidada.
Art. 19 h a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado
da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n~' 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Feder~!, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$
218.094.000,00 (duzentos e dezoito 'milhões e noventa e
quatro mil cruzeiros), correspondente a 150.000 UPCs,
considerado o valor nominal da 'UPC de Cr$ 1.453,96
(um mil, quatrocentos e Cinqifenia e três cruze1roS e· nó"'
venta e seis centavos), vigente em janeirõ/82, a fim de
que poSsa contratar um empréstimo de igual valor junto
ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., Cste na qualidade
de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do
Nordeste - FUNDURBANO. déstinado ao financiamento das obras de complementação 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 ~ata de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de abril de 1983..- Nilo Coelho,
Presicfinte.

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• 138, DE 1983
Auiorlza a Prefeitura Municipal da Cândido Mota, Estado de São Paulo, a elevar em CrS
114.178.15.3,00 (cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e i:inqiienta e três cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Arl. I~> É a Prefeitura Municipal de Cândido Mota,
Estado de São Paulo, nos termos do art. 2~> da Resolução
n'193, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua divida consolidada
.em CrS 114.178.153,00 (cento e quatorze milhões, cento
e setenta e oito mil, cento e cinqUenta e três cruzeiros),
correspondente a 64.300 ORTNs, considerado o valor
nominal da ORTN deCrS 1.775,71 (um mil, setecentos e
sete!Jta e cinco cruzeiros e setenta e um centavos), vigente em maiof82, a fim de que possa contratar empréstimos nOValõf global acima mencionado, junto à Caix;a
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvol~imento Social - F"AS~
destinad_os à. implantação de 2 (duas) escolas de 1'1 grau e
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uma unidade pré-escolar, bem como de um centro de
saúde no Distrito de Nova Alexandria, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 45• Sessão,
em 25 de abril de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47' Legislatura

Presidência dos Srs. Lenoir Vargas
Martins Filho. e Aderba/ Jurema.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume -

Altevir Leal -

Eunice Michiles -

Fábio Lucena- Gaivão Modesto- Aloysio ChavesGabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre CostaJosé Sarney - Alberto Silva - H~elvídio Nunes - Almir Pinto - Virgílio Távora --carias Alberto - Mar-.
tins Fílho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha
- Aderbal Jurema- Marco Maciel- Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival
Baptista - Passos Pôrto -~ Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - José Ignácio - Henrique Santlllo Mauro Borges- José Fragellí- Álvaro Dias- Lenoir ·
Vargas - Carlos Chiarelli
O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- A lista de

presença acusa o comparecimento de 34 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, de_claro .aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossOS trabalhos.
O Sr. 1"-Secretãrio práCederá à leitura do Expediente.

t. lido

o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 224, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 79, de
1982.
~

Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 79, de 1982, que autoriza a PrefeitUra Municipal de Rio Claro (SP) a cciilúatar operação de empréstimo exteino nO valor deUS$ 10,000,000.00 (deZ milhões de dólares norte-americanos) destinada à implantação de obras prioritárias naquele Município.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1983~- Lomanto
Júnior, Presidente - João Lobo, Relator - Saldanha
Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 224, DE 1983

Redação final do Projeto de Resolução nP 79, de
1982.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso_ IV, da Constituição, e
eu
, Presidente, promulgo a se,gujnte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo. a contratar operação de emprésti---~_mo externo no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos) destinada à implantação
de obras prioritárias naquele Município.
O SClladQ Federal resolve:
Art. _ 19 ~-a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de S~o-Paulo,_autorÍZ<I:~a a r~l.izar, com _a garantia
da União, uma operação de empréstifno externo no valor de USS: 10,000,000.00 (dei milhões de dóiares american~s)__9ll <?equiValente em-outras moedas, de principal,
junto a grupo financiador a ser -indicado sob a oríen-(ãção dO MinistéiiO dã. Fazenda e dO Banco Central do
Brasil, destinada a financiar a imPlan-t3ção do Hospital
Geral, ampliação do Sistema Viârio e-co-nstrução do Terminal Rodoviário, naquele Município.

Art. 29 A operaÇão realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o ex-ame das·
condições cr~Hícias C!_a operação a se:r e(etuado pelo Ministério da FaZeO.áa em articulação com o Banco Central
~do -Br3sil, nos termos do item l1 do art. li' do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais ex.i- géncias dos órgãos encarregados da execução da política
_ec:onômico-.fin:wc~ira- qo Governo f_eQeral, e, ainda, o
-disposto na i.ii Municipal n~' 1.675, de 17 de junho de
19~1, autoríú_à'?rã-da operação.
--:- Art. Jl' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 225, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n"' 2, de 1983, que "transforma o Seniço Nacional de Informações (SNI), no
-Instituto Nacional de lnformáti~a, Teleinformática e
Telemática e dá outras prov!d!ncias".

. _Relatqr: Senador M arcondes Gadelha
Subscrito pelo eminente Senador Mário Maia, o projeto submetido à apreciação desta Comissão visa a transformação do Serviço Nacional de Informações (SNI) no
Instituto Nacional de Informática, Teleinformática e Telemática.
Justificando o projeto, em longa argumentação, o autor tece comentários sobre a importância da informática
em decorrência daquilo que intitul~ "revolução tecnolóM
gica". Preocupado com a nessecidade_de o Brasil desenvolver racionalmente o uso dos recursos informacionais,
ingressando na. "sociedade informatizada", a lei projetaM
da busca a transformação do Serviço Nacional de Informações em Instituto Nacional de Informática, Telemática e Teleinformática, ~cOm -a eD.Calnpi:lÇãõ da Secietaria
Especial de Informática e da Escola Naciona·l de Informações.
Corporificada em di!Z aftigos, a proposição, em seu artigo li' estabelece a mencionada transformação, vinculan.M
do._ii projetado INTT ao Ministério das Comunicações,
com autonomia administrativa e financeira.

No artigo 29, a proposição estabelece as diretrizes báM
sicas do INTT e, no arti"go 3~> enumera, longamente, em
36 itens, as suas incuinbências especíais
O a-rtigo 4~'_extingUe_a Secretaria Especial de Informática.- SEI, órgão da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional da Presidência da República, instituído
pelo Decreto n9 84.067, de 8 de outubro de 1979. -

O artigo 5' assegura autonomia administrativa ao
JNIT, nos termos- do artigo 172 do Decreto-lei n~' 200,
de 25 de fevereiro, de 1967, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei.n~> 900, de 29 de setembro de i969.
O artigo 61' determina ao Poder Executivo propor, no
prazo de 120 dias, a edição de decreto objetivando a consecuçãõ das medidas legais sobre a autonomia financeira
do INTT, sobre a sua estroturação e competência, sobre o
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recrotamento e aproveitamento do seu pessoal cujas atribuições serão estabelecidas em regimentos internos, bem
como a tranferência para o órgão projetado de todo o acervo e bens do ServiçO-NaciOnal de InformaÇões e Secretária
Especial de Informática.
O art. 79 estabelece a subordinação da Escola Nacional
de Informações_,_ criada pelo Decreto n' 68.448. de 31 de
março de 1971, ao INTt, com a finalidade de preparar
Pessoal para o atendimento das necessidades do órgão;
cooperação no desenvolvimento da Política Nacional de
In(ormação e realização de. pe§quisas em proveito do
melhor rendimento de suas atividades.
Por último, no artigo 8~>, o projeto estabelece o prazo
de 120 dias para o Poder Executivo expedir decreto disM
pondo sobre a organização decorrente das finalidades previstas na lei projetada e sobre o aproveitamento do pessoal
necessário ao funcionamento da Escola Nacional de Informações.

A abordagem constitucional que nõs cumpre fazer, na
esfera de competência regimental desta Comissão, estã,
fundamentalmente, circunscrita ao dispoSto-nO ã.rtigo 57
combinado com o artigo 81 da Lei Maior, dentro da
perspectiva de legitimidade da iniciativa parlamentar.
O artlgo 57 eStahelece o rol de matérias reservadas, ex'Ciusil'amente, à iniciativa do Presidente da RepúbH-ca, entre as -quais cürripre destacar as que disponh'!:m sobre mafhia}inancefrã e Úiam Cargos, funções ou empregos ou
aumentem a despesa pública.

Preceitua o artigo 81, V, do texto constitucional a
competência privativa do Presidente da República para dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos
órgãos da- adinlnistYa(:ão Federal e, no item III, está
igualmente reservada a competência privativa para a expedição de decreios e regUlamentos para a sua fiel exe-cuçào.
Bem engendrado que seja o projeto n:is definições das
diretrizes e finalidades do órgão a ser transforffiado, na
sua autonomia adiministrativa, no ordenamento e especifica.çãci de suas pecu!iai'es atribuições e no cuidadoso
emprego de sua linguagem, a verdade é que não consegue dissimular a patente infringência cOnstitucional.
Com efeito, a ti"ansfcirinação, vinculação, subordinação, incumbência, fornecimento, processamento, procedimento, elaboração, execução, manifestação, assessoramento, gestão,_extinção, estruturação, funcíonamento,
atribuição, Preparação,· cooperação, entre outros cometimentos inseridos no contexto da lei projetada, comprometem irremediavelmente a matéria sob o ângulo de
constitucionalidade_
Não se pode olvidar que no exercício de tantos e tamanhos cometimentos pontifica matéria financeira, direta
-ou indirefãmente por repercussão, além da criação de
cargos, funções Ou empregos públicoS altamente técnicos
e sofisticados cõmo o da área de informâtica, a par de inquestionável aumento de despesa pública.

A -simples leitura da Lei n"' 4.341, de 13 de junho de
1964, e do Decreto n9 68.448, de 31 de março de 1971,
que criaram respectivamente o Serviço Nacional de Informações e a Escola Nacional de Informações:nos reveJa ciVin: -militares no exercício de funções criadas na administração federal em órgãos devidamente estroturados
com atribuiÇões ·e funciónameitto previstos. A transformação, pois, desses órgãos, intentadas pelo projeto, em
qui pese o conteúdo da redação de seus artigos 61' e 8~>,
não tem O càndão d~ compatibilizá-lo com a Carta Mag-

na.
Ademais, não bastassem as sobejas razões aqui aduzidas em prof da reserva constitucional do Presidente da
República, convém frisar que o ServiÇo Nacional de Informações se insere como "'órgão de assessoramento imediato do Presidente da República", ao lado de outros importantes órgàos, nos termos do art. 32 do Decreto-lei n~>
200, de 25 de fevereià) de 1967. Vale dizer, a lei projetada
intenta imiscuir-Se na esfera de assessoramentà pessoal
do Presidente da RepúbHcit, que enfeixa a dicotomia de
Chefe de Estado e Chefe de Governo, em conformidade
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com o regime presidencialista que norteou o modelo
político da Carta Magna Brasileira.
Incidindo em redundância, o proJeto.buSCa defC!Ír ao
Poder Executivo uma competênciã que é privativa e ex~
clusiva dele. Embora não expressamente comprometido
com inócua forrha autorizativa, o projeto não deixa de
sef iguatin~ente ineficaz, notadam.en.te porque·o poder regulamentar só é vãlido se exercido nos_ precisos termos
do item III do artigo 81, isto ê,, "para fiel execução da
lei", a qual o regulamento está indissoluvelmente ligado.
As ilustradas Comissões de Segurança Nacional e de
Serviço Público, para quais o-projeto foí igUalmente distribuído, apreciarão o mérito, na fonna regimental.
Ã vista do exposto, patenteada a infringe-ricia constitucional aqui demonstrada, opinamos pela rejeição do projeto.
-=
Sala da Comissão, 20 de abril de 1983,- Murilo Badaró, Presidente- Marcondes Gadelha, Relator -lf€/io
Gueiros - c_om restrições ._ Martins Filho - José Fragelli -·com restrinções- Joao Calmon -José lgnácio
- Passos Pôrto - Aderbal Jurema.

a

PARECER N• 226, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 23, de 1982- Complementar, que "isenta de tributos e- taxas, inclusive estaduais e municipais, as transmissões imobiliárias que
especifica".
Relator: Senu.dor Marcondes Gadelha.

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Senador
Nelson Carneiro, é daqueles que, embora contendo ide. ias do melhor interesse público, são obstaculizados por
irremoviveis vedações constitucionajs,
A proposição reivindica, em suma, a isenção de quaisquer tributos- inclusive estaduais e m1J.nicipais- para
as transmissões imobiliãiias relativas à aquisição de casa
própria, pelo Sistema Financeiro de Habitação, quando
realizada por mutuário ou comprador com rendimento
mensal de até cinco salários mínimos.
Entendo que o projeto dispõe sobre matéri_a triby.tária
e por conseguinte, a iniciativa de leis da espécie é de com~
petência exclusiva do Presidente da República (art. 57,
IV, da Cons_tit!.!.iÇão).
Isto posto, opino pela rejeição do Projeto, por inconstitucional; não obstante os aplausos que merece por idêia
que, a nosso ver, devia ser aproveitada pelo Poder Executivo.
&te o meu Parecer.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1983.- Mur_ilo Badarô, Presidente- Marcondes Gadelha, Relator- Benedito Canelas- fTélio Cueiros- João Calmon- .[Qsé Ignácio - Passos Pôrto - José Fragelli.
PARECER N• 227, de 1983
(Da Comissão de Redação)
Redaçiio final do Projeto de Resolução n"' 120, de

1981.
Relator: Senador Jorge Kalume.

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 120, 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 interna.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1983. - Lomanto
Junior, Presidente -Jorge Kaiume, Relator -Alberto
Silva.
ANEXO AO PARECER N• 227, DE 1983
Redaç-ão final do Projeto de Resolução nP /20, de
1981.

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

, DE 1983

AUtoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçal~·es, Estado do RiO Grande do Sul, a elevar em CrS
/7.390.QOO,OO (dezessete milhões, trezentos e noventa
mil cruzeiros) o montt;mte de sua divida .consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. J9 f: a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29
da Res_olução n'~93, de 1t de outubro de_l976,j1Q_Senado
Federal, autorizada a elevar em CrS 17.390.000,00 (dezçssete milhões, trezentos e noventa mil cruzeiros) o .
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa
contratar um emprêstimo de igual valor junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOciãl - FAS,
destinadO à implantação de rede pluvial e aquisição de
e(iuiPàrrii:Oto Parã coleta e tratamento de lixo, n~quele
Mu~licípio, O:bedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
ArL 29 Esta Resolução _entra em vigor na, data de
.;;ua publicação.

PARECER N• 228, DE 1983
(Da Comissão de Reda.ção)
Redação final do Projeto de Resoluçao n' 102, de
/981.

Relator:

~enador

Abril de 1983

tes, naquela cidade, obdecidas as condições admitidas
pelÕ-Banco central do B!asil no reSpeCtivo proceSso~
Art. 211 Esta Resolução entra em vigOr na óata de
sua publicação.
PARECER N• 229, DE 1983
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n9 14, de
1983.
. .
lúlator: SenãiJOr A/hirto Süva
~_Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 14, de 1983, que autoriza o Governo doEs~
tado do Piauí a elevar em CrS 63.634.169,00 (sessenta e
três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e nove cruzeiros). o mo.ntante de sua dívida canso~
lidada interna.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1983.- ú:mtqnto
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge Kalurne.

ANEXO AO PARECER N• 229, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n' 14, de
-1983.

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

Jorge Ka/ume

À_Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
·Resolução n9102, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em CrS 526.716.000,00
(quinhentos e vinte e seis milhões, setecentOs e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala da,s Comissões, 25 de abril de 1983. ~ Lomanto
Júnior, Presidente - Jorge Kalurne. Relator ---Alberto
Silva,
ANEXO AO PARECER N• 228, DE 1983
Redação final do Projeta. de Resolução n' 102, de
1981.

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

DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville, Estado de Santa Catarina, a elevar em Cri
526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões; setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o monti:mte de sua
dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 111 F a Prefeítura Municipal de Joinville, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fedetal, autorizada a elevar o montante de sua dívida canso~
lidada em CrS 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis
milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da
UPC de CrS 817,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros
e oitenta e Seis centavos), vigente em abril/81, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto
ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., este na qualidade_de agente financeiro do Ban~
co NacionaJ da Habílitação - BNH, destinado à execução de obras de Úlfra-estrutu.ra urballa enl áreas caren-

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado do Piau{ a elevar em
Cri 63.634.169,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e trinta e (juatro mil, cento e sessenta e nove cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 1Q :B o Governo do Estado do Piauí, nos termos
do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de
sua dívida consolidada em CrS 63.634.169,00 (sessenta e
três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento c ses-senta e nove cruzeiros), correspondentes a 30.374,45
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de
CrS 2.094,99 (dois mil, noventa e quatro cruzeiros e noventa e· nove centavos), vigente em agQstof82, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto
à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à construção e equipamento de uma
unidade mista de saúde nO- Município de Castelo do
Piauí, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
ArL 2,. Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER N• 230, DE 1983
(Da {:omissão de Redação)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~> 240,
del982- DF.

Relator: Senador Jorge Kalume

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado nll240, de 1982- DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair empréstimo interno
destinado à melhoria das caracterfsticas têcnicas de Estradas Vicinais.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1983. - Lornanto
Júnior, Presidente - Jorge Kalume, Relator -Alberto
Süva.
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ANEXO AO PARECER N• 230, DE 1983
Redação final do Projeto de Let do Senado n' 240,

de 1982- DF, que autoriza o Governo do DistnYo
Federal a contrair empréstimo destinado à melhoria

naquele Município, obedecid~ as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art~ 29 _Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

das caracterfsticas técnicas de Estradas Vicinais.

PARECER N• 232, de 1983
(Da Comissão de Redação)

O Senado Federal decreta:
Art. l"~ S o Gov.erno do Distrito Federal autorizado
a contrair, junto ao Banco N3.ci0nat de Desenv_olvimento Económico e Social- BNDES, empréstimo em moe-da nacional, até o equivalente aos seguintes valores:
I -74.145 (setenta e quatro mil, cento e quarenta e
cinco) Obrigações Reajustáveis do_Tesouro Nacional~
ORTN;e
.II- USS 812,p5.72 (oitocentoS e doze mil, cento e

trinta e cinco dólares e setenta e dois cents norte·
americanos).
Art. 29 O empréstimo autoriz3do no artigo anterior
destina-se à melhoria das características técnicas de Estradas Vicinaís, lOcalizadas na Região Leste do Distrito
Federal.
Art. 39 E o Governo do Dis-trito Federal, igualmente, autorizado a dar, como garantia de pagamento do
,empréstimo de que trata esta Lei, parcelas ou cotaspàrtes da Taxa Rodoviária Única ou -de OUtros recursos
que a vierem substituir.
Art. 4 9
caçào.
Art. 59

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrãrió.
PARECER N' 231, DE 1983
da Comissão de Redaçio

Redação final do Projeto de Resolt!çilo n9 107, de
1981.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a rédáção firlai cio Projeto de
Resolução n~> 101, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) a elevar em Cr$ 59.8ii.900,00
(cinqíienta e nove milhões, oitÕcenios ~onze mil e novecentos cruzeiros) o montãnte de sua dÍvídã c~nsÕIÚI~da
interna
Sala das Comissões, 25 de abril de 1983. - LOmanto ·
Júnior, Presidente- Jorge Kalume. Relator- Alberto
Silva.
ANEXO

AO~ PARECER

No23l, DE 1983

Redação final do Projeto de Resolução nP 107, de
198/.
Faço saber que o Sendo Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso V], da Constituição, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DEI983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Niterói, Estado do Rio de Janeir.o, a elevar em CrS 59.811.9_00,00
(cinqüenta e nove milhões,.oitocentos e onze mil e novecentos cruzeiros) o montante de- sua dfvida consolidada.

O Senado Federai resolve:
Art. 111 ta Prefeitura Municipal dC Niterói, Estado
do Rio de Janeiro, nos ternros do art. 29 da Resolução nl'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Féderal, autorizada a elevar em Cr$ 59.811.900,00 (cinqUenta e nove
milhões, oitocentos e onze mil e novecentos cruzeiros) o
montante de sua dívida c-onsolidada, a fim de que possa
'contratar um empréstirilo 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 7 (sete) unidades de saúde,
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ANEXO AO PARECER No 233, DE.1983
Redação final do Projeto de Resolução n' 99, de
1982.
~

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

Redação final do Projeto de Resolução p9 207, de
1981.
RESOLUÇÃO No

,DE 1983

Relator: Senador Alberto Silva

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 207, de 198.1, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves (RS) a elevar em_ ÇrS
249.979.216,00 (duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e dezesseis cruzeiros) o m_ontante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1983. - Lomanto
.Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge Ka-lume.
ANEXO AÓ PARECER No 232, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n!' 207, de
1981.

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

, DE 1983

Autoriza a Prefeítura Municipa~ de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cri
249.979.216,00 (duzentos e quarenta e nove milhões,
noVecentos e setenta e nove mil, duzentos e dezessels
CruzeiroS) o montante de sua dtvidã COnsOlidada.

O Senado Federal resolve:
Ê a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do 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$ 249.979.216~00 (duzentos e quarenta
e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e dezesseis cruzeiros), correspondentes a 376.724,36
UPCs, consíderado o valor nominal da UPC de CrS
_66_3,56 (seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cinqUenta e
seis ceiitãVoS), vi&erite em Outubro/80, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado do Rio Grande do'Sul S.A., este na qualidãde de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à implantação e desenvolvimento do Projeto CURA Piloto, que abrangerá os bairros Progresso e São Roque, 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.
Art. 19

PARECER-N• 233, DE 1983
(Da _Comissão de Redaçào)
Redatão final do Projeto de Resolução
1982.

n9

99, de

Relator: Senador Alberto Silva
- A-t:OniiSSão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 99, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal- de Candelária {RS) a elevar Cr$ 11.646,800,00
(om:e milhões, seiscentos- e quarenta e seis mil e oitocen·
tos cruzeiros) o moiitante de sua_ dívida consolidada interna.
__
_--SaJã Oas COmissões, 25 de abril de 1983, - Lomanto
Junior, Presidente- Alberto Silva, Relator -Jorge Kalume.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária,
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cri
11.646.800,00 (om:e milhõeS, seiscentos e quarenta e
seis mil eoitocentos ciuúiros) o montante de sua dfvida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. I Y S a Prefeitura Municipal de Candelária, 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 em Cr$ 1I .646.800,00 (onze
milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto
à CaTXiEC-onômica F~deTal, mediante a utilização de recufsos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à construção 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,
PARECER N• 234, de 1983
Da Comissão de RedaçãC!o
Redação final do Projeto de Resolução n9 101, de
1982.
Relator: Senador Alberto Silva
A Comissão ã.pri:Senta- a redação final do Projeto de
Resolução nl' 101, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Passo Fundo (RS) a elevar em Cr$
627.324.000,00 (seiscentõs e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.
Sala _çlas Comissões, 25 ·de abril-dê Í983. -Lomanto
JúniQr_, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER N9 234, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n' 101, dt!
1982.

Faço saber que ó Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42,inciso Vf, d-a Constituição,_ e eu~---
Presidente, promulgo a seguinte
RESOL1JÇÃO N 9

-

,

DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Passo Fundo.
Estiido do Rio Grande do Sul, a elevar em Cri
627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
c O Senado Federal resolve:
Art. }9 e: a Prefeitura Municipal de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do St~l, nos termos do art. 29 da
Resolução n9 93, de_ II de outubro de 1976, do Senado
Feºeral, at~torizada_ a elevar o montante de sua dívida
consolidada em CrS 627.3~.000,00 (seiscentos e vinte e
sete milhões~ trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros),
correspondentes a 600.000 UPCs, considerado o valor
nomiri-al da UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e
cinco cruzeiros e cinqUenta e quatro centavos), vigente
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a·nm

em julhof81,
de que possa contratar um emprésti~
mo de igual valor junto ao J)anco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução das obras de infra e superestrutura com-

preendidas no Projeto CURA "Vera Cruz:•. naquele
MunicípiO, obedecidas as GQndições_ admitidas pel~ Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER N• 235, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução
1982.

n9

119, de

Relator: Senador Alberto Silva
A Comissão. apreSentaa redação final do Proje.tQ de
Resolução n~' 119, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia (SP) a elevar em CrS 1.009.884.0.00_,00
(um bilhão, nove milhões, oitocentos e_oitentae quatro
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli~ada interna.
Sala das ComisSões., 25 de abril de 1983.- LQmant_Q
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorgé Kalwne.
ANEXO AO PARECER N• 235, DE 1983
Redação final do ProjetQ de :8esolução n• I 19, de
/982.

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 Pauiínja, Estado de São Pa_ulo, a elevar em Cri I .009.884.000,00
(um bilhão, nove milhões, oitocentos e_o}tenta e quatro
mil cruzeiros) o montante de sua dfvida consoUdada.

O Senado Federal resolve:
Art. l'~ ~a Prefeitura Municipal de Paulinia, Estado
de São Paulo, nos termos do art. 2'1 da Resolução n'l 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar o montante de sua dívida consolidada gn_ CrS
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 à
Caixa Econômic_a do Estado de São Paulo S.A., esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinado à implantação do Projeto
CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2q, Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema) diente lido vai à pu~licação.

O Expe-

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema) - A Presi. dência recebeu, do Presidente do San~ Central doBrasil, o Oficio n'? S/15, de 1983 (nt 552/83, na-6-rigem), solicitandO ao Senado Federal, em face do que preceitua o
art. 42, incisos IV e VI da ConstitUição, orientação definitiva a ser observada quanto aos critérios estabelecidos
pelas Resoluções nt 62, de 23 de outubro de 1975, e 93,
de 11 de outubro de 1976, ambas desta Casa, bem como
da Resolução n'~ 345, de 13 de novembro d_~-- 1975, do
Conselho Monetário Nacional.

A matéria serâ despachada à "Comissão de Economia,
para formulação do Estudo e respectivo projeto de Resolução, que serã examinado pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Tendo em
vista o compareêimento, amanhã, terça-feira, neste plenâriQ,do Ministro de Estado da Agricultura, Sr. Angelo
ÀniaurY Stâbile, a Presidência comuniCa ão Plenãrio que
estã aberta aos Srs Senadores a inscrição para 'iil!erpelações a S. Ex•
O SR- PRESIDENTE (Aderba1 Jurema)- Hã oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discursO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, preparava-me para tecer algumas -consideraçõês, uma vez mais, a respeito da necessidade urgente
do_ fortalecimento do Poder Legislativo, sobretudo no
que concerne ao resgate das decisões em relação à política económica do País, quando me deparei com a fala do
Presidente da República, ontem, pela "Rede Globo de
Televisão".
O Presidente da Rep(iblica teceu algumas considerações críticas às oposições, sobretUdo- aos gOVernadores
Oposicionistas. Textualmente disse -o Presidente esperar
que os governadores da oposiÇão o ajudem «a governar'
a encontrar caminhos novos para os nossos problemas.
O povo espera muito da vontade, do trabalho e da imaginação dos nossos governantes. Eu também", afirmou
Sua Excelência o Presidente,
Mais à frente, disse textualmente: "No ano passado,
quando eu _criei o FINSOCIAL, os políticos da Oposição
me atacaram e alguns empresários foram contra. Então,
de repente temos uma crise que agita a bandeira do de-Sen;J.prego e a Oposição vem-me falar de desemprego
como uma grande novidade. _Eu esperava sugestões brilhantes, soluções para o problema. Nada disso, vieramme trazer a novidade de que o problema existe e que o
Governo Federal tem de ajudar", mais uma VCf:_disse o
Presidente.
-Sr. Presidente, considero que o momento é ·muito mais
de propostas adequadas à solução de nQssos problemas,
de nossos graves problemas. No entanto, essas propostas
inevitavelmente devem calcar-se no processo de denúncia, de crítica de tudo aquilo que de errado tem sido feito, tem sido cometido contra os interesses do _País e contra o interesse do povo brasileiro.
Se a trégua proposta pelo Presidente da República é
aquela que estiver a exigir da Oposição o posicionamento conivente com os erros reiterados, essa trégua, ele não
poderã tê-ta, para o bem do País. "Se é, no entanto, aquela de que é preciso que as oposições busquem umã proposta coerente, global, para a solução dos problemas
brasileiros, aí, Sim, af eU estaria particularmente de inteiro acordo.
Tenho-me colocado, com muita insistência, desta tribu_na, durante os últimos 4 anos, em cima deste ponto de
vista: as oposições, cOm- -urgência,- pfêCíSam. CDcOnttar
uma proposta de solução, e que não Seja uma proposta
isOlada, e sim Q.ue tenha a aceitação da maioriã da sociedade brasileira. Caso contrário, ela será politicamente
inadmissível. Para que ela seja politicamente aceitável, é
óbvio, deverá trazer o apoio da maioria da s-ociedade
brasileira, que estã desarvorada, a meu ver tão desarvorada quanto este Governo que aí se encontra.
Disse o Senhor Presidente Que esperava dos gOvernadoris--oposicionistas sugeStões para ã Solução do problema. Ao mesmo tempo, disse que a população brasileira
espera muito dos atuais governadores, e ele também,
como se estivéssemos num processo de plena democracia, em que o Congresso Nacional estiv~se fortalecido e
podendo decidir quanto à poHtica econômicã do País,

Abril de 1983

como se os governadores estivessem inseridos num sistema que não fos~e altamen"te centralizado e ainda autoritário.
O Presidente da República, é clarO, nãódescOnhecC
que, em termQs da política econômica, vivemos hoje um
período tão ou mais autoritário que antes, que o período
imediatamente anterior.
tltógico, eu mesmo já disse, a Oposição inteira proclama, é preciso creditar ao Presidente Figueiredo a condução "desse pfocCsso de certa liberalização do regime.
Ninguém desconhece -o-méritO do Presidente João Baptista Figueiiedo nesse fato. No entanto, ao mesmo tem~
po é preciso que se diga, com muita aspereza-atê, que, no
que concerne àquilo que é muito importimte-para o no"sso País, e que disso vai depender a superação da crise, a
decisão, no que diz respeito à politica econômica, o pro-cesso-continua ainda mais centralizador. Continua ainda
mais centralizado, mais autoritariamente _Centralizado
nas mãos de seus Ministros da área econômica e de seus
te_cnocrat~s imediatos. Das decisões económicas~ hoje,
não participam ne~ mesmo os grandes empresãrios. Até
mesmo os grandes empresários hoje têm motivos para
largas queixas. O empresariado brasileiro está fora do
processo decisório quanto à política econômica adotada
Pelo Gove~O. Na Verâade, participam apenas mais diietamente desse_processo decisório alguns setores da área
finallceira e da área ligada ao capital multinacional, Não
é sem motivo, por exemplo, que a Confederação Nacional das Indústrias, que todas as federações empresariais
dos Estados se colequem hoje num posicionamento crítico em relação à política econômic:i adotada pelo Governo.
Hoje sabemos perfeitamente que o núcleo decisório da
política econômtca é constituído pelo Conselho Monetârio Nacional, criado inicialmente com tn<tioria da iniciativa pi-ivada, mas que, com o passar do tempo, com o
passar dos anos, foi-se alterando, na sua composição
através de decretos presidenciais. Hoje, na verdade, conta com alguns poucos membros do empresariado nacional apenas para coonectar o processo das decisões qUe,
ao invés de serem tomadas em reuniões, com elevadas
discussões, são tomadas através de cantatas telefônicos,
ou seja, o Conselho Monetário Nacionalal está ape~as
como biombo, um disfarce, para dar ao superministro da
economia Sr. Delfin Netto e seus auxiliªre~ dir~tos o direito de continuarem decidindo de modo autoritário.
t claro que eu poderia desfiar aqui um rol de dezenas
de equívocos e dê erros praticados pela área económica
do Governo nos _últimos sessenta dias. Tenho em mãos
aqui um ártigo assinado pelo articulista Aloysio Bioil.di,
publiCado ontem na Folha de S. Paulo, onde uma lista
como essa "também é publicada ..
Mas o momento, creio eu, é de discutirmos, com sensatez., com bom senso, a possibilidade de aglutinação de
forças polítiCas que levem conscientemente a uma proposta honesta, coerente, de solução da gravíssima crise
que assola este País.
É óbvio, não fazendo como o Sr. Ministro da Indú_stría e do Comércio, o -sr. Camilio Penna, que, certa feita,
declarou o seguinte: u A situação econômica do Pais é
grave, e o povo - vejam bem- tem -quê divídir as responsabilidades com o Governo, que, de todos, é o menos
culpado". São palavras do Sr. Camillo Penna,
E prossegue S. Ex~: "Conclamo as donas-de-c~a a pechincharem e os empresários a não contribuírem para o
aumento da crise, elevando o preço do seu produto, porque o povo é um dos responsáveis por essa situação". S
lógico que não chegaremos a esse ponto de repetirmos o
Sr. Camillo Penna, botando a culpa de todos os males do
País em cima do povo brasileiro, nem tão pouco queremos botar toda a culpa em cima do Governo que, na verdade, é: o grande resp-onsável.
Afinal, nesses anos todos, quando é que o povo foi
chamado a decidir? Quando é que o povo brasileiro foi
chamado a participar do processo decisório? Quando é
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que os políticos foram chamados a decidir'.) Quando é
que o CongreSso Nacional deixou de ser vilipendiado e
foi chamada:· a-decidir? Quando é que o Partido do Go-

verno foi cftamado a colaborar no ·processo decisório
quanto à política econônúca.a -ser adotadã no

Pa"rs? Nlln~

ca. Foram 20 anos escuros!
Acabei de dizer que nem niesm6.0 em.pr~sariado brasileiro foi chamado a participar do processo decisório, e
muito menos os trabalhadores brasileiros foram conclamados a partiCipar desse processo. Não cabe, portanto,
ao Presiente da República lavar as mãos diante dos brasileiros, agora. Seria necessário que-S Ex' fizesSe a meaculpa diante da Nação, que tivesse a humildade suficiente para dizer à Nação que errou e continua errando e que
é preciso fortalecer o Con8resso Nacional nesse processo
de abertura política, porque o Congresso Nacional, bem
ou mal, é a instituição que represeflta a soCiedade brasi~
leira.
Não estámos aqui para desfiar rol de erros, de ruinosos equívocos, mas para fazer propostaS.
Há cerca de lO dias fiz aqui um breve discurso vituperando a questão das elevadíssimas taxas de juros internos. Adverti. com todas as palavras, que a única saída
seria o tabelamento dos juros. Jâ havia pedido, da tribuna, a estatização do setor financeiro, mas qlle então me_
sentia de certa forma desarmado para fazê~lo~ uma vez
que muitos banqueiros a desejam e muito importante é a
gestão desses recursos. Mas de que forma serão esses recursos geridos, administrados? Autoritariamente oU democraticamente? Que- -pelo menos umá coisa acontCça:
os juros sejam tabelados através_ de intervenção do poder
estataL
Disserai:0-m~ -na ocasião, que as coisas estavam porvir, que havia aviões no ar que não eram de carreira. O
próprio Senador Virgílio Távora, pela liderança cio PDS,
aparteando-me, disse que nos próximos dias coisas surpreendentes nessa ârea deviam acontecer. Nada- aconteceu senão um novo aumento das taxas de juros internamente. Hoje, a imprensa do País noticia as novas tabelas
cobradas pelos bancos crunetciais, pelos bancos de investimentos e pelas financeiras, todas aumentando alguns
grandes pontos nas suas taxas de juros reais, elevando os
juros, no total, por ano. No caso das financeiras e dos
bancos comerciais, foram a 400 e soo%.

DiSsetãm..;me;-tanl.bém, na ocasião, que o responsável
por isso não é o Governo, que é o próprio sistema, que
são as próprias ç:irscunstânchls criad3s -peio sistema e
também a crise internacional, pois, na verdade, nós sabemos perfeitamente que o Banco Central do Brasil intervém nessa área diariamente, nas formas mais. diferentes
possíveis, estabelecendo desde as taxas de juros para as
ORTN,_até ampliando ou não a base monetária do País,
e esses instrumentos são efetiVos nO s-entido de sustCntar
as elevadas taxas de juros cobradas internamente. E nesse escândalo das taxas de juros, nessa ciranda escandalosa dosjuTos internos, sofre a Nação brasileira, sofrem os
brasileiros, e não é possívef que o Senhor Presidente da
República não saiba que seja esta uma das principais
causas do processo de recessão económica que estamos
vivendo, qUe gera o desemprego, que gera a angústia e o
desespero de milhões de brasileiros e que isso estâ em
suas mãos, num regime presidencialista centralizador,
autoritário, pOrque isso é de sua responsabiHdada e, por~
tanto, não lhe cabe lavar as mãos, pura e simplesmente,
dia-nte da Nação.
Cabe-nos, mais uma vez, àqui exi&Tr que o Govêrno
Federal,, usando dos instrumentos--iegitiS de que dispõe,
intervel'):ha no setor financeiro deste País, POnha cobro
ao escândalo das taxas de juros, que sã9 elevadfssimas e,
como sabemos, estão estrangulando sobretudo o empresariado verdadeiramente nacional, sobretudo a pequena
e média empresa, mas_ também o empresariado brasileiro
maior que não dispondo dos recursos de que dispõem as
multinacionais, se vêem às portas da falência e da con-

cordãta. Nãq basta isto, no entanto, Sr. Presidente, na
fala do Senhor. Preside_n!e da República.
Todos_ n_ás_ sabemos q~e o Presidente apôs a sua assi~
natura no pecreto-leí n'i' 2.012. Sua Excelência o Senhor
Pre~idente da República assinou o Decreto~lei n9 2.012,
lesivo aos interesses dos trabalhadores brasileiros resultante do acOrdo _geral de subservi_ê_;;da ao FMI, ";~u,ltan
te do prOcesso de \·iÕlência contra -a soberania nacional
--aí sim, soberania nadonal violentada", pÕi-que um dos
itens da carta de intenções deixa claro a necessidade de o
Governo brasileiro reduzir a massa salarial. Sem subterfúgios, afirma~se isso no dOcumento de intenÇões, assina~
do pelos Ministros da área econômica, em nome de Sua
EXcelência o Senhor Presidente da ftepúbtica, num regime presid~ncialista. E o J?resident~ da República" ap~s a
sua assinatura no_ Decreto-lei n9 2.012, contra o_ qual
-,-- volta~se a sociedade braSileira por inteiro e, eu diria, a
quase totalidade do CongresSo Nacional, porque entre
--os que se opõem, aqui no Senildo--e na Câmara, a esse
decreto-lei encomra-se _a maioria dos Parlamentares do
próprio PDS-, prOgressistas, conscientes, ;abedores que
não podem arruinar o País, incrementando ainda mais a
- crise social que o assola.
PoiS--muito bem, Excelências. Esse decreto-lei foi lido
em sessão do COngresso_ Nacional, no dia 13 próximo
passado, dando~se cumprimento à palavra empenhada
pelo Presidente desta Casa, o_ ilustre Senádor Nilo Coelho; promessa realizada por S. Ext às Lideranças sindi- cais do Pa_!_s e aos. Partidos políticos com assento no Con-gresso Nacional.
~
Gostaria de fazer, aqui, um breve parêntesis: reconhecer no Presidente NHo Coelho o homem independente,
:. : altivo que, embora recebendo pressões de setores de seu
Partido cumpriu corajosamente,_ como sempre o fez, a
palavra empenhada, e leu o .decreto no dia 13, como fora
prometido.
Já disse que todos nós estamos de acordo que esse decreto não pode ser aprovado e que é preciso partir para
uma soll!ção negociada, em torno do problema salarial
brasileiro, da qual participem também os trabalhadores,
-ou seja, os maiores interessados na questão. Enquanto o
Congresso Nacional assim se posiciona, Sr. Presidente, o
que faz a tecnocracia?

_ Q__Sr. Ga_briel Hermes- Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- O que faz um ór·
gão do terceiro escalão deste Governo? Vem a público
pará dizer, claramente, aí também sem subterfúgios, que
,-=a- metodologia do câlculo do INPC será alt_erada, a partir do corrente mês, porque ela se encontra defasada.
Isso em pleno processo de crise. em pleno processo de
·desempregO, em PlenO processo de contração da massa
salarial do Pafs. Foi o Sr. Jessé Mon.telio, Presidente da
Fundação IBGE que veio a público, no final da semana
pãssada, para dizer que essa metodologia será alterada
....:;. e há razões de sobra, justificáveis razões, para que a
esmagadora maioria dos trabalhadores brasileiros duvidem disso, duvidem das intenções da tecnocrasia.
0--St. Gabriel Hennes- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Um instantinho,
nobre Senador.
Porque jâ .e-~ to esc!i!dado, p_oisjã não há muito tempo,
há !D-enos de 9)mos, o País se submeteu a es_sa m_esma
te~'nocra,;.ia ·e_ ao mesmo tipo de man-iPUlação d; dados
contra os interesses dos trab~hadores.
Eu não vou aq~{a_firmar da tribuna que esses dados
_ ___serão manipuladps. Respeito os técnicos da Fundação
_}BÇIE, -como homens probos, dignos e de elevada capaci~
dade, mas tenho tambêm razões para sugerir ao Presidente da República que, ao lado de tabelar os juros. S.
Ex' também suspen_da a reformulação da metodologia
do câlculo do índice nacional de preço ao consumidor
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~um período_de crise como estamoS: vivendo, senão por
outros motiv_os~_pefo menos por um motivo técnico, que
acabar.ei de anunciar- ,é que _est~ havendo, com a crise
violenta, uma degradação da cestá de alimentos da maioria dos brasileiros e não é justo que se faça um cálculo
em cima de c~ta degr~_dada, de ccSta_de preços menores.
_Que,m n~CI sabe hoje que a ci_asse média está deixando de
~mer carne bovina, pafa ir a_o-utJ::as fontes de proteína
menos ~obres e menos caras? Não é justo, portanto, que
_s~ faça úm método em cima de uma população em crise.
Es~e é um dado técnico que levo a Sua Excelência o
_Senhor Presidente da República, num regime presidencialista e, portanto, o grande responsável por tudo o que
ocorre no seu_ governo, at.ravés d~ sua lideranÇa, para
que Sua ~xcelência não permita agOra que essa metodologm seJa alterada.
Ouço V. Ex.' col!l muito prazer.
.

.

O Sr. Gabriel Hermes - Nobre Senador H:en~ique
Santillo, V. Ex• está_fazendo, Qigamos, um passeio por
todas essas coisas trágicas; tristes a: que assistimos. Agora, o qu_~ ~a~ento, nobre Senador, é que, em todo esse
correr, V. EX• não tenha trazido realmente soluções. Que
há os probleillas, sã.bemos, e que hã esses problemas não
apenas na nossa triste Terra,_~Ql_ceitO:s momentos, mas
mesmo assim muito menos triste do que a dos nossos vi- zinhos e de tantos outros. V. _Fx• diria: a miséria dos Outros não_ deve ser motivo de consolação. Não Çnão. Agora veJ~ \_' .. Ex•, ainda ontem o_ Senhor Presidente pedia
aos nob~~s gove,rnadores, aos nobres donos do poder,
aos que_ têm também mâquina administrativa na rrlão e
naturalmente aos parlamentares da Oposiç.ão, crítica,
mas, também, soluções obj~tivas. V. E?C-' falou em juros,
sobre quejâ tivemos op-ortunidade de conversar, ou melhor, jâ tive oportunidade de interpelar V. Ex• Perfeito,
há os problemas.
Eu esperava, antes que V. Ext caminhasse para a segunda etapa das críticas, que é a nova modificação ou
não da legislação do trabalho, na parte do decreto a que
V. Ex' se referiu, que V. Ext trouxesse soluções para os
juros. Eu gostaria de saber se V. Ex• tem alguma, além
da que V. Ex' apresento"u, depois me desse novamente
um aparte, se fosse possível.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu lamento e até
: culpo-me. por não ter V. Ex• me ouvido bem, ou eu não
ter __me explicado bem. Não sei se V. Ex-' estava aqui desde o inicio ... Eu acredito que não.
O Sr. Gabriel Hermes- Lamentavelmente, eu cheguei
ligeiramente atrasado.
O SR. HENRIQUE SANTlLLO -Eu iniciei minha
breve palavra~ meu discurso rápido, com essas palavras:
concordo plenamente que as oposições precisam, com
muita urgência, buscar uma proposta unitária, que tenha
o apOiá.- da maioria da sociedade brasileira, como solução de nossos problemas. Não estou aqui como mágico, para lhe apresentar nenhuma solução mágica, nem
milagreira, estOu aqui para lhe dizer, como disse anteriormente, e acho que meio caminho, pelo menos, para a
-~~!u~ão._ seria o fortalecimen-to do Congresso Nacional,
o__s_~u enquadramento como representação legítima dos
interesses da sociedade brasileira, e que pudesse, através
de mecanismos próprioS, decidir em ampla discurssão a
política econômica a ser adotada neste País. Eu disse aind~_rn~!S; ~r:~S_enador, que é preciso que nós, ocupando a'
tribuna, proponhamos algumas soluções, e uma delase_ creio ç~tS!_ ai, às esc_ânc3!~~- ~-~ ta~?elamento dos juros,_Ou V. ~~i acha que, tabelando osjllros, nós teremos
problemas? Ou V. Ex' acha que, Útbelando, fiscã.lizando,
intervindo --na- ·especulação financeira, nós teremos
P~()_bte~as? Pois vamos discutir; se tivermos problemas,
va:inos discutir íSsO~-ExCelência._Mãs veja bem, a próPria
classe que V, Ex• representa, como líder empresarial,
com muita clareza tem color.adO- essa mesma questão,
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quanto à necessidade da intervenção do Governo para
baixar os juros, porque os mecanismos adotados, ou supostamente adotados pelo Governo, ou não .foram acionados - como disse o empresãrio Abflio Diniz, uril dos
membros do Conselho Monetário Nacional, que não é
ouvido nas decisões daquele colegiado - ou, acionados,
não deram resultados, porque, nos últimos 15 dias, ao
.contrário de as taxa~ sofrerem um esmaecimento, tiveram um processo de ~dçscimento, tiVeram uma alta
escandalosa nos últimos IO a 1S dias, E além do mais, estou aqui a dizer, Ex•, que todos n6s estamos querendo
votar contra o Decreto n\' 2.012. ~possível que tenhamos divergência quanto à alternativa que deva ser apresentada ao texto, sob o qual o Presidente da RePública
apôs a sua assinatura. Mas, sem sombra de dúvida, qUase a totalidade do Congresso Nacional, e eu infiro isso
por manifestações exauStivaS-de homens de seu partido,
nesta e na outra Casa do Congresso Nacional, quase todos nós queremos derrotar, queremos rejeitar o Decreto
n~> 2.012. Mas, como eu já disse, é possível que quanto às
alternativias tenhamos divergências, mas ninguém diverge quanto à necessidade da negociação, do P!ocesso de
negociação que deve se estabelecer. Enquanto isso se
opera no Congresso Nacional, o Sr. Presidente dã Fundàção do JBGE vem declarar à Nação que a metodologia do_ cálculo do INPC será alterada. E há fazões de
sobra para que os trabalhadores _brasileiros temam e receiam isso, pelo menos, coisa coino essa poderá se realizar às ocultas, nos gabinetes fechados da tecnocracia,
mas deverá ser trazida para o Congresso Nacional, para
os limites do Congresso Nacional, e ser discutida entre
os representantes do povo e os homen_s do G_o_v_e_m_o_._

O Sr. Gãbriel Hermes -

Permite-me: um apa_rte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Veja bem, Ex•apenas concluindo - que ninguém está aqui para fazer
apenas críticas, pelo contrário. Sabe por que V. Ex• me
aparteou? Desculpe-me, pelo conceito que tenho, pelo
respeito que lhe devo, mas sabe por que V. Ex• me aparteou sem ter ouvido metade do meu discurso? Eu vou di~
zer. ~porque V. Ex•s entraram na ladainha de dizer que
a Oposição não tem proposta, que a Oposição faz apenas
críticas, que a Oposição faz apenas denúncias. Mas, agora, V. Ex• se equivoco-u, porque a OpOsição está trazendo propostas e além do mais quero lhe dizer, e dizer ao
Presidente que V. Ex• representa nesta Casa: que uma
proposta coerente, global, de solução da crise, está como
proposta do PMDB, que não se julga o dono absoluto da
verdade, mas como proposta democrática dele, como
partido político, enfeixada no documento "'Esperança e
Mudança", aprovada há Inais de um ano pela ConvenÇão Nacional do PMDB.
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre S.enador, quando_ interpelei V, Ex•, foi piecisamCnte porque eu ouvi também
- não tive a felicidade de ouvir ititeirarriente V. Ex•- O
Presidente. Ouvi o Presidente com a mesma - digamos
- fadiga com que está v. Ex• agora, sofrendo na defesa
do seu ponto de vista; ouvi o Presidente sofrendo no ape-lo que fazia. Mas olhe, V, Ex•, com referência aos jui'os:
quando aqui esteve um dos Ministros da área econômi~
ca, o Ministro Galvêas, ele provocou esses problemas.
Lamentavelmente, V. Ex• e eu temos razão; nós ambos
queremos mudar esse sistema do Ministro responder as
nossas perguntas e não podermos ter o direito de voltar a
elas, o que podemos fazer nas comissões, como fiz, há
poucos dias, com o Ministro das Minas e Energia, Comissão que eu tenho a honra de presidir. Mas veja V.
Ex•: há soluções. _Eu não ia interromper V. Ex• simplesM
mente pelo prazer de interromper, respeito a luta de V.
Ex•, respeito a sua capacidade de homem de Oposição,
capacidade sobretudo de vir trazer os problemas que es·
tão pedindo soluções. Eu acredito que o Governo tenha
soluções. Eu diria até, talvez para ajudar a própria Oposição nesta altura, que o Presidente tem nas mãos os ór~

gãos que comandam o problema - digamos assiin dõSbinCoS; pela caheça. Ele tem o Banco do Brasil nas
mãos, o Banco Central, os dois grandes bancos do Norte
e do Nordeste, máquinas que podem ser utilizadas meu
caro e nobre Senador, para atuar nesses problemaS deju~
ros. Tem a Caixã. Económica, que é uma potência, também sob o comando, sob a direção do Gover_no federal.
Agora, veja V. Ex.': afcabeaperguntaqueeueV. Ext-faM
remos: por que o Governo, que tem esses poderes na
mão, não os utiliza para, como uma máquina de pressão,
já que -ele não quer ou julga que não cabe - e justifica
dentro do seu ponto de vista- tabelar osjuros,já que os
banqueirõs-Se atiram contra isso, achando que será negativo o resultado, Por que o Governo não utiliza essas máquinas poderosas, o Banco Central, o Banco do Brasil, o
Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste e a Caixa
Econômica Federal para forçar aquilo que todos reclamam? Não só reclamam aqueles que pagam juros de empréstimos, prestações de casas que aumentam 100% a
cada ano em função da inflação, como aqueles que fazem funcionar a grande mãquina, que são os -empre-sáriOs, qUe é ãmáquina que-d_â emprego. Por quê? Esta é
uma pergunta, nobre Senador, que eu também faço. Veja
bem V. Ex• que eu não tenho espírito de querer inter~
romper à-toa o discurso de Y. Ex• Estou apenas
lembrando um detalhe: talvez o discurso de V. Ex•, como
a minha interpelação, serão lidos Pelos assessores do Ministro Delfim Netto e do Ministro Emane Galvêas, e da
Presidência da República, e talvez tragam respostas para
todos nós. Veja V. Ex• que eu também estou provocando
o problema, para que o Presidente não diga que não oferecemos alternativas ou soluções. Hã outras coisas, mas
eu não desejo tomar mais o seu tempo; apenas digo que,
ao s_ubir à tribuna para criticar o mesmo assunto que já
foi Criticadó anteriormente, é interessante trazer algumas
interrogações. Perdoe V. Ex• e receba como a colabo~
ração de ui:n homem que tem, como V, Ex', o desejo de
que o Governo tenha nas mãos os meios_e soluções para
essa duríssima hora que nós vivemos, sofrendo juros altos internos e externos, que são os mais dolorosos e os
mais terríveis, porque nos tomam cerca de dez bilhões de
dólares por ano.
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mente, representar os anseios da sociedade que ele representa. Esta é a proP:osta política que nós razcmos. Estou
certo de que V. Ex•, no intimo, no âmago de sua alma
concorda com ela. );: possível que não possa faz!~lo ainda, publicamente. Mas, consigo mesmo, hã de estar V.
Ex•, porque bem o conheço,,dizendo que essa é a proposta correta, essa não é a solução definitiva e acabada da
criSe brasileira, mas é meio caminho, é o modus operandi,
é a forma de busc'!.r a solução.
O Sr. Hélio Guelras- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• eom
prazer, eminente Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros - Eminente Senador Henrique
Santillo, o meu aparte talvez fosse .dispensável, porque
V. Ext- respondeu com aquilo que eu go~taria de insistir
......:-é-QUe O -PDS pre-Cisa acabar com essa ladainha, como
V. Ex~ classificou, que toda vez que uma voz da Oposição se levantari-a, aqui, para apontar os erros e os desacertos, eles se desculpam do lado de lã, dizendo que nós
não apresentamos soluções. V. Ex', quando começou a
discutir o problema da alta dos juros, deixou claramente
um ca"minho, que é o único que o Governo ainda não tri·
lhou- é o do tabelamento dos juros. V. Ex• apontou
claramente esse caminho, como o PMDB, no ano passado, apresentou um programa alternativo para a solução
dos problemas econômicos e Sociais do GOverno. E o
que Se Viu é que, antes mesmo de ler o programa, o Mi·
nistro do Planejamento caiu na gargalhada, levando na
brincadeira, no deboche, no que foi seguido pelo próprio
Presidente da República, que acredito, também não leu,
mas, :iii no documento do PMDB estã a grande verdade
que não quer ser adnitida pelo PDS, é que o Governo é
forte contra os fracos, mas é fraco contra -os fortes. O
q~~ se vê no problema dos juros é que, quando chega no
moTnento ôe tabdaf os juros apela-se logo para uma fa·
talidade da qua( ninguém pode se livrar, os juros não po·
dem ser tabelados senão vai ser o çaos. O salário do .tra
balhador pode ser tabelado e ninguém pensa no caos,
mas Q'uando chega mi hora de se tabelar o lucro dos banqueirOs vêm logo as desculpas técnicas, doutrinárias de
toda a ordem, para mostrar que o Governo não pode fazer isso. A verdade, emineõte Senador, é que é muito fá
ct1 desapertar- em cima do menor, em cima do pequeno, e
_é isto_que está fazendo. o Governo brasileiro, está desa·
pertando em cima do mais fraco, que é o pobre do assa·
)ariado. E V. .&• diz qqe o Congresso Nacional tem 60
dias para apreciar este projeto e todo o _mundo está çantra, mas a verdade é_ que este projeto já está em vigor desde o ano passado, desde o ano passado ele está consagrando iniqaidades, e o Congresso Nacional, mesmo que
venha a desmanchá-lo não vai poder atingir situações já
passadas. De modo que, Senador Henrique Santillo, eu
creio que V. Ex• está sendo muito feliz, quando não só
aponta os erros e equívocos do Governo, mas tamb~
indica soluções. Quero dizer a V. Ex• que, além dessa solução que V. EX' estã apresentando que é o do tabelamento d~s juros, estã o da estatização dos bancos, tam~
bém jâ proposta aqui por eminentes membros desta bancada, e essa estatização não seria tão .abs_urda quando se
sabe, pelo menos depoimento do nobre Senador José
Lins, que diz que a maioria dos crêditos no Brasil, cerca
de 70 e tantos por cento, são obras e graças do Governo.
Então, V. Ex• verifica que os bancõs particulares estão
operando com uma minoria e, no entanto, estão impondo o tom da negociação. Então se o Governo já está dando 70 e tantos por cento desse dinheiro e esse dinheiro,
segundo o Senador José Lins,já é subsidiado, então, não
haveria nada de mais não apenas em tabelar, mas em estatizar os bancos no Brasil.
8

8

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V<ti• V. Ex• como
são as coisas. V, Ex• reconhece que o Governo dispõe de
todo um arsenal de instrumentos que ele poderia acionar
para cor_rigir essa distorção. E -começa V. Ex• por reconhecer que se trata de uma distorção, e grave distorção.
E todos nós reconhecemos isto, e' todos n6s reconhece~
mos que o Governo dispõe desses instrumentos. dessa
força para intervir se quizesse fazê-lo. E não o faz, no entanto, e não o faz; Ex', por falta de vontade política de
fazê-lo, falta de vontade política. Poderá V. Ex• dizer,
como tentou dizer, não concluiu, no entanto. que o Governo ·cOm isso quer demonstrar que é um GovernO de-mOcrático, q_ue não vai usar, contra os banqueiros, os
instrumentos poderosos de que dispõe. Eu diria a V. Ex•
Que de utiliza estes instrumentos contra os banqueiros,
mas oS utiliza contra os trabalhadores, e reiteradamente
QS usã contra o_s trabalhadores. Então, não hã d~ ser por
aí que estaremos colaborando, que estaremos contribuindo, não há de ser reconhecendo que o Governo vai
resolver os problemas, que o GoVerno dispõe Qe todos
esses. mecanismos, e que nós fiquemos tranqUiloS, que o
Goveçno resolverá os problemas.
Não hã soluções mãgicas, não hã soluções milagreiras
para- os problemas, Excelência, mas hã soluções democráticas. E é por isso que o Congresso Nacional deveria
fortalecer-se, é por isso que determinadas prerrogativas
precisam ser resgatadas pelo Congresso Nacional, sobretudo, no que diz respeito à definição das diretrizes eco·
nômicas do País, do modelo econômico, da politica econômica adotada pelo País e pelo Governo. Vai ser neces~
Sãrio, Excelência, qUe o Congresso Nacional se aprimore. se modernize, se agilize, para cada vez mais, legitima-

O SR. HENRIQUE SANT!LLO- V. Ex• tem inteira
razão, sem aparte é extremamente feliz, sintetizou rapidamente aquilo que eu não tive condições de fazer em 40
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minutos. E é isso mesmo. Além disso, Ex•, eminente
companheiro Senador Hélio Gueiros~ alêm de ri!:cõilhecermos realmente que não se deve, não se pode descarregar sobre as cost?-S dos trabalhadores o ónus da supe~
ração dessa crise, da qual eles são símplesmente as maio~
res vítimas, isto-Sim, pela qual não podem ser responsabilizados.
Nós estamos aqui para dizer que o País precisa evitar
os maníqueísmos, o PMDB tem hoje essa consciência
bastante clara,_bastante nítida. Não será pelas vias maniqueístas que a sociedade brasileira e que o Congresso
Nacional encontrarão solução para os nossos proble-_
mas. Serã reconhecendo a necessidade da negociação
política ampla para a busca dessa solução.
Há os que afirmam ser o que áí está instantes últimos
de agonia desse sistema, desse modelo e que nos enfileiram argumentos, no sentido de que participar da discussão, dessa problemática pelo interior do modelo, pelo interior do sistema, seria prolongar apenas a sua agonia.
Eu não penso assim.-Eu penso que ele tem muito fôlego,
mas penso também que não dã para tolerar os erros reiterados. Acho que ê preciso -desfa:ter o mito, imediatamente, de que os únicOs- hoinins capazes de gerir a economia do País estão ali nO Palácio- do Planalto, qua-ndo,
na verdade, são eles, sobretudo os Ministros da área econômica do País, isto -sim, oS grandes i'esponsâveis Por
uma quase interminâvel série de erros e equívocos que
estão arruinando o País.
t. preciso desfazer esse mito, Sr. Presidente, é preciso
argumentar diante da afirmação de que eles não são tirados, de que eles não são deslocados, porque não existem
outros para serem colocados em seus lugares. E existem
porque existem forças polítícas populares, democráticas
que estão arregimentando forças, q-iie estão dispostas a
apoiar o Governo naquilo que ele tiver de bom, como no
caso do posicionamento do Itamarati em relação à polftica extêrna, em relação ao Terceiro Mundo, em relação
à América Latina, à política externa independente e não
alinhada a nenhum dos blocos, em disputa no mundo.
Como estamos dispostos a apoiar 0 Governo na sua
política traçada pela Secretaria Especial de Informãtica
de reserva de mercados, por exemplo, para os microcomputadores. E, assim, poderia citar outros casos, mas,
no mesmo tempo, verberar e verberar com veemência
naquilo que 0 Governo nos traz de erros e equívocos que
__
arruínam o País.

O Sr. Virgllio Távora- Pefmite V. Ex• unl_ aparte?
O SR. HENRIQUE SANTllLO - O Sr. Presidente
jã me chama a atenção, mas_ pedir-lhe-ia benevolência,
pedír-Ihe-ia para ouvir, encerrando o meu discurso, dois
eminentes hõmens públicos; Um ex-Governãdor do Estado do Ceará, na liderança do PDS, exercendo-a agora no
plenário, éom honra para todOs nós e, o outro, a figura
hors-concours, ex-GovernadOr do Estado de Alagoas,
uma das proeminências políticas do País. Ouço, em primeiro lugar, O Senador Virgílio Távora-.

O Sr. Yirgi1io Távora - Nõhre Senador, na semana
passada abordamos este assunto e dissemos, justamente,
que em homenagem à ausência de.V. EX~ não nos aprofundaríamos mais, esperando que presente aqui estivesse. Infeli.zntente, hoje, toda a manhã e uma parte da tarde, fomos como qu-e prisioneíros di!: expliCações cille nos
eram dadas sobre atas e atitudes que nosso Pais tornara
ultimamente e que interessava, é- claro, ao nosso futuro,
razão pela qual chegamos, praticamente, no furi do diS-:.
curso de V, Ex~ E. como Sói acontecer,ouvimos p-riineiro
algo que V. Ex• estava dizeildo para nos abeberarrnos
dos seus ensinamentos c, em função disto, podermos dar
resposta_ n~cessãria. Não va~ os, aqui. ~o~ alonga! mais,
já ·que V. Ex• teve a benevolência de n-os conceder este
aparte, mas vamos, de uma vez para sempre, deixar bem
claro perante este Plenário aquilo que. na semana passada, já fi~emos: constar das notas taquigrâficas e, ipso fac-

to, das atas deste Congresso. Estamos diante de um gran~
de dilema em matéria de baiXar de uina: forma real e absoluta o custo do dinheiro: ou vamos retirar o Governo
do mercado de título ou, pelo menps~ fazê-lo aparecer o
mínimo possível, isto é, não lançar mão das ORTNs a
fim de cobrir esse grande déficit do Serviço Público, ou,
então, cobrimos esse déficit ã base d~ _emissões. O que
podeinos obter como tabelamentos, quejâ se fez em tempo passado e o Governo não desiste da "medida", é pauéo em relação àquilo que realmente se pode obter neste
dilema em que se encontra no momento a ação das auto~
rídades do setor da nossa economia. Se, por acaso, eu
conservo a intensão ao nível em que está, do Governo no
mercado de papêis, com o lançamento de ORTNs e
LTNs, eu tenho aquele preço mínimo abaixo do qual nenhum banco, seja de desenvolvimento, seja banco co~
rnercial, pode lançar à captação de recursos a prazo. Se,
pelo contrãrio, ~º abro mijo d~_çaptar recursos e enxugar
- o mercado quando a base monetária começa a se alargar_,
pela utilização do lançamento desses papêis, eu tenho
forçosamente, e_ aí não ·precisa ser nenhum gênio para
chegar à conclusão, tenho, necessariamente, que cobrir
este grande dêficit do serviço póblico, à base de emissões.
À base de emissões fizemos no passado, à base de emissões viVemos no tempo da Pátria Velha. O lançamento
daS ORTNs, o lançamento das LTNs, estas em muito
menor quantidade, apenas ê um recurso de que se vale o
GoVerno para fazer esse enxugamento cio mercado e, ao
meSTflo tempo"; -a aquisição de recursos que possam
Cobrir esse déficit. Que deve haver um debate, um diálogo bem grande, não só aqui do Congresso como em todo
meio financeiro e econômico do País sobre qual das duas
viaS"de conduta, das duas vias de ação, seria no momento, a maís apropriada, isto declaramos na semana passada. Mas, se V. .Ex• lesse até revistas que não são muito
favoráveis ao UOVerno elas estao mostrando a composição que ê feita do custo desse dinheiro, que vai ser empregado pelos bancos e, façamos justiça, não somos parentes-nem aderentes de nenhum dono de banco; ao cootrário, sofremos· muitO quando v:imos lã tomar alguns
tostões emprestados- se V. Ex• visse o custo desses recursos, chegaria à conçlusão de que o caminho a trilhar ê
]tistamenté_ o &ranáe debate, para se ver, dentro do rígido
sistema de diriünuir ao mâximo O dêficit público, como
cobrí-lo. Se de uma maneira ou de outra. O resto,
--permita-me, eminente Senador, o resto é. o resto.

O SR. HENRIQUE SANT!LLO - Eminente Setlador, estou aqui a agradecer à Providência por manter-me
aqui mais quatro anos e ter o gáudio de:"-õuVí-lo, neste
t_c:=mpo todo. Ao contrário, V. Ex~ ê um mest,re. Com V.
Ext aprendemos. 5;ou um simples Leigo .._.

-o-sr. Vtrit7io Távora- Não sou economista e já disse
ãlgriril~ v~~_y.qui. ~orno leigo ...

-o SR. HENRIQUE SANTILLO - ... preocupado,
Cõllió-V. Ex•, corri oS problemas deste Pais, já que quis o
povo do meu Estado, que para cã viesse, por sua vontade
-- ~majoritária.
. Mas: veja bem V. Ex• V. Ex• diz que o Governo Ç o
-sesponsâvel p.or isso, porque deve financiar os seus déficitS, com il cinissã6 de ORTNS, porque não pode emitir
papel mde~a. porque não p~de aumentar as emissõest
~ p(m}Ue -deve aumentar a díVida í~teriia, na verdade,
_nós sabemos Excelência que não há saída para isto. Ou o
Governo toma cOnsciência disso - o GoYeri1o 8.poiado
por-V~ Ex• e-qUe,.fú\5- boas coisas, poderá _ser apoia~o por
--nóS Í~bém EXcelênCia ....:.. ou -o GovernO tõma conSCiência disso, de que esse dilema precisa ser desvendado, ou,
entã~. ~celência.• as medidas serão protela~ó~~s
_ O Sr. Virgt1io Távora - Você :tem bem consciência
disso.

e

O SR. HENRIQUE S;\.NT!LLO ~A recessão, Excelência, em 1983 será- a mesma de 3 a 4-pontOs iibaixo de
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zero no crescimento do PIB, e nós teremos, Excelência, a
nossa economia regredida àquela de há 1O anos, pois
sabe V. Ex• que o grande problema, que a tragédia vividos por_ este País, pelos brasileiros é o desemprego. E
sabe V. Ex• melhor do que eu- porque sou um leigoque umas das cousas mais importantes a estrangular o
crescimento ecoriômicO são as elevadíssimas taxas de juros. Não são os salários, Excelência; não seria um possível aumento da massa salarial, que estaria estrangulando
a economia_ brasileira. Na verdade, a massa salarial, mesmo com a lei salarial anterior, antes de ser alterada pelo
Decreto de Lei n9 2.012, ela no seu todo se reduziu, nos
últimos dois anos, nestes País. E são os efeitos nefastos,
nqcivos do Decreto p9 2.012 que estão aí, como bem disse o senador I-Iélio cueiros, a se fazer vã.Ier desde do dia
19 de janeiro do corrente ano.
Pois muíio bem, E:xcelência, esta é a situação qu'e: fiÓS
estamos. E V. Ex•, como líder do Governo, como expert
em econômia, com_ homem que responde pelo Governo
em matéria económica, verri dizer-nos, a nós estarecidos,
qtie não hã solução, que o caminho a ser trilhado é o que
aí se encontra: é o caminho da ruína do País.

O Sr. Virgi1io Távora :.......-Perdão. NQs dissemos que
não havia solução. Isso é dedução de V. Ex•
O SR. HENRIQUE SANT!LLO eminente Senador Luiz Cavalcante.

Ouço V. Ex•,

O Sr. Luiz Cavalcante- Nobre Senador, o meu aparte diz respeito à uma afirmação de V. Ex•, já la se vão
muitas linhas, quando disse que ..não estão exclusivamente no Palácio do Planalto os homens capazes de.dirigir a política econômica do País". Se bem me lembro, V.
Ex• declarou isto, com t&.is palavras, ou parecidas. Eu estou inteiramente de acordo com V. Ex.• Acho que é preciso muda! porque, como é notório, a política económica
do Governo perdeu a confiabilidade. E mais uma vez repito quem o diz não sou eu, e nem o Senhor Henrique
Santillo, mas o Ministro Camilo Penna, que, na Confederação Nacional do Coinércio, no Rio de Janeiro, ainda em 1981 asseverou que a política econômica do Governo perdera a confiabilidade. Então é preciso mudar o
time. Mas no Paláclo- e está é a afinidade com a assertiva de V. Ex• --no próprio Palãcío do Planalto tem, ao
meu ver, pelo menos um homem capaz de comandar ·a
política económica do Governo. Um homem provado,
um adminíSiradCii probo~ tanto provado na iniciativa
privada quanto na vida pública - ê o Ministro Hélio
Beltrão.
E fora do Planalto há muitos outros. Hã aquele que jã
(ambéil_l_conviveu_n9 Planalto e que foi despedido por ter
_fa)a~o_em ~·_C?CQltQI}lia d!! guerra", coisa que_ afinal esta-

vendo: ~ __ vi_y~Õdq_.-~oj~. RetÚo--me. ao ex-Ministro
Karlos Rischbeter. Coitado! Seu erro foi ter acertado
tanto.
Hã tambêm o Sr. OtáVio Gouveia de Bulhões, Uma
verd~deira vestal o _qual é como o vinho: quando mais
Velho melhor! Os seus 135 anos não o tonaram menos
capaz para dirigir a política çconôrnica.
Há ainda este extraordinário homem da iniciativa privada, Antonio Ermírio de Morães, um vedadeiro rei Midas porque em tudo que bota a mão, a coisa tocada vira
ouro, no melh_or dos sentidos. Homem preocupado,
além das suas imensas atividade no seu impêrio econômico, com obras de benemerências, em São Paulo, mordomo que ê d<'i Santa Casi-de Misericórdia e de _outras
instituições.
Há também o Dr. O lavo Setúbal, também provadíssimo, acreditadíssimo, indicadíssinlo por fontes·de varios
matizes.
Na nossa fauna política, tainbém nós temos muitos capazes de substituir com vantagem esse timezinho que está aí, a começar pelo nosso ex-colega Senador Jarbas
Passarinho, que se não tem larga vivência na vida econt
mica, tem porém, uma inteJígênda incomum.
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Outro: o eminente colega Senador Virgnio Távora,
que trata os problemas, econômicos com a fam~liaridade
com que os pastores protestantes tratam a Bíblia. Seus
conhecimentos e também sua aguça da inteligência são
garantia de um feliz desempenho, se chamado fosse para
remendar os fundinhos da nossa economia.
E hâ finalmente, na outra na Casa do Congresso entre
muitos outros, o Deputado Herbet Levy, que nada tão
bem no mar da ec_onomia como nada nas piscinas.
Enfim aqui e lâ fora são muitos e muitos os que com
vantagertJ. substituiriam esse maxi-trio, ou melhor esse
miní-trio.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sr: Presidente, eu
acho que adotaria um gesto feliz encerrando, com o
aparte do Senador Luiz Ça._viilcante, o meu discurso.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.

.E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 62, DE 1983
Dispõe sobre a nnda de combustível aos motoristas profissionais de táxi.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 O álcool combustível e a gasolina serão__v_e_ndidos aos motoristas pi'ofissíonais de táxi, atravéS de
suas cooperativas,- a_ preços iilferiores em 20% "(vinte por
cento) aos vigentes no mercadO.
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data_ de sua
publicação.
Art. 3Y Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Todos conhecem a importância e a utilidade do transporte individual de passageiros - táxi - sobretudo em
cidades de certo porte.
Ora, com os seguidos e freqUentes aumentos do preço
do álcool combustível e da gasolina, o preço das tarifas
de tãxi vaí-se tornando cada v~ mais proibitivo, do que
decorre uma queda acentuada da demanda, e conseqüente agravamento da situação dos membros da dasse dos
motoristas profissionais de táxi e de suas famílias.
O Projeto, determina a venda do álcool combustível e
da gasolina a preços 20% (vinte por cento) inferiores aos
·do merc~_do aos profissionais desde que organizados em
cooperativas, o que ensejará-a cOmpensação pela queda
da demanda e poderá até mesmo possibilitar aumentos
mais módicos das tarífas, contribuindo assim, a médio
prazo, para o crescimento da procura desses servíços.
Ante o exposto, aguardamos mereça a Proposição o
beneplácito da Casa.
Sala das SessõeS, 25 de abril de 1983. -Humberto Lucena.
(Às ComlsiõeS de "Cõriültuição e JustiÇa e de Economia.)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido
pelo Sr. 19-Secretârio.
E lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 22., DE 1983
Cria a C!)missão de Ciência e Tecnologia.

Art. i 9 0- Regimento Interno do Senado Fedi:ral
passa a vigorar com as seguintes alterações:
l) O iut. 73 é aêrescído do item:
·
"18) de CiêflCià e Tecnologia (CCT)."

2) O art.. 78 é acrescido do item:
"17) de Ciência e Tecnologia, 7 (sete)."
Art. 2~> A Comissã_o de Ciência e Tecnologia compete -opinar sobre:
I - Proposições que tratem de assuntos de ciência e
iecno~ogia;
I I - Políticas relativas à ciência e à tecnologia;

III- Execução de programas ligados ao desenvolvimento científico e tecnológico, quer nacionais, quer re:_
gionais.-Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua j)tibJícação.
Ârt. 49 -ReVogam-se as disposições em contrãriO~ Justificação

Niilguém desconhece, sobretudo nos dias de hoje, a
importância da ciência e da tecnologia para um correto e
orgânico processo de crescimento auto-sustentado da sociedade brasileira.
O desenvolvimento tecnológico, como se sabe, constitui fator de dinamismo e produtividade dos sistemas ecoIi.ôn1icos naciOnais, nâ medida em ·que propicia a elevação dos níveis de capacidade de suprir as necessidades
imediataS de sustentação da sociedade, como também a
capacidade de viabilização dos objetivos d~ prosperidade
e justiça social, de longo prazo. Determína, também, a
natureza e o grau de relacionamento entre õs -sistemas
eco_nômicos nacionais, a nível mundial, ~um quadro de
crescente interação.
ospalses desenvolvidos, mesmo sem.perseguireti:J. autonomia tecnológica absoluta, empenham-se em manter
ou conquistar liderança na pesquisa e_ na inovação técnica, buscando vantagens relativas na produção de bens e
serviços-para consumo interno e comérclo internacional,
e mais racional e proveitosa utilização de seus recursos
próprios. Isso se faz independentemente de regimes económicos ou ideologias políticas.
A capacitação tecnológica e sua permanerife atualizaçãO deve resulta-r de uma estratégia d~liberada, cuja
proposição se faça à base de com~tante prospecção de carências e oportunidades.
Dentro d~se quad_ro, urge que o Senado Federal volte, com cada vez m;liOr intensidad~, suas ateilções-par-a o
acompanhamento dessas atividades no País. Uma das
vias será, certamente, mediante a cri":;tção de mecanismos
de análise e discussão de matérias relativas ao assunto,
bem corno a apreCiação de iniciativas-voltadas para o 'desenvolvimento científico e tecnológico, forma pela qual
esta Casa exercitará, nesse campo, suas funções de controle da ativídade governamental.
· O Senado, por suas características de composição e renovação da representação popular, pode e deve contribuir no sentido indicado.
Propõe-se, assiln, a criação de uma Comissão de Ciência e Tecnologia que identifique e indique a legislação relevante e oportuna para a consolidação da estrutura institucional e o aperfeiçoamentO dos instrumemos de planejamento, eXecução e ayal_iação ~_a ação do Governo.
Aliás, Parlamentos de outras Nações já deram à lnatéiia tratamento semelhante ao que agora s.e propõe.
Apenas para exemplíficar, poder-se-ia citar o O_ffu:e Qj
- Technologjl As~es~ment. do. CQngresso nOrte-americano,
e o lntemational De'l!elopment Research Ce'flter, do Canadá.
Lembre-se, taffibém, que a outra Casa do Congresso
Nacional - a Câmara dos Deputados - fez inScrever
no seu Regimento - iniciaimente- como ComlSS"ãO ESpe-ciài, e, postúiormimte~ co-mo "COmissão PermihCnte-.:....:. a
eXistência de órgão com esse objetÍVo, que vem Oferecendo, registre-se, uma notável contribuição- à Instituição e
ao País.
A comissão de cuja criação se cogita, terá, se convertido em Resolução este projeto, entre outras atribuições, a
tarefa de manifestar-se sobre.projetos relativos à matéria
(ciência e tecnologia), propor -ouvindo especialistas e
-âutoridades- medidas relativas à formalizaçãO de políticas para o setor, e, finalmente, acompanhar as ati vida-
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des governamentais,- dentro da função de fiscalização e
controle incita às Casas do Congresso Nacional.
Espero, portanto, que a presente porpósição venha a
merecer o indispens~vel apoio dos eminentes pares a lTm
de que possa, assim, o Senado Federal emprestar, desta
forma, decidida colaboração ao bom desenvolvimento
da ciência e tecnologia em noss" p_3.ís.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1983.- Marco Ma~
ciel.

O SR._ PRESID_~NTE (Lenoir Vargas)- O projeto
que vem de ser lido, após publicado e distríbuído em
avulsos, fiCará sobre a mesa durante 3 (três) sessões a fim
de receber emendas, após o que será despachado às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) ---Passa-se à

ORDEM DO DlA
Presentes 34 Srs. Senadores. Nãç) hã quorum, em con~
seqílência ficam adiadas as matérias em fase de votação.
São as seguintes as matérias ct{]a votação ficam
adiadas

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
110, de 1?81 (apresentado pela Comissão de EconOmia
como conclusão de.seu Parecer n~>732, 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 oito centavos), o montante de sua dívida consolidada tendo
PARECERES,-sob n9s 733 e 734, de 1981, das Cernis.:
sões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidáde e
juridicidade; e
-de MunicÍpios. favorâvel.

Votação, em turnô único, do Projeto de Resolução n<~
153, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n<~933, de 1981), que au~
toriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP), a elevar
em Cr$ 36.495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocen~
tos e noventa e_ cinco mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'>'s 934 e 935, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo R~
mos; e
....:..:. de MUnicípios.- ravorável.

3

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução D'
21_1, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
~mo conclusã_o de seu Parecer n"' _1.247, _de 1981 ), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP), a
~levar em CrS 57.964.717,30 (cinqílenta e sete milhões,
novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e dezessete
cr?zeiros e tririta centavos), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 1.248 e 1.249 1 de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídade; e
-de M"I,Ulicfpios, favoráveL
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 572, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 d0- Regin:tento _Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 74, de i 9~2,
que autoriza a Prefeitura Municipil de Belo Hor!Zorlte
(MG), a elevar em CrS 589.700.000,00 (quinhen-tos e oitenta e nove milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de sua dívída consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n" 573, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o_desarquivamento do Projeto_ de :Resolução n9 94,de,l981,
que autoriza a Prefeitura Municipal
Igu-at'~rÓa (MG),
a elevar em Cr$ 10.5.855.750,00 (cento e cizícO.i:D.iJhõe:s.
oitocentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

de

li

18
Votação, em turno único, do Requerimento n9 5~6. de
1983, de· aUtCiriã do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~ 142, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Sãnta Juliana
(MG), a elevar em Cr$ 33.873.840,00 (trinta e três milhões, oitocentõs e se·tenta e três míi, oitocentos e qua~
renta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

12

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passa-se às
matérias em fase de discussão: Item 19:

VotaÇão~ em turno úníco,~ do Requelimeiito n~ 580, de
1983, de autoriâ. do Senador Alfredo Campos, solicitan~
do, nos termos do art. 367 do R~egimento Int.e.rn!), o deSarquívameiltõ. do PrÕjeio de :Resolução .n9_132, de".l981,
Que autorii:i.ã'"i>refeftllra Mli:Ofcfpal de Muriaê (MG), a
elevar em CrS 317.567.250,00 (trezentos ç dezessete mi-'
lhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros), O-montante de sua dívida consolidada.

_Y. ~t~~o, em turno único, ~o ReQueriilleniõ ~~ 581 ~ d~

[983,- de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan~
do, nos termos do a!t. 367 do Regimento Interno,_ o de~
~}!r_quivamento do Projeto de Resolução n~ 134, de 1981,
qge autoriza a Prefeitura Municipal de CamPo do Meio
(Md). ·a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta· e seis mi~
lhões, quínhentos e vinte e nove m·n e seiscentos cruzeiros), o montante de sua divida consolidãda.
14

Votação, em turno úniCo,- dO Requerimento ri~> 57!:J, d.i::
1983, de autoria do Senador Alfredo Caíiipos, solicitando, nos termos do art. 367 do .Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de ResoluÇão n'~l04, de 198I,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Carrancas (MG),
a elevar em. CrS 31.756.725,00 (trinta e um milhões, ~e~e
centos e cinqãenta e seis mil, SetCcê_D."tos e vinte e CínCO
cruzeirOs), o montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Req\lerimento n~ 582, de
1983, de autorhi a·o" Semidor Alfredo. Campos, solicitan~
nos termos d!) art. 367 do Regimento Interno, o deSarc:iUivamento dO Projeto de Resolução n~ 135, de 1981,
que 3.utorízil ·a Prefeiiu.fa Mu_njcipal de Ibíraci (MG), a
elevar em CrS 76.529~00,00 (setent<~: e ~is milhões, qui~
hhentos e vinte e nove_ .niil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
d~,

15
Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 576, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos,. solicitando-, nos termos do art. 367 do Regimento Jnterno, o desarquivamento do Profeta de ReSoJUção-n9 105, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Pedro dos
Ferros (MG), a elevar em CrS 84.684.600,00 (oitenta~
quatro milhões, seiscentos e oitenta- e quátro mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno únicO, do Requeilmento n~ 583, de
1983, de autoria do Senador Alfredo campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o des;trquivamento do Projeto de Resolução n9 136, de 1981,
que _autoriza a Prefeitura Municipal de Coromandel
-· (~G}, a ·etevar. em CrS 69.673.800,00 (sesSenta nove
milhões, seiscentOs e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

e
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Votação, em turnç:t úniCo; do Requerimen~o n'~ 577, de
1983, de autoria do Senador Alfredo CampOs, SOlicitando, nos termos do art. 367 do Regime~to. Interno, o d~~
sarquivamento do Projeto dC Resolução n~ 125, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipãl·de·Lagoa da Prata
(MG), a elevar em C;$ 148.198.050,00 (CeDiO e qUai-enia
e oito milhões,· cento e noventa e oito niil e cinqUenta
cruzeiros), o montante de Sua dívidã conSOlidada. -

lO
Votação, em turno único, do Requerimento n9 578, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan~
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução ·n9 I 28, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Patrocínio (MÚ),
a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e Uove milhões,
seiscentos e setenta e três mil e oitocentôs cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada.

!259

Votação, em turnq_ único, elo Requerimento n~ 579, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos tei-mas do art 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de R~olução n~>131, de 1981,
que ãutoriza a Prefeitura Municipal de Joaíma (MG), a
·elevar em CrS 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e
trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada.

13
Votação, em turno único-, do Requeríinento n~' 574, .de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'~l03, de f981,
que autoriza a Prefeitura ~U:~iCip3.1 de_ Nova Ser.Í-ana
(MG), a eleVar em CrS 42.342.300,QÕ (quarenta· e dois
milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cru~
zeiros), o montante de sua dívida consolidada.
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Votação, emJuroo.único, do Requerimento nQ 584, de
1983, de autotia do Senador Alfredo Campos, solicitando, .no&. termos do art. 367 do. Regimento Interno, o de~
sarquivamento do Projeto de Res.alução n'~137, de 1981,
q!J.e _autoriza a Prefeitura M uni_cipal de Cristina (M G), a
elevar em CrS 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco·
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

17

Yatação, em turno único, do Requerimento n~ 585, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos 1ef?10S do art. 367 do .Regimento ln temo, o de~
sarquívam~nto do Projeto de Resolução n9 138, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba
(MG), a elevar em CrS 23.224.600,00 (vínte e três Dli~
lhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

Discussão, em turno único, do .Projeto de Resolução -n~ 133, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 859,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipãl de Ta~
q_uaritinga (SP) a elevar em 12.001).000,00 (dozê milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida coD.solidada, -tendO
PareCeres, sob 860 e 861, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, _com voto vencido do Senador
_ Hugo Ramos; e
_·de MuniCípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discUti~ lo, declaro-a encerrada.
A vota:ção fica adüida Por falta de ""quorum".

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 20:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 230, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer nf'
1.300, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Luz (MG) a elevar em CrS 92.175.300,00 (noven~
ta e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n~s 1.301 e 1.302, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
-de Municfpios, favorável.
Em discussão o projeto .. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer·
rada,
A votação fica adiada por falta de "quorum".

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 21:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 268, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~
1.458, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Salto (SP) a elevar em CrS 54.989.380,82 (cln~
qilenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e
nove mil, trezentos e. oitenta cruzeiros e oitenta e
dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n~s 1.459 e 1.460, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juricidade; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. ( f_ausa.)
Não havendÓ quem queira discuti-lo, declaro~a encerrada.
A votação fica adiada por falta de "quorum".

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -

Item 22:

Discussão, em turno único, "do Projeto de Reso~
lução n9 5, de I 982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 18, de
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1982), que autoriza o Governo dO Estado de Ala_-_
goas a elevar em Cr$ 551.515.500,00 (quinhentos e
cinqUenta e um milhões, quinhentos e quinze mil e
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida co_~e_
solidada, tendo
Parecer, sob n'i' 19, de 1982, da Comissão
-de Constituiçãõ -e Justiça, pela constitucionaliM
dade e juricidade.
Em discussão--o prOjeto: (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
A votação fica adiada por falta de "quorum".

O SR.

PRESID~NTE

(Lenoir Vargas)- Item 23:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 83, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 448, de
1982), que autoriza o GovernO do E!~ãôo da Paraíba a elevar em Cr$ 749,781.000,00 (setecentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oiterlta -e um mil
cruzeiros) o montante de sua dívida co~solidada,
tendo
PARECER, sob n<.t 449, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constiÚJ.cionalidade e juridicidade, co~ voto vencido do Senad~_r
Dirceu Cardoso.
Em dis_cussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lO, declafO:a encCrrada.
A votação fica adiada por falta de "quorum".
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -

lt~m 24:

DiScUssão, em turno único;-do Projeto de Resolução n•i 138, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclqsão_deseu Parecer n 9 801,
de 1982);que autoti:Za o Govetno do Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 1.171.118.000,00 (um bilhão,
cento e setenta e dois milhões, cento e dezoito mil
cruzeiros) o montante de sua dí.vida_ consolidad?,
tendo
PARECER, sob n<:> 802, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~
dade e juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
A votação fica adiada -por falta de "quoruffi''.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -

Item 25:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nY 140, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n" 805,
de 1982), que auto-riza o Gove:mo do EStado de São
PauJo a elevar em Cr$ 493.000.000,00 (quatrocentos
e noventa e três milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida cons_olidada, tendo
" PARECER, sob n'1 806, de 1982, da Comissão
-de Constituição- e Justiça, pela constitucionali·dade e juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti"lo, declaro-a encer"
rada.
A votação fica a,diãda por falta de "quorum".
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Esgotada a
matéria constante da _Ordem do Dia, voltamos à lista de
oradores inscritos. Com a palavra o nobre Senad?~_!osé
Fragelli. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Gabriel He_rmes, por
cessão do nobre Senador Josê Lins.

OSR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Com a palavra o nobre ·senador Almir Pjnto, por cesSãO do Si. Senad<?r Jorge K.alume.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO ()0 ORAJ)OR, SERÃ PUBUCADA POSTERIORMENTE.
O SR- PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Coneedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PI;"onuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador}- S_r. Presidente, Srs. Se--- ---ii3d0res:
Trago ao Senado um assunto pungente, verdadeiramente tristé, lancinante e doloroso em todo o seu conteúdo e, como não poderia deixar de ser, ele diz respeito ao
Estã:do que aqui represento, ao Amazonas. E, se o faço
nestiOPOrtunidade, ê em consCqtiência de aqUela região,
de aquele Estado manter 11 mil quilômetros lineares de
fronteira com países 1atino-ainericahos: E, recentemente,
a Nação foi infQrmada de que o Governo Federal mandou uin efnissário à Repóblica do Suriname, Sr. MiriíS..:
tro o:irliloV~turini, parã ti:atar ci.e assunlo rdildonado
com os interesses, obviamente, do Governo br:asileiro na
grande Região Norte do nosso País.
O Amazonas é um Estado singular, diferente, por suas
características físicas e humanas, de todos os Estados
brasileiros. f: um Estado com um milhão, quinhentos e
sessenta mil quilômetros quadrados de extensão territorial e com apenas um milhão e quatrocentos mil_habitantes,mtmOs -de Un1. hãbitanie pC)r qU1lôinetrO quadrado; ao
mesmo tempo, ele agasalha, em toda a sua extensão, verd-adeirÕs- desertos- deinoiráficos e o prinCipal deles se
f:OI!_stitui"d_a região do Ri'? Negro, do Vale do Rio Negro,
que se estende por trezentos e vinte mil quilômetros quadradOs, e que ê habitado por -apenaS irinta mii brasilei;os.. E é exatamente naquele grande setentrião, deserto e
abandonado, que se encontram as principais fonteiras do
nosso País, com as repúblicas vizinhas. E, no majestoso
cenário Ouvia! que o Amazonas representa, o Río Negro.
seu prhiciPal afluente, desempenha um papel preponderante e privilegiado, unindo dois grandes rios e estabele~do a _CQp1Un_ic?ç~o internaciona.l eptre seis ~açõ_es
deste Continente.
As c:ibeceiras do Rio Negro êstão a leste de Papumi.ua,
afluente do Enrida, na República da Colômbia. Os seus
primeiros lacrimais estão próximos tambêm, das fontes
do lçana, um dos seus tributários mais importantes~ entre o Papunaua Colombiano e o Içano, há interposta
uma estreita elevação de terra, firme em aparência, mas,
confinando com extensos pântanos e lagoas, onde corre
a Guiana, nome pelo qual é conhecido o Rio Negro, da
nascente até a sua confluência com o Çanal de Cassi·"Quiare na Venezuela, o Rio Negro entra no território
brasileiro, desde a Pedra de Cucu~, que separa O Brasil da
Venezuela. Trata-se dé uma das regiões que, nâo apenas
a geografia, ffias a visão doS llóniens classificam da mais
bela região que a natureza estabeleceu em tel;'ritório brasileiro.
De que vive aquela região, Sr. Presidente? Vive única e
exclusivamente da ação que ali desenvolvem as missões
salesianas da Prelazia do Rio Negro.
Estas missões começam em Manaus. passam por Carvoeiro, Deineni, Barcelos, Tapuruquara, Marauíá, Maturacá, Uaupés, Içana, Cucuí, Taracuá, Tunuf, Jauauretê, Pari Cachoeira e tantas potras.
Os salesianos chegaram ao Rio Negro em 1915, e não
fora pela ação desses padres ben_emêritos, talvez a civilização não existisse mais naqueles 320 mil __quilômetros
quadrados, um quinto do território amazonense~
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Em dezembro de 1980, os beneméritos salesianos da
região. d-o Rio Negro foram denunciádos perante o J"rí·
bunal Bervand Russel, em Roterdã, na Holanda, acusados da prática de crime-de genocídio contra os índios.
Em conseqílêncla, Sr. Presidente, as fundações intefnaciótiãis cortaram ~s Suas subvenções àquelas missões
religiosas, que, hoje, se debatem com o estado de desassistência _generalizada, depois de, ao Iop.go _Ee mais de
meio século. de quase 70 anos. terem emprestado àquelas
populações uma assistência da maior importância e be-ri"emerêticia.
Ein 1950, havia, no Estado do Amazonas, 141 tribos
indígenas. Seria extenuante fazer a leitura dos seus nomes e dos rios que habitavam. Hoje, 33 anos depois,
aquelas 141 comunidades indígenas foram mass1icradas
pela incontrolável avidez do lucro capitalista. E esse
nl.ãssaCre se acelerou a partir do momento em que se
transformou a Amazônia na fronteira mirie!al rilaís i"mportante do nosso País.
Eram os Acaica, os Baniva, os Buhagana, os Carútana, os Desana, Os Piratipia, oS Tariana, os Tucano, os
Ua.icana, Nações iilteiras que representavam mais de
50% da população indígena existente no Brasil, que em
conseqüência da deletéria ação do Serviço de Proteçãó
aos lndios-, de triste memória e da sua sucessora, a Fundação_ Nacional dp 1ndio, foram dizimadas, foram arrasii.ci.iS, foram dila:Piadiis. Mas. o que-hoje ali se dilapida,
se arrasa não é apenas o silvícola, é também o chamado
civílizado. Na recente campanha eleitoral subimos todo
o Rio_ Negro até a Sua fronteira, em Cucuí.
E é preciso observar, Sr. Presidente, segundo alertava
o saudoso Dom Pedro Massa que, em 1915, deixou a
Itália para internar-se na selva selvática e ali morrer,
.como observa seu livro "De Tupã a Cristo", a extensão
total_ do Rio Negro é de 5.571 quilómetros, sendo apenas
Lt60 quilómetros em territóriO brasileiro. O que de fundamental esst:: rio representa para a nossa Nação é arriaravilhosii. _C_oiri.UniCação entre o Amazonas e o Orenoco,
qUe tem uma transcendental importância com respeito
aÕ -fUtUro poHtÍCõ e Industrial da Arnêrica do Sul, podendO .se afirma·r Ctúe, do.pcintO de vista geográfico. eConOmicÕ e pOlítico, cOnjuÓtamentr!, rião hã no· mundo, cenário hidrográfico universal, um rio que avantaje Ou
iguale se quer ao Rio Negro equinocial, porque nenhum
desempenha o importante papel que este representa na
sua Bacia, satisfazendo, em grande parte, a imperiosa necessidade de comunicação internacional interior da
A.q1~rica do _Sul.

- De fato, Sr. Pr:_~sidente, q_uando esta Nação decidirestabelecer o sistema de navegação fluvial, ligando o Mar
dos Caraíbas pelo interior do Continente até à Bacia do
Prata, somente o Rio Negro pode possibilitar essa proeza, porque ele se liga com o Orenoco e, conseqUentemetite, com o Mar dos Caraíbas. Ele desemboca a pouco
mais de 1000 metros à vazante da cidade de Manaus e,
logo abaixo, desemboca o fabuloso Rio Madeira. ~o único_ri_o=amazônico que pode ser ligado ao Rio Paraná,
através: de um pequeno canal artificial que não se alongaria por Quarenta quilómetros. Foi construído o canal do
Panamá, ligando os dois Oceanos;- foi construído Suez,
liga_ndo-Os dois rÕ.ares bíblicos. E com um pequeno canal
ligando o Madeira ao Panamá, e c_om algumas correções
dos ~:;ursos d'água, nós teríamos estabelecido, em nosso
País, !.lm si~tema de navegação interna de importância
indiscutível para o dese~volvimento d~-nossa economia.
No entanto, o que ali se dizima, agora, é o homem
chamado cívilizado que não tem escolas, que não tem
alimento, que_ lião tem saúde, que sofre as piores doenças
tropicais daquela região, porque os governos ali estab~
Jecidos, ao longo dos últimos vinte anos, deixaram de lá
aplicar os grandes programas nacionais, pelo menos de
saúde, existentes, diga-se a bem da verdade, nas órbitas
diversas do Governo Federal.
E a conseqüência drástica é que, nesSeS 20 anos, a corttribuiçã? ~a rendá. amazônica pâra a~ r~nda nacional d~-
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cresceu em cerca de i0%_Isto-está em relatóriO do BancO
da Amazônia. Também decresceu a renda per cap/ta em
mais de 60%, em relação à renda per capita nac.io_naL Está no relatório-do Banco di Amazônia relativo ao ano de
1980.
E por que esse empobrecimento se tantos recursos, ho-

Eu quero apelar, através do Líder do Governo, ao Sr.
Ministro do Interior, que programe, em caráter de emergência, um plano de assistência às missões salesianas do
Vale do Rio Negro, a fim de que elas possam continuar
no benemérito trabalho que, desde 1915, vêm realizando
no Amazonas.

tadamente depois da criação da SUDAM, da criação da

O Sr. Virgflio Távora- Eminente Senador Fábio Lucena, ouvindo atentamente o discurso de V. Ex•, posso
â.fiançar-lhe que seu apelo será endereçado a quem de direito, juntamente com o reforço que pretendemos dar àquilo que julgamos que representa o justo e o certo.

Superintendêncía da ZOna Franca de Manaus, se tantos
e tantos recursos foram enjetados na economia amazonense? Por que isso aconteceu? Pela ineficácia, pela inép:-cia e pela ineficiência dos goVCinos locais. E ainda pelo
poder discricionário dos Ministros da área económica,
que com diversas portarias subverteram toda a filosofia
da Zona Franca de Manaus, em tão _boa hora concebida
na Administração do Presidente Castello Branco. Também desviaram a SUDAM dos seus reais objetivos; e o
POLAMAZONIA, de que tanto se fala, atinge apenas 3
dos 72 municípioS do Ineu-· EstadO.
Foi TsSO- que aconteceu, foi a inépcia, ·a incompi:iência
agora comprovada, porque em -um só mês de Governo, o
Governador Gilberto Mestrinho conseguiu baixar, em
Manaus, o custo de vida dos gêneros alimentícios fundamentais, conseguiu baixâ-los em 50%, em um só mês de
administração. Como? Elimina-i:JdO o iniermediârio, eliminando aqueles que se antepunham entre O-prod~tor da
carne, entre o pescador, entre o granjeiro, o horticultor;
eliminando aquela intermediação e fazendo com que o
produto alimen4!r saia da sua fonte de produção e chegue diretamente ao consumidor. Em um só mês o GOvernador do Amazonas reduziu, na Cidade de Manaus, que
concentra 60% da população do Estado, em cerca de 50%
o custo de vida dos gêneros alimentícios essenciais. A
isso se chama eficiência, eficácia, competência, poder de
ação, capacidade de trabalho.

E por que não foí feitO isso anteS'? E coni() ainda coriceber, Sr. Presidente, que os -pobres lavrador~s. que os
produtores rurais do interior do Amazonas sejam submetidos às mesmas taxas de juros bancârios dos grandes
possuidores de lavoura do Centro-Sul do Pais? Como
conceber que a danosa, implacável lei da Corre~o Monetária continue asfixiandO o produtor rural do Estado
economicamente, talvez, o mais pobre desta Nação.
Não, Sr. Presidente. Algo estâ errado, e esses erros,
por certo, hão de ser corrigidOs; mas, para que sejam
corrigidos é fundamental que o Governo entenda a eternidade deste princfpio aristotélico eterno, que niuitos ~i
zem ser de Platão, é fundamental qUe o -Governo entenda
que não se pode tratar de modo igual aqueles que a natureza os fez desiguais. Isso gera a iniqUidade, que é, sabem
V. Ex•s, o cruel antônimo da eqUidade. Até os jufzes,
quando querem promover ajustiça, esquecem o rigor da
lei, abrandando-a para n~o cometer a iniqUidade. Assim, não se pode conceber que um Estado como São Paulo,
responsável por mais de 50% da arrecadação do ICM,
obedeça ao mesmo modelo tributário que são obedecidas pelos Estados nordestinos e pelos Estados amazônicos.
Essas aberrações, aqui já tantas vezes profligadas pÕr
homens de indiscutível autoridade em assuntos relacionados com matéria tributária, finãncdra e econômica,
essas aberrações têm que ser derrogadas. E, com relação
às Missões Salesianas daquela região, eu gostaria de,
atravês da Liderança do Governo, nesta Casa, ora aqui
represeritada por S. Ex• o Sr. Senador Virgflio Távora,
gostaria de, formul~r um apelo, uma súplica, uma exortação, um pedido de clemên_~a e de piedad~. Sem essas
missões.salesianas é impossível a sobrevivência da pOpulação do Vale do Rio Negro. E elas tiveram as subvenções cortadas pelas fundações internãcionais de benemerência, porque foram acusadas em Roterdã, pelo candidato do PT ao Senado, derrotado por mim,juntamenw
te com mais oito candidatos ao Senado, foram acusadas
do crime de genocídio, crime que nunca cometeram, Excelência e por isso elas, hoje, vivem em situação de penúria, dC abandono.

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço a atenção de V.

Ex•.
- Para não me alongar, Sr. Presidente, quero apenas ler
o que, só no setor educacional, as missões salesianas realizaram na Região Amazónica, desde 1915_. E_m Belém,
Estado do Parâ, eles criaram o Colégio Salesiano N assa
Senhora do Carmo, o Colégio Nossa Senhora de Nazaré,
mantido pelos Irmãos Maristas; o Instituto Gentil Bittencourt; a Obra da Providência, Escola Profissional
pitra Moças, o Colégio Santa Catarina, o ColégiO Nossa
Senhora de Lourdes, o Colégio Santo Antônio, o Externato Medalha Milagrosa, o Externato São Vicente e o
Colégio Santa Rosa.
-- Em Manaus, o Colégio D. Basco, o mais tradicional
dO Irieu Estado, por on-de passaram todos os líderes poHticos deste Século, desde os vereadores aos Governadores e Senadores da República; o Colégio Maria Auxilia·
--dora, o Colégio Santa Dorotéia, o Patronato da CaClloeirinha, o InstitutO Benjamin Constant, instituições
todas, pelo menos no Amazonas, em pleno funciona·
mento.
Os Capuchinhos do Rio Solimões màntêm, em São
·-·Paulo de_ Olivença, o grande CoJégio de Nossa Senhora
da Conceição, com cursos primários, ensino aS;rícola- e
profissional, além de escolas de primeiras letras em
vários pontos da Prelazia.
Os Padres do Espirita Santo mantêm um Seminârio, o
Externato São José, o Internato Colégio Santa Tereza, a
Escola Normal Rural, do tipo marcado pela então legislação estadual amazonense, um Jardim de Infância, um
Prendârio Feminino, tudo no Município de Tefé, no Rio
Solimões.
No Rio Branco, os Beneditirios da Prelazia do Rio
Branco mantêm um aprendizado agrícola para meninos
indígenas e um "grande internato para meninas. Os Pa~
dres Servos de Maria, do Alto Purus e Acre, alêm de escolas primárias- nas sedes das parõquiaS; mantêm a· Colé-gio Santa Juliana, a cargo das Servas de Maria. Os Agostinianos Racoletos; no ~rus, mantêm, na Lâbrea, escola
de humanidades, escola prática de agricultura, escol~ de
canto, oficinas de carpintaria, pintura e fotografia, além
de um insti~uto para moças. Os Franciscanos do Baixo
Amazonas mantêm seis escolas primárias em Obidos,
Alenquer, Santarém, uma Escola Normal em Santarém,
doiS:_ 9r_fanatos, dois çolégios para meninas em Obidos e
Monte Alegre e, na Missão do Cururu um internato dom
75 indiazinhas. Para o ensino feminino, são ajudados pefas irmãs Missionárias da Imaculada: ConCeição.
Os Salesianos,_ que têm inegavelmente o peso de maiores responsabilidades, que lhes advêm da eXtensão de
seus territórios preláticos, do volume de população, indígena ou não, -sobre que devem aluar e das obrigações quese impuseram, mantêm, presentemente: a Escola Agrícola de São áabriel, o Asilo Maria Auxiliadora, também
em São Gabriel;-o CoÚ:gio São José e o Asilo Santa Teresinha, em Barcelos; o Colégio do Sagrado Coração, todos fndios Tucanos, e o Asilo Maria Auxiliadora, todas
Tucanas, em Taracliá; ó Colégiô São Miguel, também
Tucanos, e o Asilo Maria Auxiliadora, Tucanas, em
Jauareté~Cachoeira; o Colégio D. Bosco, em PariCachoeira; e um externato em Santa Isabel. Em todos esses estabelecimentos, além das aulas de primeiras letras,
funcioila uma escola de agricultura e de ensino p~ofissio-
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nal. Em Porto Velho, os Salesianos possuem o Colégio

D. Basco e a Escola Normal Rural. E em I{umaitá, o Patronato Domêstico Proftssional; assim como a Escola
Normal Rural de Tapurucuâra.
Foram esses homens, Sr. Presidente, que foram
acusados de genocidas, por irresponsâves membros de
um. partido que, no meu Estado, foi simplesmente
arrasado. O PT não elegeu nem sequer um vereador em
todo o Estado do Amazonas. Seu candidato ao Senado,
o leviano acusador desses ~neméritos da humanidade,
obteve 1.200 votos, enquanto eu atingi 190 mil, o que
representou o julgamento do caluniador, e a absolvição
daquele que, pela imprensa, tomou a defesa desses
beneméritoS do gênero humano no Estado doAmazonas.

O Sr. Almir_ Pinto- Permite V. Ex'" um aparte?
O SR. F ÃBIO LUCENA- Com muito prazer, nobre
Senador Almir Pinto.

O Sr. Alinir Pinto Venho acompanhando com muita
atenção o discurso de V. Ext e, inegavelmente, nós,
brasileiros, jamais podC?remos esquecer o trabalho de
cristianização, -digamos assim, daqueias congregaçõ~s
salesianas e também da Companhia de Jesus. Vamos
encontrar, em todo o território nacional, o marco
indelével dos jesuítas e dos salesianos. Na Amazônia,
quando lá estive pela primeira vez, hospedei-me em uma
das fundações dos salesianos que V. Ext citou, em
Belém, no Colégio de Nazaré. E,jâ àquela época, agente
sabia perfeitamente o que representava para a Educação
no N arte' do Brasil, essas congregações predestinadas a
fazerem o bem. O Br.iSl.fdeve muito aos salesianas e aos
jesuítas._ Quarido estive em uma das reuniões da
SUDAM. em Belém, e depois na SUFRAMA, em
Manaus, um nome avultava para todos nós: a missão da
prelazia amazôníca, onde um grande soldado brasileiro
prestava, devotadamente, uma assistência que todos nós
Sentíamos muito bem recebida pela Prelazia, que era o
Brigadeiro Protásio. Naquela ocasião, era como que
urÚa das pessoas bem querida~ daquelas irmãs, que
davam tudo de si em beneficio da Educação e até mesino
da Saúde do pOvo amazonense. Dai V. Ex• fazer uma
gr'andejustiça, nesta tarde, como sempre costuma fazer,
trazendo essa relação de estabelecimentos educacionais,
todos eles marcados pela ação salesiana, esta ação que
reverenciamos, porque o salesiano tem sido um grande
benfeitor da nossa Pátria.
O SR. FÁBIO LUCENA- Eu agradeço o aparte de
V. Ex'", nobre SenadO-r Alnrir Pinto para, antes de
concluir...
O Sr. Hélio Gueiros -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FABIO LUCENA- Com todo prazer, nobre
Senador Hélio Gueiros.

O Sr. Hélio Gueiros- Senador Fábio Lucena, quero
aplaudir V. Ex• pel~ reparação justa que faz, aí da
tribuna do Sen-ado, com relação ao meritório e cristão
trabalho das prelazias religiosas em toda a Amazônia.
Antes de Ministério do Interior, antes de FU~AI, antes
de todas as outras campanhas, quem cuidava, . na
realidade, da educação, da saóde e do espírito, também;
dessas abandonadas populações da Amazônia, eram,
como ainda são hoje, os religiosos. ·E, aqui, quero
ressaltar que acho que essa obra benemérita não é
exclusiva apenas dos Salesianos ou dos Maristas, mas
quero dar o meu testemunho de que ela é realizada por1
todas as s~itas religiosas que operam na Amazônia, não'
só da Igreja Católica, mas, também, dos Protestantes.
Sabe V. EX B9 muito bem o grapde trabalho que a Igreja
Adventista do Sétimo Dia realíza naqUelas paragens. V.
Exf- denuncia aí campanhas contra esse trabalho;
acontece, nobre Senador Fá~io Lucena, que essas seitas:
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esses serviços religiosos, são obrigados a ter missionários
estrangeiros em sua.s hostes, mas eles têm missionários
estrangeiros porque não há vocações nacionais que se.
dediquem-a este trabalho no interior da selva amazônica;·
Então, há uma certa facilidade de se fazer intrigas, hojQ
no Brasil, com qualquer coisa que estrangeiros, eStejam
no meio; claro, que há muitos estrangeiros., há muita$,
multinaciomiis, com grandes- prejuízos para a Nação

brasileira, mas também há estrangeiros dedicados,
:consagrados, que estão trabalhando a favor da
Amazônia. E eu creio, e dou testemunho, como V. Ex•
estâ dando, que em matéria de sacerdotes na Amazônia,
os estrangeiros que alí trabalham estão ~rabalha11do
consagradoramente em favor, não só do civilizado,
ccmo também do indígena. Felicito V. Ex• por essa
reparação, e sinto-me perfeitamente à vontade em dar o
meu testemunho em favor desta grande obra que os
religiosos estão realizando. E não. quero deixa·r de
mencionar, nobre Senador Fábio Lucena, que, ao lado
do trabalho missionário dessas !!eitas re.ligiosas, houve e
há uma grande força tambêm lutando e trabalhando em
favor do homem esquecido da Amazônia, que é o
pessoal da FAB. Sabe V. Ex• muito bem que durante
anos e anos, na Amazônia inteirap1ente Isolada, nos
municípios mais longínquos, o único sinal de civilização,
para trazer um certo calor à obra dessas prelazias e
desses religiosos que trabalhavam na Amazôp.ia, era o
avião Catalina da F AB, que amerissava nos nossos rios,
nos nossos igarapés e não tinha problema de campo doaviação. A eles, também, acho que V. Ex• deve juntar o
seu aplauso e o seu louvor porque, na realidade, antes
dessa onda em favor da Amazônia, na verdade; só se
lembrava dela os religiosos e a nossa gloriosa FAB.
O SR. FÁBIO LUCENA- Tem toda razão V. Ex•,
nobre Senador Hélio Gueiros, e, aliás, os salesianos ào
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Rio Negro foram os primeiroS encarregados dos serviços
de correio naquela região, auxiliados de modo direto,
eficaz, eficiente, pela Força Aérea Brasileira, pelo avião
Cataiina, que era o avião amazónico por excelência, qu_e
não precisava de aeroporto, que pousava em qualquer
margem de qualquer rio.
Muito agradeço a lembrança que faz V. Ex• da
participação da Força Aérea Brasileira que, até hoje,
apesar de os Catalinas não mais estarem. em
funcionamento, até hoje a FAB se confunde com a
população abandonada do interior do meu Estado, que
tem na FAB o único meio de comunicação, pelo menos
com a Capital do Estado que é a Cidade de Manaus.
O Sr. Virgr1io Távora -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- OuÇo V. Ex• com muita
atenção.

O Sr. Vírgr1io Távora - Visitando aquelas paragens
longínquas, eminente colega, com que emoção ouvimos
<r depoimento, inclusive de silvícolas através de seus
intérpretes, daquele pai grande que era o. Brigadeiro
Protásio, do ·-amor que ele tinha, - eu disse tinha,
porque hoje ele estâ na reserva - por aquela missão
evangelizadora. Ao invés so seu quartel general possuía
ele como habitat o avião, as malocas de índio, as missões
que frenquentava, as longín(ruas paragens por onde
perlustrava. Neste momento .em que se faz justiça
àqueles seres humanos que procuram, apesar da
incompreensão de muitos e contra uma natureza adusta,
levar um pouco de tranquilidade, um pouco de lenitivo
ao sofrifnento dÕs silvícolas, é justo que se faça menção a
esta figura na qual pensamos homenagear toda a Força
Aérea Brasileira que lá, pioneiramente~ levou o seu
lenitivo.

O SR. FÁBIO LUCENA - Muito obrigado pela
intervenção de V. Ex•, nobn: Senador Virgflio Távora.
Concluindo, Sr. Presidente, desejo recordar que, em
1959, contava eu 18 anos de idade, quando o Presidente
Juscelino Kubitschek visitou a Região do Rio Negro.
Eu, jornalista, fiZ P8rte dã comitiva que acompanhou o
Presidente ao Municfpio de São Gabriel da Cachoeira
que, na época, se chamava Município de Uaupés.
Discursando no Colégio religioso daquela paragem
ignota, dizia o Presidente Juscelino Kubitschek aos
padres de São Giibriel: .. Eu não sabia que vocês estavam
~O~struindo Brasílias· aquC no centro da selva"'. Tão
entusiasmado ficou o Presidente com o tipo da
construção: colégios construídos de concreto armado,
com tijolo fabricado pelos próprios fndios, numa
demonstração de vigor, de energia e de de.sejo de realizar
~ grandeza da Pátria, no perdido Setentrião da
Amazônia.
Dom Pedro Massa, Bispo Prelado do Rio Negro,
respondia ao Presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira:
"Presidente:, a sua surpresa não nos surpreende,
__ _perdC?e-!lle ~ pleonasmo, mas não é só V. Ex• que
não sabe qu-e aqui estamos construindo novas
"BrasUias"; a Nação inteira não sabe o que estamos
fazendo na Amazônia."
De fatO, Sr. Presidente, é necessãrio que a Nação
comece a entender que a Amazônia existe e que deve
continuãr a ser biãsileira.
Era -o cj"ue tínha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SRFÁBIO LUCENA EM SEU DISCURSO:
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PRELAZIA DO RIO NEGRO

pelas planícies do aluvião: como o Solimões ou o Purus.
As pedras submergidas que se mantém perto da superfi-

ESBOÇO GEOGRÃFICO
No majestoso cenário fluvial do Amazonas representa
·o Rio Negro, seu principal afluente, um papel preponderante e privilegiado, unindo dois grandes rios e e~~abele
cento a comunicação internacional interior entre seis
Nações. A sua bacia hidrográfica está compreendida, de
hemisfêrio, entre 32'54" de longitude Sul e 39, 09'36" de
latitude Norte e 161', 32'54" e 37'42" de longitude Oeste
do Rio de Janeiro; apresenta uma conformação triangular de relevos desiguais, limitando-se ao sul, norte e oeste
pelos divisores das bacias do Solimões, Orenoco e Essequibo.
Denominado outrora pelos gentios, Quiari, Guriguacuru, Uruna, ou Guarinaguassana no seu curso superior,
tomava na parte baixa os nomes de Uereyâ ou Ueneaçu.
A sua atual designação é proveniente do aspecto escuro
que apresentam as águas turvas: seDdo o rio formado d_e
rochas, pobre em sedimentos, ostentando uma vegetação
de arbustos, com árvores não muito altas, mas vestidas
por densa folhagem, variando do verde escuro ao azeitona, desprende anualmente con:oiderável quantidade de
húmus.
As cabeceiras_ do Rio Negro estão a leste de Papunaua,
afluente do lnrida, na República da Colômbia, na latitude Norte de 2.,, 06'31" e 269, 37'54" de longitude Oeste.
Os seus primeiros lacrimais estão próximos também das
fontes do lçana, um dos-seUs tributários mais importantes. Entre o Papunaua e o !çana hã, interposta, uma estreita elevação de terra, firme em aparência, mas confinando com extensos pântanos e lagoas onde corre o
Guainia, nome pelo qual é conhecido o Rio Negro, da
nascente até a sua confluência com o canal natural ~e
Casiquiari.
Com uma profuildidade- inici3.l mínima de 4 -meirõs, .
uma largura média de 300 metros e velocidade de 6 Km
por hora a princípio a direção geral SO-NO atê a embocadura do rio Pimichim. Livre, então, da influência orográfica dos montes de Caparro e SU.jeifo, pouco depois, à
ação oposta do vale do ~si,quiari, torce bruscamen~
para o Sul, diminuindo um Pouco a sua velocidade e a~
mentando consideravelmente a sua largura, para reduzila adiante, entre São Carlos e São Felipe, perto da República da Venezuela. Bifurca-se na ilha de São José, ao
sopê do grande titã, a Pedra do Cucuí, atalaia escarpada
e abrupta que marca a sua _entrada em território brasileiro. Comprime-se logo baixo em Marabitanas, recolhendo em seguida à margem direita as águas do Ixié e lçana,
e já sôbre a linha equatorial recebe o Uaupês ou Caiari,
que lhe avoluma a massa hidráulica, imprimindo~lhe
novo rumo; é aí a parte média de seu curso.
Atê então, oferece o Rio Negro um canal invariável e
profundo, com um desnível uniforme e pouco sensível, e
uma corrente praticamente inalterável. Forçado, entre--tanto, pela serra Anary, que determina sua confluência
com Uaupés, faz uma brusca deflexão para Leste, formando um canal que zinguezagueia velozmente por en~
tre paredões graníticos, precipítando~se encachoelrado
com grande ruído desde S. Gabiel até Camanáus. A navegação e pilotagem de um rio como o Negro requ~-~111
pois, extraordinária perícia, ine-móriã,-Percepçào rápida,
calma e reflexão que bem poucos pilotos indfgep.as conseguem atingir. Da povoação de S. Felipe, que se acha
Ioga acima da foz do Uaupês, até Santa Isabel, um batelão com a equipagem de oito indígenas leva ?inca dias,
mas oito dias ou mais são necessários para a víagem de.
volta.
Em Camanáus recobra o rio Negro o seu nível anterior, restabelece a sua calma e ramifica o seu thalweg, recebendo à margem esquerda o Padauiry, que o comunica
com o Passimoni, afluente do Casiquiari. Af já no vale
central da bacia amazónica dirige-se para SE. Os desníveis, tortuosidades e correntes alternam-se com dila.
tações semelhantes a lagos, às vêzes transformados em
positivos arquipélagos, e que diferem notadamente da
monótona semelhança que caracteriza os intermináveis
meandros, enseadas, voltas em arco ou ferradura, como
a generalidade dos dois rios de água branca, que cortem

cie das águas, e a crista dos escolhos manifestam-se por
um tremor superficial, a que chamam águas tremidas, dificilmente reconhecíveis quando o sol brilha de frente
cuja superfície é agitada por uma leve brisa. Nesta seção,
do lado oposto a Carvoeiro, deságua o Rio Branco, por
três bocas, cheias de ilhas mal definidas, cobertas de espesso matagal e pântanos, separadas por paranás-mirins,
tão extensos que se torna difícil distinguir a terra firme.
formação esta que se denomina chavascal. Na bacia das
águas, quando as margens de areia branca correm em
grandes extensões formando bolsas circulares, os bancos
de areia diagonalmente ao eixo do rio, submersos ao
_ponto de tornar o canal imperceptível, constituem uma
barreira para a navegação que só pode ser feita em ubá e
tipos pequenos de montaria. Em Boiaçu o rio alarga-se
numa expanção oceânica, simulando um grande lago, região muito temida, por causa do vento Leste, assás forte,
que sopra incessantemente atravês dela, o qual começa a
soprar duas horas antes do Sol nascer, continuando até a
tarde. À noite quando o vento passa é as vagas acalmam
é geralmente preferida para atravessá-la, tanto em lanchã.S Como em canoas. Em alguns lugares a vasta largura
do rio ê interrompido por ilhas colossais separadas por
canais estreitos; em outros, parece estar-se em alto mar,
vendo-se apenas, a alguma distância uma ilha coberta de·
árvores ou uma nesga de terra firme acima do horizonte.
Pouco antes de chegar a Paricatuba estreita bastante,~
depois corre banhando a Capital 'do Estado, desembo·
cando em seguida em largo estuário no rei dos rios.
Pode·se dividir o Rio Negro em quatro partes bem distintas: a primeira desde a sua nascente atê a desembocadura do rio Pimichim (500 quilómetros); a segunda do
Pímichim ao rio Uaupés ou Caiary (350 quilómetros); a
terceira da desembo_cadura do Uaupés à do Padauiri
(340 quilómetros); e a última do Padauiri à Barra (510
quilómetros).
_ A ~tensão total do Rio Negro é de 5.571 quilómetros,
sendo 1.165 em território brasileiro; a sua declividade
média é de 0,024 por quilómetro.
Superfície da bacia: 648.000 Km 2
Rumo geral: N.O.S.E.
Velocidade média: 5 quilómetros pjh.
Largura: 800 metros.
Temperatura média do vale: 279 centigrados.
OS produtoS naturais conhecidos até hoje no Rio Negro e seus afluentes são a goma elástica, o caucho, a batata, a piaçaba, a salsaparrilha, a castanha, o puxori, a
baunilha, o tucum: também se encontra em abundância
considerável o cumaru, a bacada, o óleo de copaíba, a
quiria, a simarruba e outros produtos de valor apreciá~
vel.
Além dos frutos alimentícios dos trópicos,
reproduzem-se tam'bém como exuberante louçania o ai~
_ godão, o tabaco, o cacau e o anil.
Essa maravilhosa comunicação entre o Amazonas e o
Orenoco tem uma transcedental importância com respeito ao fundo político e industrial da América do Sul, podendo afirmar-se que, do ponto de vista geográfico, económ_icO e PolíticO-conjuntamente, não há no mundo, no
cenário hidrográfico universal, um rio que avantaje ou
iguale sequer ao Rio Negro equinoxial, porque nenhum
desempenha o importante- papel, que esse representa na
_ sua bacia, satisfazendo em gr13:nde parte a imperiosa ne~dade de comunicação internacional interior da
Américã do Sul.
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Quando o esforço humano apro~eitar essa ing:nte
obra da natureza, desenvolvendo a sua força e quanttda~
de, servindo-se de suas cachoeiras e das energias do progresso, que ele entranha no seu leito, será certamente o
Rio Negro um foco de irradiação e atividade, que estenderá bem longe a sua benéfica influência.
Devemo~ notar também a importância militar do Rio
Negro, como via de comunicação estratégica sendo que
as antigas fortalezas de S. Felipe, Marabitanas e S.
Gabriel, construídas pelo receio de domínio estrangeiro
em 1754 e [763, determinaram a importância militardeste rio em seu passado, -presente e futuro, como via de
conquista e de comunicação administrativa e internacional.

DISTÂNCIAS

Da foz a Manaus . . . . . . . . . . . . . . . 12 quilómetros
De Manaus a Tauapessaçu ........ 127,5 quilômetros
De Tauapessaçu a Ayrão . . . . . . . . . 97,5 quilómetros
De Ayrão a Moura . . . . . . . . . . . . . . 604 quilómetros
De Moura a Barcelos ............ 157,5 quilómetros
De Barcelos a Moreira ...................... · 75
De Mo feira a Thomar. . . . . . . . . . . . 67,5 quilómetros
De Thomar a Sta. Isabel ......... 125 quilómetros
DeSta. Isabel a Castanheiro . . . . • . 75_ quilómetros
De Castanheiro a S. Gabriel ...... 127,5 quilómetros
De S. Gabriel a Cucuí..
. .. 240,5 quilómetros

População
Municípios
103"135
Transporte
14.875
13- Itacoatiara ..........••. -. ....... .
1Ml9
14- Labrea ......... · ·. ·. · •· •·· ·• ·• ·•
69.959
15-Manaus ...........•.•...•.....•.
14.844
16- Manicoré ...............•.. • .•. •
12.443
17--:: Manacapuru ................... .
!0.501
18-Maués ......................... .
Ll45
19- Moura ................•.. _.···· .•
4.424
20 - Porto Velho .................... .
14.607
21- Parintins ............•. ~· ..• ·. · ..
11.120
22- S. Paufo de Olivença ............ .
13_562
23 - São Felippe ...............•....•
14.080
24 --São Gabriel .................... .
3-198
25-Silves •..........•.•. , ••....•... ~
1L262
26- TeiTé •"• ... """" ...... ··""""""" '".
J.222
27- Urucará ....................... .
4.067
28 -V rucurituba ..............•......
323.063
SOMA''""""'""'"""'"'""'''"""""Convém ponderar que este recenseamento foi efetuado no Amazonas, no mês de Setembro, época das vasantes dos rios, quando se tornam difíceis as comunicações
para -o interior. Ora, uma grande parte da população
amazonense está localizada cm lagos e em seringais, que,
nesse mês, ficam privados de transportes, impossibilitando, dessa forma, que os recenseadores (IZessem um serviço completo. Houve necessariamente, vultosas omissões.
Justifica-se, pois, a suposição de existirem neste Estado, 450.000 habitantes.
O elemento indígena, que vai diminuindo constantemente na fusão com os invasores, ainda é representado
pelas seguintes tribos, conforme nota que nos foi fornecida pela Repartição de Defesa e PrOteção aos lndios, de
Manaus:

Rios em que habitam

Acaiaca (catapolitani) .....• ~ ... ,- .•..... ~· ..•... , • Uapés e seus afluentes
Adzaneni ........•...••.....•...•••..• ·~---. ~ ....... ·-·. Uapé:s Içana
Baniva (carutana) .......•.•.•.•.•..•..•..•••..••• _ U apés e afluentes

~~::~:naa .~:::::~~::::~:::::::::::::::::~:~::::::.~=;~::!é
Caua·tapiya (maólieni) ..........••.• ~,. .•.••. -· • . • • Uapés Içana
Deçana ... : ................................... ·-~- ~ Uapés Tiquié, Papury
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Nomes das tribos

Rios em que habitam

Dérunei ................ ,. .....•..•.•• _...........
Djaui-rriinánei , ..... ,_, . ......__. ___ ......•.•••.. ~ ....._,..
Huhuleni ... , ·~·---~· .. --·-·-·-·-··· ..•.••••• ..,,_, ,~ .". ~·.
lpéca-tapiya (Cummã-minanei) ........ ,_,... . . . . •.. •

Uapés Içana
Uapés [çana
Uapés Içana
Uapês Içana

Iyeine .... - ..... _..._, ... "' •.•••.• ·-~ ............. ~ ..... 1•• ·-~ .M.édiQ U:apés
Mabatsi-dákeni ... ·-·-·. -~ ..........•.... ,?_ ••••.•• ·~ Uapês Içana
Payorina ., ...... _.... , ........ _... _•.• _. ......._•. ~-..--. Uapéslçana
Pirá-tapiya· ..... , ...........•_._._, •.. , .-. ...... .,_...... Médio_~apés
Siuci-tapiya (Oliàperi-dakeni) . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • Uapes Içana
Tapiyra-tapiya (Hema-dakeni) ,_, ......_. ........ ~... Uapés Içana
Tariãna (Cumetene) ...... ,_..................... ~. Médio Uapés
Tceloá ........ , ..... ~ .••••.•...•.•........••_.. . papés Tiquiê
Tucano ............................. ·-• ... ·---·~... Uapês TiquiéPapury
Uaiima .......................... ~ .....
Uapé: 1)quié
Uatsoli-daheni .............•. , .....•.•.. , • ,___. .___... Uapés Içana
Uiue-tapiya ............................ ~--....... Mêdio Uapés
Yurupari-tapiya (lyene) ..........•...•... -•....... U.a.pés e seus afluentes
Alpo-Sissi . . . . ...... -- ••. ~........ •• . . • . • . • . • . Tapajós-Bararaty
Apiacâ ........... ..-. ....... ~, ....•... , . . . • . • . • • . . • . Tapaj{Jª e: Boca do S. Manoel
Namniqt.iãra .............-.....•.•.•.•.•. ~....... ·rapaj_ós Madeira-Juruefia-AripUanã ~Roosevelt
Amahuac:a .... --~., ....•••...... _. ..•. ~-· •• ·-~---··. ~..- Jur:~_,ã-Purús-, AltoJuruáeAlto Purus
Ararauã . ···········-···· .. ·--·········-··-····-~~-···- Jur!J,âeLiberdade
Arauá ............._. "'' .. ~~ ._ .•.•.... __•• , .•.. _•. -~.. _Médio Juruâ
Bendyapá .....•.••..•.• _.• , ....................... _•. ~toJuruã
Achionaua ..... , ·····-··~· '"········-···········-·· )uruã-Gregório-TaraucáeEnvira
Cadékilli-dyapã ......-.-· -~~ -~ .. -~ ...... ~-.... •. .. -MêdioJuruâ
Campa ...... ···········~-.--~····· .•.. _.• .-.~-~--~·· .Turuá-.Plirim
Canamary(Uili-dyapã, Tiumãdyapá) .....•.•.... -.... JJ.!.ruá-Purus-Jutahy-Gregórioe Alto Purús
Caparlarta -- ..... _._ ..... -~ •..-•. -· ..................... j\!to Jur~â çJavary
Catauichi ········--·~·---- .. -~ ................... Juru,~_, Purús, Breu, Ituxy e Mucuhim
Catíanã .. ~ . .--.--:-:-:~.----:--:--~--~--;:----:... . • . • . . . . . . . . • • Purús, Alto Purús e Afluentes
Catultina ........................_.. •• . ... .. ... • .. Juruâ-Gregório-Tarauacã
Cnanina'ua (charanáua)· ...•.......•••...._. ~. ·..•-.•:. Juruá Envira, Douro
Chipinauã ......._............................... ·AitoJuruá
Corina ...........•. ~-- _-~ ~. . • . • . . . • • . . . • • . . • . • Juruá, Purús.~ar~ry-Chiruá-Óregório
Corina ....... ,__,_. ,_......... . . . • • • • • . . . . • • . • • . • . . iuruá Tapauá ·
'
COto ............•-.•.... ~ .•.•.•..••-............. JuruáEnvira ou Embira
Cuntanaua (Contanaua). .... , . . . . . . • • . . . . . . . • • . . •.• Juru·á~Envira e DourO
Curiâ ... _. ~- -~·-· ._._._. ~ ·-~ ••.•....•.•.•. ·-·~ ..~..---_. •. JuruÂ-EnviTae D~ur~
Guyanaua ....... ·-··-······ -----·······-n········ Ju~UãMô~
Heuadie ..........•.•......••....•...•..•.••..• _. Baixo Juruá
Marinaua .... _......•.._,_, ---~·. -···............. ;!3ai_xo Juruá-Erivira
Nakuini ....... ,. _•.. _.-. -~ ...... -~.,., .... ~ .•. ·--~ Juruá:Mô~
Pacanauá .......•• _•..•••.•. ""•••••• ~ •....._.__ .• ~-.: ·.--· Juruá Envira
Parauá ..... _.......... ------ ""'-~--.- -· .•..•. ·:-~· •.• :,. :{!!!:_Hª-Y~eg~rio
Remo ......... -~ ••..• -••.••.•_, ••.•.•. , •••••• --·.• •• J~uá mirim
Sacuya ...................... ~ ................... ~·· ~ltQJUr!Jâ
Saninaua .......••.-•. ~ .............. ~--·· .• ~-··• ._.• AltoJuruá
k

........

Tauaré ·······.········~--.-.----····-············· Juruá~Envira
Tuchinaua (Tiuchuanaua) ......••.•. ~ •••.••.. -.-. ~. • iu.~;uâ Tárauacá-Envira e Jordão
Tyumã-dyapá ........... ç. ~ ... ~ .. -...... •. .. ... . • .Juruá Purús-Jurupary-Pauhifiy-Alto Purús
Uadyo-paranin-dyapá ........ ,_, •.... _....... . • . • • • Solimões-Jutahy
Uili-dyapâ .......... ·-· •...•••..•... ~ .•.•...• ,... Médio Juruá
Yaminaua(Jaminaua) ........ ········-----~~--~- AltoJuruáeEnvira
Yura .-.....•. -~-····~~-· .........•.••.•...•..••• AltoJuruá
Mastanaua ... , ......•. --· ~ ... ~--.......... . • .. . . . Juiuâ~Tarauacã e Jordão
Nelnanaua (Iniuanaua) . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . • . . . • . • i~uá-Tarauacá e)ord.i(o _Capanana .... , ........ ~ ........... - ..... ~-····.~· Juruã~arauacáeJor~~o. ~
Amurumatê ............................ , . • • . .. .. Ju~ã~Tarauacã Jordão e Douro
Amena-dyapã . , .... ·-. ·-· .••••.• -~ ..•.• -~ .•__~. ~- ., .• ~ Soltmões-Jutahy
Pidâ-dyapã ... , .....•. ~ ... _.......... " •.•". _.... ,,. Jl!~Uá:Ju~~Y. _
.
__
~
Arara (Yuma ou Araraua) .... ·--·.................. Nto ~rús,Alto Juru,á e Aripuanã
Cachari ··········~········-·········-···-··--.,···· Purús-:ItllxyCanguiti (Ipurinã) .... , . • • . . • . . • . • . • . . • • . . • . . • • • • Purús-Acre-Médio Pur6s-Baixo Acre
Sepatiny-Seruhiny-Ituxy
.......

Abril de 1983

Abril de 1983
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Nomes das tribus

Rios em que habitam

Alto Purus e Alto Acre
Pl,lrus-Curumaha
Alto Purus e Ara cá.
· Purus Curumalia
Purus Curumalia
Purus-Acre-Serubuiny-sepatiny-Ituxy
e Acre
Alto Purus-Médio Acre
Maneteneri .. , .......• ,. •..•..•...•••....•••.•.•.•.
Mêdio Purus
Paumai'Í .... ,_.• _.. ·-~~-~-- .................. -.;:;-.-; •• Piro (Chontaquiro) ...... , • ·-----.- .•...... -. •..••• ~· ..--. .. A1to Purus-Aracá
Purus, Tuhiny, Inauhiny, Mamoriâ,
Yamamady(Jamamady) .........•.....••.•••..• ,.
Pauhiny e Tapaliá
Purus-Tapauâ
Muberi ...... , .......••.•.•..•..•••....•. ~ .. -.-. •· ·. -. ··
Purus-Paranâ-pixuna
Yuma ················-·~··············~--~-•.• -.-.
Madei_ra-Jamary-Arikemes
Arikeme .. _•.. ~ ..•. -•.•..•-..................... ~.-.•...
Caripuna .........-..•.. -.-.-.•.. ~ .•. ~ . .:.,••••.•• -.-~·'- • Madeira-Mutum-Paraná
Madeira-Candeia-J amary
Caritiana ...........•...•.•.•.-..-.••.•.•......••.~.•
Madeira-Aripuanã-Roosevelt
ltoga-puk .............................. -.-.- .. -.~~-.-.• Madeira-Arikemes
Jaru .......••. -•.•. •=-- •• ~-· •.•• •· •.••••.•••••••••••
Madeira-Roosevelt-Marmellos
Matanauê ....... ~-· ..••..•.. -.~~-..-· ... ··••· .. ,.: .-..
Miguelinhos(Pavumua) ... " .... ,-, ...... , ........ .
Madeira-S. Miguel
Madeira-Abunã
Pacaguará .... ,_, ...••••••••.-.. , •.•.•...•.•....•.•.
Paca Nova ..... ·--· ._..• --. •..•.•.......• ; • ~ •.•. .;: .. __ -Madeira-Rio Paca Nova
Parintintins . , •..••••.•••. -· •..-. .,----.-.- ..•......•.• ,o-.
Madeira-Maicy-Maicy-mirirn
Madeir.a-Médio-Maicy
Pirabã(Mura) , ....•. ~·----·-·-···················-··
Tura (Torá) ... ,_, ...-.- .••• : • . '""' •.• ·...•........-..•
Madeira-Marmeiios
Urumi ,_, .. ,_, ...,.. ....... .._~,.,..,_, --=---~--- ~
Madeira-Gy-Paraná
Urapã ........ ~~- .•.•. -.- .••...-.••... ····- ....... -•..
Madeira-Jamary-Arikemes
Aturai, ...• ··-".._........, ____ ~--····· •.•.....• ~ ••.... ,,Rio }3ranco-Takutu
Chirianã ........ ~ ........-.•... ,;. .•• :~ .•.•.....•.••.. ·
·Rio Rio-Urancuera
Jaricuna (Taulinpang) ... , ... -.................... ..
Rio Branco-Cotingo-Surumu-Amajary
Rio Branco-Auary
Macu ......•• ~ .... --~·-······ .. -•..............•.•
Macu ........•.• __ .., ·--·- .-•••.• J • • ~_. • •- • • • • •~-- •.••-:.·~-;Rio Branco-A uary
Macuxy ....... ,. .• -··., .. _........... , ••.•..• ; ;;;.• ·.•..•. · Rio Branco-Surumu-Tacutu-MahuUrancuera
Maiongong (Vecuana) -~~----· ... _• ., •...... ~ ....•.•
Rio Branco Auary
Rio Branco-Urancuera
Maracanâ .. ·--~·-· .• ~-~· •. _, ·-·-'-----~--'· •••.•...•.. ,..,.,
Rio Branco-Caratimmay-Mocajahy
Paucbiana. , , .. , •o• ••• , •••• , •••••••••• -•• ,. ; ~.·•••• r
Rio Branco-Urancuera-Surumu
Pichaucó ....•.... ··-~-- -4·--~-~---~----. ~Purucoló .........• ~- •.. --~ . .- ......._........ •.......
:_Rio Branco-Urancuera
Sapará ....................... ".: .. •"· •.•. , . . . . • . . •
· Rio Branco-Urancuera
Tap'ioc3"{Uayeyê) . "' ..•..... ,_,. _ ...•.. --.-........ , .-.
Rio Branco Anaua
Uaica ............ --. .-~ .......• ·"' .-......•.---.. ...... ·-~-~..=-Rio Branco-Urancuera
Uapichana ... , .... -· ....................... _.... :...~
Rio B_ranco-Takutu-Sumuru-Amajary
Ria Branco-Urancuera
Uayumarã ...... --~ç
--~----..-..~•
Yecuaná ...... _. ·~ --~- ........... ..,, ~-ç··· . ....... :............ ,
Rio Branco-Auary
Boccas Pretas (Mundurucús) ....................... _ Baixo Amazonas-Tapajós e Mauês -CampineiroS (MunduCurucús) .......••.... .,__,. ._ •..•••
Baixo Amazonas-Tapajós e Mauês
Mauês .. ~ ....
·-M··· •... .- •. ;...... ~- .... . . Baixo Amazonas-Ma uês e Andirã
Mundurucús ......•.... ~ •. .-~ ................,,.,._ ~ ...... ,.~
Baixo Amazonas Madeirã-Maués A~
pucuitaua, Canumã, Abacaxys
eSucundury
Mura ......•_.,. •~ ....---...._._ ........... ~--"-"-- •.• _ •..• -.•-....... -. '.·-. . :
Baixo Amazonas-Solimões e Madeira
Autaz e afluentes-Baetas, Ma·
nicor~ Matauará e Canumã
B. Amazonas-Nhamundâ (Jamundá)
Uruá ············-~~~--······-···;- ............. ; .. .
Caíuechana-caixana ...•.........•.••....•...•..•..
Japurâ e Solimões-Baixo Japurá e To~
nantins
Japurá-Baixo Japurâ
Cueretu ....... --·~·-·~-~·~-~-. .-· ..... •· ~- .•. ~ .~ .•. -,
Guariua ........~.---:.• : ..••,,..,_.,~.~~~---·•···•···-~_:..
··:Baixo ~apurá
Baixo Japurá
Jumana ... ··~·····~·~;- .••.• ~·········•··········
Médio Japurá
Uaínumâ .... L····-~··-···"'·•·······ç·.-~ ......... .
Jap~rá-Apaporis
Yahuna ............ --.... +---~ •. ~~---_ .- .•-... •.......... ~Yapuá .......•.•..•••... : .... ~.-,~-••••. -•. ·...... -•••.
Japurá-Apaporis

Capechene ...· .........•..•.•........•. -. •.-. ... ,..
Catfana ••.•....•.•.•.• ,-••...• -........•.....•.-.,. .• ·
Chontaquiro ...........•...•....••....•.....• .- ..
Cajineri .... , ~- ...••. .:,_, ·----~ "' •••. • ..••. · · · • · · ~ • •
Espinõ.
. •.•....•...... · · ..•.. · • · · • · •• · ·
lpurinã (canguiti) ...............•.......•...•..•.

...... -.. -.- ...... ,_,

.. -· ...

..........

ç

••••••

,

•• -

... ........
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!2!ÃIUO DO CONGREsSO NAC!ONAL(Seção !!)
Rios em que habitam

Nomes das t ribus

Catukina .... _........ _......... -... _._._._.... _........ .

CauiX3.-n!iJCauechana) .....

-r-• • • • • • • • • • • • • •

-~-·

•••••

Culya~diapá

.... ·~r•. r~· ..... , ........ , ......... .
Mayorúna (Mangirona) . ' . ' . r • •••••• ~-L
Mi:anya (Mii'ariha) .................. -•. -....... '" ..
• • -• • • • • •

Ticuna ........ ~ .-........

·-·~

'

•••

.. ,_, .- .. ~ ....-.... -...•.

Yari .. .
Macú ........ .

Mandauacâ ...
Tatu-Tapnya (Adzanem) ...... ~·, r•. ~~~-· •-r-•
U arequena ....................... -· ... .
Yabahana ............... .
Uaimiry

•••• _.-.-~

.. ··-·-· ·-·-·---- ....•.. ,. ~~
Atroahy
Carabinani ......... _, .....................-....... .
Crichaná ... ·~ _.....•........ ~ .. ~ ..... _..... _...•..

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
Sua Ex• desiste da -palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

Solimões Telíé e afluentes
Solimões-Japurá-Tonantins eApaPorys

Solimões-Jundiatuba
Solimões-Javary-Jundiatuba e Curuçâ
Solimões-Coary Oago Cajuhiry}, Içá
e afluentes
Mêdio Solimões e afluentes
Alto Solimões
Rio Negro-Uaupés, Mariua, Tiquié
Papury, Marié
Rio Negro-Cauabury
Rio Negro-Uaupés, lçana
Rio Negro-Xiê
Rio negro-Marauia
Rio Negro-Jauapery, Mahaua, Campinas
Rio Negro-Jauapery, Alalahú
Rio Negro-Jauapery
Rio Negro-Jauapery

da 26• Conferência Distrital, a 23 de abril passado, a
qual estive presente.
São documentoS--que se complementam pela oportuni~
dade e brilhantismo dos conceitos emitidos, abordando
problemas conjunturais da época em que vivémos, à luz
dos prin_dpios univ~rsaliilente defendidOs pelos Clubes
Rotá rios ~-que por conseguinte, s-oliCito sejam incorporados ao texto desta breve comunicação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o segUíEite
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
A 26• Conferência do Distrito 455 do Rotary Clube do
Brasil, reuniu em AracajU, nos dias 21;22 i23 do correnPalmas.)~
te mês, 654 rotarianos dos Clubes Rotârios de Sergipé,
Bahia e Alagoas.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOUSegundo infOrrriOõ. o alUai Governador do Distrito
RIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
455, Manoel Suarez Meijón, existem no mundo mais de
Pronunciamento do Governador do Estado de Ser20 mil Clubes disseminados em 157 pafses, dos quaís
gipe, João Alves Filho. na 26{' Conferência Distrital
1.040 no Brasil, com cerca di: 40 mil rotarianos associado Rotary Club- Distrito 455, no dia 22 de abril de
dos.
1983- Em Aracaju.
Como ê do conhecimento geral, os CfU:bes Rotârios
Disse na palestra igual a esta, aos companheiros de
são valiosos centros de participação comunitária qUe
Rotary reunidos na Conferência DiStiftal realizada na
prestam uma variada gama de serviços, em que se destaBahia, ano passado, que certamente vivíamos um dos
cam as escolas, as conferências, as palestras e as iniciati__ mome!_ltos mais críticos da Economia Mundial ao longo
vas filantrópicas.
- de toda a história humana.
As diretrizes norteadoras do comportamento rOtai-iã.Ressaltei, naquela oportunidade, a relação extremano se condensam em dois lemas bãsicos;, "Dar de si sem
mente injusta existente entre os países desenvolvidos e os
pensar em sr• e "Mais se beneficia quem melhor serve".
subdesenvolvidos, Uma relaçao impiedosa e colonialista
Presidida pelo Governador Manoel Suarez Meijón
de trocas. Basta registrarmos que se os preços de nossas
que assumiu no exerclcio de-{983/1984, a 26f Conferêri_exportações em 1982 fossem iguais aos de 1979 teríamos
cia elegeu o ilustre sergipano Dr. Antonio Viana de As~
tido uma receita acrescida em 30%. E portanto, teríamos
sis, como govern-ador do Distrito 455 púa O bíê-riiO tido um considerável ''superavit" na nossa balança de
1984/1985.
.
- pagamentos, bem como, conseguiríamos este ano folgaConceituado advogado e empresãrio tem se -dedicado
. do execesso na nossa troca com o exteríor. Para que_se
ao desenvolvimento de Sergipe, motivo pelõ --qUal
aquilate a ciranda macabra que nos impõe os países deassocio-me ao regozijO de -todOs os rotarianos, na qualisenvolvidos por um lado, diminuindo artificialmente os
dade de Sócio Honorário do Rotary Club - Aracajupreços dos nossos produtos exportáveis, através de frios
Norte, hã muitos anos, circunstância essa que rrie permifogos de bolsas, por outro lado, aumentando artificialte avaliar e aplaudir a feliz eleição desse ilustre conterrâmente os preços dos seus produtos de alta tecnologia e
neo, para substituir o atual Governador Geraldo Coeelevando os juros dos seus empréstimos a valores expolho, que fora em 1982, eleito para o biénio 1983/1984.
nenciais.
A 26• Conferência do Distrito 455 foi levada a efeito
Vale lembrar aos companheiros rotarianos que nanum clima de grande entusiasmo, decorrente do maciço
quele encontro que mantivemos em Salvador, o ano pascomparecimento dos associados rotãrios, e do bem orgasado, enquadrei na esteira de outros raciocínios, o desennizado esquema de seu funcionamento com os diversos
volvimento como processo Político, encorajando a todos
eventos sócio~culturais programados.
-a repeTisatem a comunidade, especialmente a paitír de
O Governo do Esta_do, através do seu Governador
nossa realidade, da realidade nordestina. É que, evidenJoão Alves Filho, proporcionou todo o apoio, assim
temente, a arte de servir é a doação às causas justas, e
como o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembarganão existe causa mais legítima do que ã de colaborar
dor Luiz Rabelo Leite que cedeu o Salão Nobre do Td-:__
para a mudança de estruturas injustas da sociedade.
bunal, para realização das conferências.~
Naquela época não era Governador e nem ao menos
Assim é que merecem registro especial os discursos
candidato. Aceitamos este desafio, dentro da- tese de serproferidos pelo Governador João Alves Filho, a confevir (um servir dinâmico e participativo). Aceitei como
rência do ex-governador do DistritO 455, Rosalvo Torrotariano.
res, do dia 22 de abril e o pronunciamento do Senador
Ao assumir o GovernO óci Estado de sergtpe, -tive ã
Marco Maciel, ao ensejo da solenidade de encerramento
oportunidade de reafirmar o compromisso de servir, e
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diante de todos os sergipanos salientei que o Governador
do Estado nada mais é do que um Delegado dos interesses c;!o povo.
O Governador, no meu caso, agrega, necessariamente,
o cidadão simples, nascido em Aracaju, nesta parte sergipana do Nordeste, o empresário, e o rotariano, com as
responsabilidades todas sobre os ombros. O Governador
é o inVestigador constante da realidade, auscultando todos os anseios, anotando todas as carências da população rergipana, e a esse diagnóstico da realidade social
d_o Estado de Sergipe o Governador empresta a sua condição política na formação de planos, de programas e
projetas qUe levem o Governo à promoção do desenvolvimento. E faço isso pensando como rotariano. Coerente
com aquele mesmo conceito que defendi na palestra feita
na convenção do ano passada, que não nos é dado o direito na qualidade de rotariano e portanto líderes comunitáriós,"de nos acomodar em posições passiva:., mas nos
cabe o dever de participar decisivamente para a transformação do quadro injusto de nossa sociedade, sobremodo
evidentes num momento de crise que atravessa nosso
País. Pela própria posição que desempenhamos, nosso
povo tem o direito de nos exigir uma postura dinâmica,
participativa, de liderança na busca de caminhos novos.
De enfim, sermos nós rotariaríos fei'mento da massa. ~
este afinal, o papel que cabe aos verdadeiros líderes.
i! essa autenticidade rotária que me fortalece na cora~
gem de-enfrentar os problemas comunitãrios. Comungo
com o pensamento do Ministro Hélio Beltrão, quando
ele diz que teremos de "assumir a nossa pobreza". O
Brasil é um País rico, mas seu povo é um povo pobre.
Não é mais possível esconder a fragilidade da Economia
Nacional. Dissemos, outro cHa, na SUDENE, e temos
repetido em vários Plenãrios;_ "A Dívida Social do Brasil
com o seu povo é maior e imensamente mais grave do
que ã nossa Dívida Externa".
Companheiros rotarianos, o Brasil vive um problema
social qUe nos impõe uma profunda reflexão:
44% das famílias brasileiras têm renda mãxima de 0,5
a 2.0 salários mínimos,
O País precisa gerar um milhão e meio de empregos
novos por ano,- para atender aos brasileiros em idade
para o trabalho.
O Brasil precisa eliminar as tensões sociais nascidas da
falta de oportunidade de trabalho e de nível de vida de
sua população. Em uma palavra: O Brasil precisa repousar tod_o o esforço de sua potencialidade em uma grande
propriedade: O social.
Assumir nossa pobreza, ê entender, que qualquer obra
tem de ser simples e geradora de empregos. Toda obratem de ser viável. Dentro dessa conceituaçào, o setor primãrio, principalmente o constituído das pequenas propriedades que respondem po 75% dos alimentos produzidos em nossa agricultura, e também porque o setor primário é eminentemente empregador, gerador de empreg<>s .

Assumir nossa pobreza é voltarmo-nos para as coisas
___ simples, evitando a atração do charme que tanto fascina,
das grandes obras, concentrando todo o nosso esforço
nqs programas de resultados eminentemente sociais e
empregadores, voltados para a população mais humilde.

O Governo do Estado de Sergipe estã com as vistas
voltadas para a interiorização. No setor dos recursos hídricos, a intenção social é abrangente: Proteção aos homens do campo contra as intempêries, melhoria da qualiâãa"e<kvida, evitando o êxodo rural e estímulo pela assiStêilciã técniCa e crediticia para o setor prímãrio. Poços
arü!shiilos, pequenas irrigações, aguadas, açudes, instrumentos simples para o enfrentamento de um problema
complexo. ~esse o objetivo maior.
É fundamental identificarmos a nossa realidade e, a partir daí, agilizar uma ação intensiva. Em Sergipe, existem
milhares de artesãos. -o Governo tem um plano para
multipficar, com o devido apoio, essa quantidade, gerando mais empregos, mais riqueza, melhor distribuiçã:o de
renda, menos pobreza, menos desocupados. J;: que se
pode denominar: Utilizar os recursos que se tem nas
mãos.

PIÃRIQ DQ CoNGRESSO NACION_AL (S~ção II)
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O TuriSmo é um proficiente meio para gerar empregos
e recursos. A indústria sem chaminés, sem p'oluição. E a

valorização do nosso mercado interno, ainda lamentaM
velmente adormecido para a maioria.
Companheiros rotariaflos:
As práticas económicãs devem estar diríiidas para tornar economicamente ativa a maior parcela da população
e tais práticas são tanto a nível de governo como a nível
comunitário, pois essas eXiiênciaS:, _existem na razão di-

nados e até extirpados pelo exercício do serviço desinteressado.
"As pessoas são solitárias porque constróem paredes
ao invés de pontes" na expressão magnífica de Joseph
NCV~<ton.~

TemOs, os rotarianos todos, de construir pontes; tantas Pontes e ·muito mãis do que temos Construido no
ideal de servir que se estende pelo m,undo inteiro; m~rcê
de DeuS; ·n·a dignidâ.de e- na -responsa~ilidade de ~omens
_de boa vontade; como homem do povo, como empresário, como governador, mas, tambérTI, como rotarÚmo,
cOmpete-me refletir a bandeira da esperança que todos
temos em nossos corações, como a verdadeira ponte da
fraternidcide, levando aos mais carentes a certeza de que
eles não estão emparedados, de que eles não estão sozinhos.

reta do anseio de harmonia do corpo social. E nesse contexto de influências e de participação, insere-se o Rotary,
pelo poder aglutinador e representativo que-possui, de
vários segmentos sociais, bem como pelo poder multipticador no retorno através dos serviços do clube junto à
comunidade.
Devemos assumir a nossa pobreza; entretanto, o con~
Pronunciamento do Dr. -Ro.sa/vo torres, extexto de pobreza não deve inibir o alevantamento comu~
Governadordo Distrito 4551968/1969, na 26f''Confenitârio, muito menos frustrar o prod-utivo encontro dos
rência Distrital. no dia 22 de abril, em Aracaju.
interesses entre o governo e as comunidades-na busca da
melhoria do bem~estar social.
O desenvolvimento exige posturas novas, porque cada
AUTENTICIDADE E CORAGEM
vez mais se ampliam as necessidades básícas da popu~
NA VIDA DO CLUBE
laçào. Não apenas casa, aUmentos, vestuâiio, estradas,
Em homenagem à memória de meu Mestre, Amitransportes, energia, água, saneamento, educaçãO, cUitu~
go e Irmão, Modelo e Símbolo rotário de Autenticira, Jazer, saúde, mas também emprego, segurança, condade e Cqragem, Edgar Braga Godinho .
trole ambiental, e, até posse de terr~ no campo, para produzir~ n-a cidade, Para monir.
·
·
Ê por isso que a autenticidade dos governos começa
Rotary é trabalho de qualidade. A elevação dos princípios contidos em seu Obje_tivo não_ permite que se pense
pela racionalidade de seus programas. :t; fundamental
sensibilizar à participação todoS Os· segmentos da Socieem alternativa. Os adjetivos que se arrolem para traçar o
perfil da ação rotária hão de sair do manancial positivo
dade. Observem de quanto se acresce a responsabilidade
de um governador do nordeste. Naturalmente do goverdas virtudes e dos bons atributos. 1:: meio vital onde, ao
nador em escala mais abrangente, mã.s de todos nós que
lado das prâticas consagradoras pela ética e pela disponi~
assumimos um papel de Hderança, quaisquer que sejam
bilidade para o seCviço humano, vem a ser possível sentir
nossos ramos de ativídades.
a convivência de um comportamento permanentemente
marcado pela AUTENTICIDADE e pela CORAGEM.
Nessa região o empobrecimento é uma constante e um
--·--AUTENTICIDADE é a qualidade de ser autêntico,
grava me. Em um século, de 1870 a 1970 a renda per capi:verdadeiro, certo, real, digno de fé e confiança. CORAta caiu da média nacional, dc'-144% 39%. .
GEM é ~ "força ou energia moral que leva a afrontar os
A renda per capitado centro sul é três vezes e meia superigos", é valor, ânimo, firineza, intrePidez, bravura,
perior à do nordeste.
constâncía,
perseverança, grandeza de alma e caráter
A tendência de crescimento do_-"GAP" entre o Nornobre.
deste e o Sul é persistente e sobremodo inquietante, pois
não pode existir desenvolvimento com desequilíbrio tãO
AUTENTICIDADE E CORAGEM são VERDADE ~
acentuado e crescente entre regiões.
e VALOR, CERTEZA e BRAVURA, FÊ e GRANDEZA. DE ALMA, CONFIANÇA e NOBREZA DE CAO nordeste é a região de maior repulsão demográfica
RÁTER.
do mundo. O desafio portanto é tãO esmagador que sua
solução não poderá resultar apenas da ação isolada de
Ainda bem que um elenco de virtudes assim, dentro do
um governo estadual. Mas é tarefa de toda a. sociedade.
Clube, é dirigido ao desenvolvimento do companheiris·
E ao Rotary deve_caber necessariamente um papel de au~
mo como elemento capaz de proporcionar oportunidatênticos vanguardeiros niste contexto.
des de servir. Essa definição do Objelivo, concentrando
A arte de servir, de todos nós rotarianos, é o oposto da
no companheirismo a vida in.terna de uma unidade ro~
acomodação ou da omissão, poiS ela é expressa mi. capa~
târia criou, na escolha da terminologia, um mundo imencidade de nos doarmos a uma causa justa e repetimos
so de aventuras e, mais propriamente, uma fonte sempre
não existe causa mã.is jUsta e- maiS leiítima- do que cola~
renovada de venturas_ no campo do serviço.
borarmos para a mudança de estruturas injustas~de nos~
O homem, na sua tendência natural de crescer em tosa sociedade.
dos os sentidos, à medida que avança em novas conquisNada ê impossível para quem crê e para quem luta, e
tas, arrasta uma relação de dependência cada vez maior.
O participante das-civilizações primitivas poderia Serreessa deve ser a motívaÇão maior do sentimento rotaria·
no._ A luta é ingente, exiS:e-se um grarideesfo"rço de todos
- Jativamente livre, considerado o a_cervo reduzido de bens
e serviços de que_ dispunha. A geração atual, tendo tanta
e de cada um de nós. Mas, estou confiante de que este ê.
um desafio a mais, e que para enfrentit-lo utílízaremos
cois~ ao seu alcance, sente a sua r_eduzida. capacidade de
todas as nossas forças, pois na verdade a vitória depende
afirmação, quahdo não pode encontrar os meios de que
se vale no día a dia . .Uma intefrupção mais ou menos
de cada um de nós e de todos em conjunto,
prolongada no fo~necimento p_e energia elétrica, ou_uma
Na qualidade de líderes de_nossa comunidade, seja na
cfiuya mais denlorada num.a. cidade servem Para lembrar
formulação de idêias, seja no cOmando efetivo dos proao cidadão a medida do quanto depende e a mesquinhez
gramas de ação, a verdadeira conscientização do povo
de
sua possibilidade de superar os percalços.
depende mesmo de_ veemência de nossa força e de nossa
Dependendo de toda uma· humanidade que, historicadisposiçU.o, e devemos ter plena consciência do nosso pamente, preprarou o seu mundo e, na contemporaneidapel como força motora de transformação de nossa socie~
de, gararite a dinâinica dess-e meSffio ffiu.ndo, o homem é
dade. O Rotariano é, por conclusão de sua prÓpria ImSER_YIDO, em larga escala,_ a cada passo. E só realiza a
portância de liderança, responSávii pelo compromisso
sua condição humana e social, quando também tem gede servir que assumiu com toda a dignidade.
nerosidade, beleza de espírito- e_úiClinição Para o SERNuma sociedade onde os efeitos desagregadores se
VIÇO. É~a vocaçãó Subljme dO homem normal, que o
acentuam, em decorrênciã -mesmo dos desníveis sócioacompanha em todas as suas atitudes
culturais, o esforço de povo, governo, rota"t)t, eriiprega---:- Essa Sublimidade, entre nós, deve ser concretizada na
dos e empresários ê mais do-qUe uma causa, atê meSillo
Prática, com o desenvolyj_!P.ento do companheirismo.
um simples efeito, cujos prejuizos serão evitados, contar-
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Companheirismo, aqui, é abertura de coração, para entender as necessidades comuns. Em consequência, aceitar a existência de um processo que exige ajuda eficiente
para a su-a Sã.dsfação. O entendlmeD.to deve ser tal que
gere uma meditação suficiente para lastrear a assimilação da existência de um fato que está na mira de responsabilidade de quem Opercebeu. Isso leva o estímulo
~paz de. deflagrar as forças internas, qUe conduzem, irresistiYefmente, à ação adequada. Não basta ficar na
mera intertção-,- pois sentimento íntimo pode comover o
possuidor, mas não ~ realização observável" para quem
está a ca-recer de uma providência. E essa providência
realmente tomada, com resultado correto e eficaz é a
opotunidade encontrada para servir através do companheirismo. Rotary dá muita ênfase à conceituação que
está_ em seu estatuto. Não se compraz com o culto da
amizade pessoal, pois isso é egoísmo. A destinação mais
elevada é aquela que Mateus (20, 28) e Marcos (lO, 45)
testemunharam do que ouviram: o Filho do homem
veio, não para ser servido, mas para servir. E éjuem quizerseguir o exemplo, qUe sirva e_o faça com AUTENTI-

CIDADE e CORAGEM, ao DAR DE SI ANTES DE
PENSAR EM SI.
Tudo começa a ser testado no ato de escolha e aceitação de um novo rotariano. Haverá autenticidade na escolha se esta se inspirou, por inteiro, nos predicados do
candidato, no seu conceito dentro~da sociedade, no seu
bom relacionamento familiar, na sua disposição decidadão pre_stantl?. Faltará autenticidade se o recrutamento
quis, tão só, acrescer uma- roda alegre, ampliar um círculo voltado para sua própria composição ou dotar o clube
de um poço de onde se possa tirar qualquer vantagem
pessoal para os seus sócios. 1!. preciso que o observador
pérspicaz tenha a coragem de mostrar o inconveniente,
de convencer sobre a atitude errónea, coragem que deve
ser partilhada pelo proponente, ao aceitar o seu engano e
confrontar as suas intenções com o espírito da instituição. O que se precisa é de clubes que tenham um qua~
dro em que cada componente faça parte da solução do
proble!fl.a e não seja o próprio problema (Realização do
Ideãl do· Serviço)_
A autenticidade e a coragem devem estar presentes na
memória de consciência- que cada qual deve fazer cada
dia, para eXaminar se está certa a sua conduta. Pode
cada um verificar se está participando e se tem vontade
de participar. Se es~ã contribuindo com algum trabalho
ou, apenas, vivendõ do esforço dos outros. Se está satisfeitO- cóiii"a sUa Cõri-dição que bem se parece com a de um
gandulo ou de um zangão. O amor aos atributos pode
gerar urna adesão ao movimento_ Mas se a motivação
não leva a tanto é mais conforme à autenticidade e à coragem, a saída com honra_
b aí que também funciona a capacidade do padrinho e
dos líderes, no esclarecimento reiterado do compromiss'o
assumido e na oferta de 'uma alternativa: entre, ou saia!
Pior do que perder a presença de quem é, apenas, um
bom camarada, é conservá~lo sentado ao lado, ocupando
lugar numa cadeira que, funcional e permanentemente,
permane'ce vazia. Daí a necessidade de coragem para di~
zer a verdade.
Só existem doiS caminhos para se conseguir que al~
guêm faça o que pretendemos: o primeiro é a persuasão;
o segundo, a_ forç3:. Rotary que traz .o anseio de P~ em
sua alma, nãÕ pode pensar em usar a força. A persuasão
__ ~ a_§~a estrada. N:a realidade, ela nunca deveria se! usada
para convencer um sócio a cumprir o seu dever. Fói ele
escolhido no pressuposto de que era pessoa responsável.
Se não é, a ele'ição foi defeituosa. Para assimilar o roteiro
de Rotary, o _novo sócio deve ser orientado. Mas para
c:hamá-l_o _ao dever com insistência, nem o líder é babã,
nem a instituição é casa· de Correção. E quem a tua no
campo da qualidade não pode baixar o seu nível.
NãO pOderia ser flagrado o desenvolvimento do comp~~h~rjsmo como oportunidade de servir, nem tampouco desempenho autêntico e corajoso, num clube onde o
presidente não toma-iniciãtiva de realizaçõeS;- onde o secretário não dâ at_c;::n_ção__ à_ correspondência que recebe.
não elabora resposta, nem ao menos dá informações el~
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mentares ao Governador do Distrito, como a freQllênCía
mensal; onde o tesoureiro tem dificuldade de saldar compromisso com o R. I. e o Distrito, porque os Sôdos não
são pontuais em suas- contribuições; onde as comissões
não funcionam e ninguém sabe, ao menos, que encargo
recebeu; onde a freqüência é fraca e a participação nenhuma; onde não há programas nas reuniões; onde o visitante é visto com indiferença e o orador não é ouvido,
porque o anfitrião conversa mais alto com o vizinho, de
modo a abafar a voz do convidado; onde a falta de maturidade dos sócios leva para o ambiente os tropeço~ locais
no campo das desavenças, não para superá-las, porém
para acentuar o traço de seu agravamento.
Tudo isso e mais muito coisa existe. Por quê'? - PoK
deríamos atribuir a algumas as conseqüências dos nossos
padrões de subdesenvolvimento, que não deixam alargar
os horizontes. A meta s6 se consegue na subida, como estã nã. sentença de RUY. Mas o subdesenvolvimento regional não exclui a existência real e sensível de homens
qualificados para a missão. Hã os que prosperaram nos
negócios, subiram e vieram a ser -uma afirmação social.
Hã os que são bons individualmente e solidários com os
que os cercam, mas não repetem a conduta dentro do
clube. Há os que recitam entusiasmo, mas não dosam a
sua atividade o suficiente para Ser significativa. Por quê'?
-Na falta de coragem, pode aparecer o medo, que leva
à fuga. E há quem fuja para livrar-se do medo de fazer as
coisas. VejaKse o exemplo do s6ció que deixou de freqüentar. Instado, parece querer voltar. E pode ser sincero nisso. Entretanto, há um posicionamenCo estranho:
não volta! E assim o faz para fugir ao medo de reencontrar companheiros. O Conselho Diretor, por seu tUrno,
protela uma resolução, isto é, foge para não sentir o
medo de fazer o correto. Não mostra autenticidade ao
aplicar a lei, nem coragem de cumpri-la. Uma Sociedade
é frágil na medida em que seus componentes humanos
são impotentes para fazêKla forte.
Em oposição, hã os denodados que carregam nos seus
atas toda a garantia de funcionalidade dos órgãos sociais. Há os que transpiram confiança, porque dotados
de _um sentimento muito forte de compreensão e participação. Cada ser tem a sua parte correspondente de amor
,próprio e todos estão satisfeitos com ela. Esse amor leva
o agente a ver que os outros o estão julgando nos atos
praticados. Quando esses atas_ são na medida do certo e
do fidedigno, ficam fortalecidos pelo seu caráter. Uma
ass_ociação formada por homens assim tende a ser robusta e respeitada. Vive bem e prospera na felicidade de ser
útil e prestante. Uma sociedade é forte quando seus inleK.
grantes têm capacidade de fazêKla vibrante,
Ultimamente, hã muitas ·observações no sentido de
que a crise pesa sobre o mundo e oferece obstáculo a
maiores realizações. Mas o tempo de crise ê também
tempo de prova e desafio. Enfrentamos umas das maiores, porque as dificuldades materiais vêm por sendas
também percorridas pelo afrouxamento moral, pela violência, pela cObiça, pela degradação pessoal. Quem tem
oportunidade de pensar vai trazer à memória a possibilidade de comparar os nossos dias com os da Chicago da
primeira- década deste século. Sabendo a história de Rotary, hã de lembrar que aquela reunião de 23 de fevereiro
pôde ser ampliada em leque, ao ponto de hoje ultrapassar o número d_e vinte mil clubes, porque as necessidades
daquele momento levaram os pioneiros à conclusão de
que o mundo lhes cobrava algo. Por isso, transformaram
um clube destinado_ ao cultivo da amizade e à facilitação
dos negócios, em organismo d~ serviçO que, se nada mais
tivesse feito, justificaria a sua história com as benesses da
Fundação R etária. Os homens se indentifiCam mais pelo
sofrimento do que pelas alegrias. t porque o dia é de crise, que há muita coisa a fazer no fortalecimento interno
das unidades rotãrias.
Olhemos para os nossos manuais de administração do
clube e saberemos a. que fazer. Rotary é uma instituição
simples, Vivendo internamente de operações simplificadas. Quem diz não as realizar porque não teve temp-onão foi autêntico _-o- faltou com a verdade._O que houve
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foi desinteresse e omissão, conseguidos depois que cada
um st: desnudou da proteção de coragem.
Atribuir a apatia à crise é engajar-se no materialismo
da vida do ter, que atrofia a conscfêiiClã, com anulação
da beleza e da felicidade de ser. Os bens do espír.ito valem ma:is que oS bens da matéria. ~preciso que o homem
se realize, na grande ventura de ser humano. A apatia
oriunda da falta de autenticidade e_ coragem é bem um
arauto do nada, do não ser, do não viver. Ê anúncio osK
tensivo de renúncia da própria existência~ É escravizaç-d.o
que expulsa a liberdade. E sem liberdade não hã vida. A
convenção de Havana em 1940 declarou que onde não
existir a liberdade Rotary não poderá subsistir, nem tampouco pode prevalecer o seu ideal. Entretanto, muitos
que se recolheram ao desprezo das coisas vitais, proclamam que tudo vai bem e que cada um tem um ponto relevante para garantir e festejai a sua sobrevivência. No
caso dos clubes onde não prevalece o sentimento da autenticidade e da coragem, hâ a frase feita óe que o forte é
o companheirismo. Cada vez que ouvimos um pecado
desse te_or, lembramos um provérbio que diz: ''Dize-me
do que te gabas e eu direi o que te falta", Entretanto,
ninguém gostaria de acarretar para si a incorporação de
um carãfér que não fosse positivo. No cumprimento de
outros misteres sociais influem elemento~ de c;e:nsura,
como a vaidade pessoal, ou a compenetração da aparência de ser um bom cidadão na comunidade. E esses eleK
mentos perdem a sua força quando a noção de dever não
se manifesta na sua totalidade, em tod~ a_ parte que se
ande. O comportamento, por seu turno, é sempre um
pleito sujeíto à apreciação dos circunstantes, pois todos
estão se julgando simultaneamente.
Rotary ê, também, obra do bem comum. E bem comum ê de tal ordem transcendental que o dar tem o efeito paradoxal de acrescer, em vez de esvaziar. Enriquece
quem deu um serviço para fortalecer a vida interna do
clube, porque passa a pertencer a algo que, sendo importarite, devolve importância ao seu associado. E o crescimento é sempre um motivo para inspirar- a vontade de
- subir mais. A insatisfação _c;pm o que foi re_aiil:ado é atríK
buto que impulsiona para a marcha tentadora do desenvolvimento. Hã, sempre, uma oportunidade de autocrítica e uma vontade de revisão no sentido_ de aperfeiçoar o
que foi feito. A rot_a direta em busca do_aperfeiçoamento
é a doação autêntica e corajosa, feita com desprendimento e co~ força capaz de valorizar o que foi feit:O. Há
quem não goste de ampliar o grupo a que pertence, com
receio da vulgarização. Mas a suprema forma de não ser
vulgar -é partir para a esfera dos valores substantivos. Estes não surgem por geração espontânea, mas se espraiam, naturalmente, por acréscimo, QUando são conquistados no labor.~ dando que se recebe, diz a famosa
oração. E essa é a essência real do mais se beneficia quem
níélhor serve.
Amigos, 'peço licenÇa- para- Concluir essas consideraç06., evocando esplendoroso trecho que aparece em
-- algumas pub!rcaÇões ·rotárias, pelo encanto de sua figuraçã.o e pela profurididade de seu conteúdo:
"Há dois mares na Palestina ... um cristalino e
azul e nele vivem inumeráveis peixes. Graildes prados adornam Sua orla. As árvores, sobre ele, estenK
dem os seus ramos e suas raízes sedentas encontram
vida e saúde nas suas águas.
Em suas margens, crianças brincam como brincavam quando Jesus ali esteve. Jesus amou esse
mar. Diante de suas águas prãteadas, pronunciou as
suas parábolas. O Rio Jordão forma-o com a ãgua
líril.p!Oa-qúe-desce das colinas. Por isso, sorri ao sol.
Os homens faz.em casas em sua volta, os pássaros
constroem seus ninhos e todas as vidas são mais felizes porque esse mar esfá aí:
Este é o Mar da Galiléia.
O Rio Jordão prossegue correndo para o sul, até
despejar em outro mar.
Aqúí, não há o brilho prateado __dos peixes, não
há ervas nem ãrvores, não há canto de pássaros, não
hâ soi'riso de crianças. Os viandantes tratam de pas-
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sar longe de suas margens. O ar parece frio e pesado
sobre as águas e ao seu redor não vêm os homens, os
animais nem os pássaros a beber ou descansar.
Em que consiste qo grande diferença entre esses
dois mares vizinhos?
Não é o Rio Jordão. Ele leva_ as mesmas águas
puras aos dois mares. Não é o lugar em que se encontram, não é o terreno que os rodeia.
A diferença consiste em que o Mar da Galiléia recebe, porém não guarda as águas do Jordão. Para
cada gota que entra, outra gota sai. Dá o mesmo
que recebe.
O outro mar é mais astuto e armazena gulosamente tudo o que lhe chega.
Não dá ouvidos aos impulsos generosos. Guarda
todas as gotas que recebe. O Mar da Gali\éia dã e vive. O outro mar recusa dar e se chama Mar Morto.
". Há duas classes de homens no mundo.
Há dois mares na Palestina ... ".
Também nós, na vida, encontramos os dois mares e os
dois homens: o generoso, que devolve tJ que recebe e
cresce em grandeza. E o egoísta que guarda as dádivas,
morre por isso e afasta a vida. No primeiro, os sentimentos se renovam porque baseiam a perenidade do amor.
No outro sucumbem as possibilidades de revitalização,
pois não há horizonte a contemplar ou esperança a surgfr. AS instituições são assím. Ninguém gostaria de víver
no Mar Morto da indiferença e do isolamento, mas hã
quem a-profunde o represam ente> da negação, na insinceridade e na apatia dos seus a tos. O melhor é recolher os
dons da vida, para dividi-los com quem, certamente, vai
fazer o bem que é de todos.
-E-Sta última é a missão do Rotary. E a nossa, em partiCular, é a de levar daqui a imagem daquele Mar da Galiléia onde Jesus pregou, para acreditar que sempre é temK
po de agir com autenticidade e coragem, na vida interna
do clube.

Discurso proferido pelo Senador Marco Maciel,
no dia 23 de abril, quando do encerramento da 26'
Conferência Distrital do Rotary Ciub- Distrito 4S5
-- em A racaju.
Quero inicialmente agradecer a feliz oportunidade que
~~é _propo~cionada de vir falar nesta tetTa de brasileiros

ilustres, cujaS- tradiÇões de inteligência Sãõ bem vivas e
tê-m inai'cado profundamente a vida do País.
Manifest~--~ssim o meu reconhecimento ao amável
convite que rrie fo"i formulado para participar dessa vigésima sexta Conferência Distrital do Rotary InternacioK
nal, a fim de abordar aspectos da crise atual e da necessiK
dade de mobilizar esforços sob o signo de uma cooperação alltêntfcit.
· CoDViiía, antes de mais nada, que meditássemos um
pouco sobre a crise como um componente ineVitável na
vida social e poHtica, ou mais profundamente ainda,
como um aspecto imanente à própria coridiçã_o humana.
A crise que rio seU sei:ltido originário; lítefal, significa separação, abismo é o feilômeno caracterizado pelo ingresso em uma situação nova; que coloca seus novos e inédiK
tOs problemas, ou aguça os existentes. Ela surge como
uma ruptura de uma situaçãO estáVel e representa o iní~
Cio de uma nova etapa. A crise é portanto permanente na
vida das pessoas e das nações, em maior ou menor intensidade.
Daí por que entendo que as crises jamais devem ser negligenciadas, porquanto representando um rompimento
do r!quflíbrio e um afastamento da normalidade anterior,
elaS são, ao mesmo tempo, ponto de inflexão para uma
situação nova. -A propósito, aliás, vale lembrar observação de Arnoldo Toynbee, o notável historiador inglês,
para quem -todas as grandes obras da história nasceram
de uma resposta ao desafio, nasceram de um esforço desmedido de superação de óbices aparentemente intransponíveis_.
A hiStória brasileira mesmo é pródiga em exemplos de
como soubemos tirar partido de situações adversas, em
vários momentos. A aceleração do processo de industria-
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lização do País em meiO· à ocorrência da grande-depiessão de 1929, que abalou a economia mundial, é -ilustrativa da afirmação.
Hoje o Brasil encontra-se, em uma vez mais, diante de
um quadro de dificuldades que aos céticos pode parecer
insuperável. DificuldadeS em grande inedida decorrentes
~a recessão mundial. E outras relacionadas ao estágío-de
desenvolvimento até agora alcançado; pertinentes portanto, infelizmente, a uma nação ainda em fase de construção.
A crucial questão do desemprego em níveis realinente
elevados; a inflação; o endividamento externo; as disparidades interregionais são problemas, graves problemas,
não tenhamos dúvidas. Mas são problemas para os quais
haveremos de encontrar soluções, como já as vem encontrando o Governo do Presidente-JOão Figueiredo, ~ despeito das suas conhecidas limitações financeiras e apesar
da gravidade da conjuntura internacional.
O caminho para a superação desse quadro de dificuldades, aliás, jã está aplainado, porciuanto OPaís consolida a cada dia, o seu processo de abertura democráticacondição sine qua - à resolução dos problemas económicos e sociaís.
Democracia é sinónimo de participação. E com a participaÇão di todOS nós brasileiros, com inteligência, criatividade e empenho saberemos colocar em prática, através de gestos e açàes, medidas capazes de promover a
melhoria das nossas condições de vida e bem-estar social.
Saberemos, por exemplo, aumentar a poupança interna e orientar os investimentos públicos e priyados, principalmente os da pequena e média empresa, de modo a
ensejar expressiva geração de empregos, concomitantemente com a ampliação da oferta de produtos alimentícios de largo consumo, de habitações populares, de serviços públicos essenciais.
Saberemos perseverar na busca de alternativas para o
petróleo e seus derivados. Saberemos prosseguir na construção de uma infra-eiifutUra CaPaz de transformar o
semi-árido nordestino em região produtora e produtiva,
tomando-a invulnerável à- ocorrência dá seca e reduzindo as correntes migratórias em direção às grandes cidades.

E com isso estaremos, a um só tempo, afastando o fantasma do desemprego, evitando a elevação do custo de
vida, diminuindo a nossa-dependência ao exterior.
Bem sei quanto está sendo difícil pôr em prática tais
idéias. Não tenho dúvidas quanto aos obstáculos a superar para o seu pross_eguimento, aperfeiçoamênto e aceleração, mas sei também que isso depit1de basicaffiente da
nossa disposição para fazê-lo. Disposição que, no meu
entendimento, devem necessariamente_ter todos quantos
se preocupam com as graves questões de ordem pública
no nosso País. Disposição que corresponde a uma firme
postura política, eminentemente política, identificada
com a perspectiva democrática.
Perspectiva democrática embasada em um congraçamento de vontades numa harmonia construtiva; em um
esforço comum com vistas à ·realização do bem comum;
na participação de todos na grande tarefa que é a da pro!JlOção geral de uma vida melhor e mais dignamente vivida por todos.
Ela não implica, nem poderá fazê-lo, na pura e simples
eliminação dos conflitos, das divergências. Dos pontos
de vistas contrários, dos choques de idéias_._É sim a forma política pela qual as contradições e os .litígios devem
ser compostos pelas práticas de conCiliação e equilíbrio,
destinadas a assegurar, a menores custos, o exercício do
poder, as políticas de desenvolvimento _e a proteção dos
direitos fundamentais.
É-essa dimensão socrática da democracia que é preciso
preservar: a confiança do diálogo sob a ética da boa-fé e
da razão.
Nesse sentido, embora seja o parcelamento _é o cume
das instituições democráticas, não é o bastante, mas é
forçoso sempre enfatizar que a democracia não pode
subsistir apenas nesse plano institucional. -Ela terá de sef

Terça-feira 26

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

um estilo de vida coletivo, terá que existir numa d_imen-_

E:

absolutamente necessário que hajam corpos inter___mediários entre o indivíduo e o estado, para que a fiberdad_e humana encontre âmbitos concretos de atuação,_ e a
convivência se_ cristalize em formas variadas e l_!lúltiplas,
que sejam a resl!ltante de uma verdadeira comunicação,
de uma genuína participação.
Os vínculos sociais aumentam sem cessar e as solidariedad-es atUais devem ser o pi-Oduto de ~ma distribuição
-~-acionaJ de tarefas a serviço de um fim claramente definidO. --

o Rotary é, por certo, uma expressiva amostra dessas
crist~izações,

dessa informação que soma esforços e
p-reOcupações.
Ele é valioso centro de participação comunitária, contribuindo sem dúvida para o pluralismo social que é o
fermento do modo de existência democrática.
Nunca serã demais destacar o valor dessas associações
de nítida substância cívica, que têm decisivo papel no
florestamento do pluralismo democrático.
Não hã outro modo de enfrentarmos a crise _que está
diante dos nossos olhos, senão compreende_gdo~a como
um problema que é nosso - de nós, brasileiros, orgulhosos.de sê-lo- e que exige uma conjugação de esforços,
uma mobilização real das vontades e das inteligências de
pessoas e instituições;
E seja assim, somente através de uma cooperação autêntiCa: e corajosa que superaremos ã conjuntura .da crise
atual, e encontraremos o roteiro de dias melhores para o
nosso País~
Muito· obrigado.
Ga~eta de Sergipe, Aracaju, 24 e 25-4-83

Não hã

mais oradores inscritos.
A Presidência lembra aos Srs. Senado.res que amanh-ã,
dia 26 de abril, às 14 horas e 30 minutos, comparéC_erá ao
Senado o Ministro de Estado da Agricultura, Sr. Ângelo
Amaury Stábile, c~nvocado nos termos do Requerimento n9 187, de 1983. _
_
-De acordo com o disposto no art. 419, letra e, do Regimento lnlerno, não serão designadas matérias para a Or~
.. dem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)-_ Está encerrada a sessão~-

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 5 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 15-4-83
E QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

-

TodoS os Mini.Slros são a_uxiliares do Presidente.
--0 regime é presidencialista e, portanto, a

são sócio-culfõral.

O SR.. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -
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SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o
discurso.)- Sr. Presidente, Srs.. Deputados.
Tenho em mãos recorte do Jornal do Brasil, datado de
hoj~. Leio trechos de seu editorial, "Cami~hos
trocados.''

-~_guinte

O President~ da República cometeu -dupla
--deSconsideração ao utilizar corno via de
comunicação com uma_ figura do seu MiníStêrío o
próprio estudo que lhe fo-i leVado pela Associação
Comeiciaf de São Paulo: a primeira descortesia foi
ao destiilatário da pergunta que fez à margem do
documento; a segunda a ele prôprio, quando parece
descartar a responsabilidade que lhe cabe pela
política económica nacional.
Mais adiante;
Torna~se inevitável a impressão de que o
Presidente da República quis lavar publicamente as
mã~s diante da responsabilida~e pela política
econôm.ica-financeira que é exclusivamente dele,
como somente dele é a liberdade de organizar o
Governo.

responsabilidade - como a ~ória - pelo que
fazem os_ MiniStros ·reCai sobre quem os nomeia.
Finaliza.

A surpresa maior é nossa, da sociedade, ao
assistir ao espanto presidencial diante de um dado
que não é segredo de Estado.
Este editorial se deve- às notícias publicadas ontem,
por todos os jornais do País, calcadas em declarações de
várias aUto~ldades emp-Tesariais. O Correio Brazi/iense de
ontem, trouxe manchetes de primeira página sob o
título: "Desespero dos _empresários". E mais:Abfllo DiniZ: Nívc:il de emprego caiu tanto que o País
regrediu oito anos.
Antônio Ermírio: Não vamos sair do buraco tão cedo.
Serão I O anos de recessão.
Afif Domingos: Os juros estão nos matando. Num
ano, nós pagamos até 496%,
Isso, logo após uma· audiência com o Presidente da
República. Afif Domíngos:
"Os juros esfãO nos matando, em um ano nós
pagamos até 496%." Afirmou o Sr. AfúDomingos,
Presidente da Associação Comercial do Estado de
São Paulo. A imprensa toda estampou em primeira
página estas declarações e o Correio Brazi/iense,
como disse, trouxe em primeira página, sua
P:rincipal manchete: "_Desespero dos empresários".
O desespero da Nação, digo eu, o des<;spero da
Nação, dizemos n6s.
Hoje, o Sr. Ministro Delfim Netto, não negando a sua
sistemátiCa postura tenta ironizar mai.s uma vez e chega a
admitir a ..mentira" do Sr. AfifDomingos. Chega a ir às
proximidadeS da acusação de mentiroso, de leviano, ao
Sr. _Presidente da Associação Com!!rcial do Estado de
São Paulo.
Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Nação
inteira sabe; tem consciência de que uma das maiores
causas, a principal das causas a levar esse País ao caos, a
mant;er__-Õs índices inflacionários nos pín-caros, a
estrangular a iniciatiVa emPresarial, a provocar o
desemprego, que leva ao desespero, são as elevadíssimas
tãxas de juws internos. Os juroS interriOs, dizem os
émjl'tisáriOS,'-dize~ Os trãbillhadores, dizem ós políÚcos,
-diz a Nação: os juros internos; corno estão, sufocam e
matam a Nação~ impede a respiração da Cconomia
nacionaJ, o processo respiratório do País._ E fica~se a
perguntar em todos os campos,. e fica-s~· a Cogitar das
causaS pelas qual~ este- OOverno que perisa poder tUdo
não poder, até agora, conter ou baixar estas taxas de
juros.
Serão os banqueiros assim tão fortes no processo
nesse sistema econômico a que se submete o
País? Afinal, os banqueiros não têm motivos de queixas,
não têm nenhum motivo de queixas porque, afmal, num
processo recessivo, ainda assim, os bancos apresentam
elevadíssima taxa de rentabilidade, de lucro líquido.
- Leio a Gazeta Mercantil, do dia J9 de abril.
br~sileiro,

"Nas cinco maiores instituições bancárias do
País, a expansão do lucro declarado foi: do Banco
Mercantil de São Paulo, 117,7%; do City Bank,
361,6%; do Banco Econômico, 126,3%; do Comind,
179,7% e do Banco Auxiliar, 460,9%; e do Banco
Safra, 166,3%."
SàÕ, portanto, crescimentOs invejáveis, numa
ecoriomia em franca recessão, em que os empresários se
di_z~rn em desespero, e os trabalhadores desempregados
s~o o~rigados a irem -as ruas saquear supermercados em
São Paulo e outras capitais.
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--------------------------------~--~~~--------------------~--Hão de convir os Srs. Senadores que são expansões de
150:%, 200%, 300%, 460%, em 1982, que foi um ano, que

eu mesmo disse desta tribuna, -invejável para as
atribuições bancãríãS. Já um -ano- -de elevadíssima
lucratividade para as instituições financeiras neste País[
Afinal, quem desconhece que, no caso, por exemplo,
do crédito direto. ao consumidor os juros -anuais
chegando mesmo a 300%, 400% ao ano? Quem
desconhece isso? Afinal, quem desconhece que os
próprios bancos de investimentos, neste País, que
acabaram tendo índices. altos de lucratividade,
emprestam a 180, 200% ao ano, de taxa de juros?
A imprensa estã a dizer isso, a nos informar
cotidianamente, todos os días, a cada centímetro de seus
espaços, a cada dia Sr. Presidente e Srs. Senadores, e é
natural, portanto, que a essas alturas, a Nação inteira se
mobilize contra essas _ta_~_as de juros e venha a exigir do
Governo que as tabele de forma drástica.
Disse bem o Ministro Camilo Penna, ontem - e é só
lamentável que ele tenha apenas a dizê-lo agora, sem
tomar nenhuma atitude senão a do discurso, já que ele
tem também parcela de poder nas mãos - que os
banqueiros precisã.ril-lembrar-se de que essa é uma
atitude concessioo_ári"a, concedida pelo Governo, pelo
Estado. Fez muito bem, disse S. Ex• muito bem.
Eu não vou chegar aqui a pedir desta tribuna que se
estatizem os bancos, porque temo pedir estatização sob
esse regime; temo a estatização, esta é a verdade. Fico
aqui neste drama, nessa dúvida de pedir uma estatização
sob um regime desses, mas pelo menos, devo dizer desta
tribuna que é chegado o momento deste Governo ter
vergonha e tabelar os juros da mesma forma que tabela
outros produtos. Se não, dizem os empresários, dizem os
sindicalistas, dizem todos os partidos polfticos, a Nação
continuará _seild_o _s_y_fº-kª-_da, continuaremOs em processo
de recessão econômíca, o desemprego irá aumentar, o
desespero do povo brasileiro aumentará e nós não
saberemos quais as consequ!!:ilcias.

O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex• concede um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois não.
O Sr. Gabriel Hermes - Nobre Senador, estou
ouvindo com atenção o discurso de V. Ex• Veja como
este País já ganhou com a abertura que conseguimos
tod_os: com as eleições e com o direito de, através da
nossa tribuna, da imprensa, das vozes livres, que
concordam e discordam poderem se manifestar. O
problema dos juros é um problema debatido em todos os
meios cultos e civilizados deste Pais. V. Ex• vê que isso é
debatido pelos grandes grupos empresariais, pelos
grandes órgãos de classe empresariais, e também pelos
grandes órgãos das classes trabalhadoras. Todos
debatem esses problemas, principalmente aqueles que
estão sofrendo, e aqueles que estão sofrendo são
exatamente os menores. V. Ex• acabou de dizer; são as
donas-de-casa, são os trabalhadores, e são também, Sr.
Senador as empresas e os empresários que úimbém muitos e quase todos bons brasileiros -sentem com dor
que esse problema difícil nos leva àquela coisa dolorosa
de ter que reduzir as suas atividades, criando problemas
para o País. Mas, V. Ex• há de reconhecer que não é
possível que esteja indiferente o Governo. Hâ poucos
días esteve aqui o nosSú Ministro- da Fazenda e se
colocou à nossa disposiÇão, trouxe a stia posição, a sua
juStificativa; e não decorrem ainda duas semanas. Logo,
Sr. Senador, a grita contínua. E V. Ex• transmite a
mesma. Acho que V. Ex• faz muilo bem; cunl.pre cõiD o
direito que lhe cabe, cumpre com seu dever, trazendo
aqui o problema que está nas páginas dos jornais, em
debate, em que até o Presidente da República começa a
ser envolvido, em boa hora, fazendo solicitações que
ainda não foram respondidas à altura da compreensão
pe todos nós. Creia V. Ex• que, como homem do PDS,
~igado ao Governo, sou um homem que acompanha e

sofro também; espero que nós todos juntos possamos
oferecer soluções. Uma das formas de provocar esses
problemas e essas soluções é fazer o que V. Ex~ estâ
fazendo: é trazer o problema para esta Casa, para que
possamos debatê-lo, para que tomem conhecimento
aqueles que para aqui nos mandaram que nós nã.o
estimas indiferentes e estamOS -eSiúcialldo.V. Ex• como
homem de Oposição. tãrObém o·-estãmos estUdando
como honieffi de GovernO, -preocupado em ajUdar o
nos_so povo e auxiliar o nosso Governo, auxiliar o
Pfesidente Figueiredo que eu sei está -procUrando uma
solução, procurando distribuir o dinheiro que, em boa
hora, ele Ürou de uma taxa, tão criticada! Mas, hoje, veja
como foi útil para amenizar as dores, aquelas mais
iminentes como desses que estão sem trabalho, sem pão
na mesa. Poderemos ajudá-los com a nossa palavra para
resolver esse outro problema qu_e é também crucial: o
- dos juros, porque castiga a todoS-às que pagam
empréstimos de casa e aqueles que são os organizadores
do trabalho, os empresários que se vêem com
dificuldades- às vezes não- constantes, até reduzindo
o trabalho. Eu não critico V, Ex•, nem louvo V. Ex•
Acho que V. Ex• está cumprindo o seu dever.

O SR. HENRIQUE SANTILLO

O Sr. João Lobo -

~Agradeço

V. Ex•

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO .:_Ouço V. Ex•

O Sr. João Lobo- Senador Henrique Santillo, quero
louvar V. Ex• pela veemênçia com que trata deste assunto. Porque eu tenho medo que essas reivindicações como
a do Presidente da Associação Comercial de São Paulo
se apaguem na ironia do Ministro, O Mrrl:istro Delfim
Netto explicou ao Presidente que aquilo que a Associação Comercial disse era apenas um exercfcio de aritmética. f: evidente que o Ministro Delfim Netto é um homem de fina ironia, possivelmente amortece_ o choque
dessa revelaç-do, para o Presidente -Figueiredo. O fatO,
Senador Henirque Santillo, é que os juros são insuportáveis. Só os homens da atividade empresarial sabem o que
lhes custa pagar esses juros que remontam, realmente, se
considerados todas as injuções colaterais do crédito gerado. Eu acho que o Presidente da Associação devia ter
sido mais direto; devia apenas ter jogado o jurõ cQb.ta:do
direto e transformado para a parte_que eles retirain, pois
os juros são cobrados por dentro como se diz. Então,
essa taxa de 10% é ilusória; na r6aHdade ela,é de 22% ou
21% no desconto de duplicata. Mas o Presidente da Associação não era um político e não podia aquilatar o
choque que se daria no Preside.nte mesmo se ele tivesse
dito que os juros eram de 250% ou 240%. Foi o excesso
de juntar aqueles exerdcios de matemática, realmente,
porque aquilo tem um certo exercício de raciocínio, visto
ter sido considerado, naquela demonstração, o dinheiro
que ficaria retido para a geração de um depósito quase
compulsório, para fazer média para a firma que desconta. Então, acho que se precisa de toda veemência, a veemência dada a esses problemas resultam numa solução
rápida, como rápida foi a solução do protesto em São
~ulo. V. Ex• vê. Leio aqui neste noticiáriO,:_~Campone
ses ocupam um Banco no México". Só este tipo de protesto parece que é escutado e foi preciso que os camponeses no México ocupassem um Banco para que o Governo
aumentasse o crédito rural. Foi preciso haver o protesto
de São Paulo para que o Governo atentasse na criação
de novos empregos. Então, ê necessário que o problema
dos juros seja também tratado com veemência, para que
o Governo atente para o mesmo. Penso num Governo
que pode tirar uma conquista social comandada pela lei
salarial, pode também tabelar esses juros. Era este o
aparte que queria dar ao brilhante pronunciamento de

v.

Ex•

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Agradeço a V.

Ex~

Esses dois apartes de eminentes próceres líderes do
PDS são altamente significativOs. São dois ilustres Sena-

dores da República e também empresârios, os quais também estão sentindo, tanto quanto todo o empresariado
brasileiro, as dificuldades extremas criadas para a atividade econômica no Pals pelas elevadíssimas taxas de juros cobradas.
Fala, através da minha leitura, um outro eminente Par
desta Casa, também ilustre Senador pelo PDS e desta feita Presidente da C~nfederação Nacional da Indústria, o
ilustre Senador Albano Franco.
S. Ex• disse ontem em Belo Horizonte:
"Belo Horizonte - O presidente da Corifede~
ração Nacional da Indústria (CNI) Albano franco,
disse ontem, em entrevista durante o encerramento
do I Encontro Regional das Indústrias CentroOeste, acreditar que o próprio Presidente João Fi·
gueredo deverá, nos próximos dias, anUnciar a
adoção de medidas para a imediata redução das taxas de juros•. "única forma de Se reativar- a economia
no Pats".
Para Alba.no Franco o problema número um do
Pais são "as elevadíssimas taxas -de juros que estão
ameaçando", segundo ele•. "a sobrevivência das empresas, notadamente as de pequeno e médio por·
tes."
Mas o Ministro disse,_ lã do alto do Olinlpo, qu-e são
apenas exercícios aritmêtíCos, são fantasiosaS às declarações do empresário Afif Domingos. Mas, leio, ainda,
da imprensa de hoje o seguinte:
_ "Ê preciso fazer as contas honestamente afirmou
ontem o Presidente do Banco Banmerindus, Sr. José
Edgardo de Andrade Vieira, para contestar a declaração do Sr. Guilherme Afif Domingos. Na verdade, os juros não atingem o patamar de 496,5%. Os
patamares são bem inferiores e os custos dificilmente ultrapassa~ 180~ a 200%."
É possível que o Sr. José Eduardo de Andrade Vieira
não nos tenha dito aquilo que o Sr. Afif Domingos_ disse
ao Presidente Figueiredo que há os estratagemas uti!ízados por toda a rede bancária do País, não é verdade? Há
os cálculos por fora e há os câlculos por dentro. Há, também, a média dos depósitos e a reciprocidade exigida.
No final, calculando-se um ponto aqui e outro ponto
acolá é até bem possível que não se atinja os 496,5% ao
ano, mas que não haverá de estar muito longe em muitos
casoS. DiSSe o Sr: MinístiO Delfim N etto, do alto da sua
írônica sabedoria, ao Senhor Presidente da República:
..Senhor Presideiite, na verdade, de todo o crédito do
País, de todo o movimento financeiro do Pafs, 63% são a
juros tabelados; como o é o· BNH, o Crédito Rural etc.,
etc., e apenas 37% ê que têm o juros livres." Uma forma
de tentar enganar a opinião pública - volto a dizer como se neste País, sob este solo houvesse 120 milhões de
imbecis, quando omitem·, numa explicação como essa,
que niguém está se referindo aos créditos a jur.os subsidiados; ninguém está se referindo ao crédito de exportação, com o 'qual é favorecido um grande grupo; ninguém está se referindo ao crêdito rural, cujos subsídios
estão sendo, erroneamente, retirados a cada ano. Não se
refere ao crédito oferecido pelo Banco Nacional da Habitação, mas a esses 40% de créditos, de movimento financeiro no País que, na verdade", inCrementam a economia sobre a pequena e média indústria Trata-se de uma
grande rrientira vir a dizer que a pequena e média empresa bra-sileira .e_stá sendo acudida verdadeiramente pelos
créditos favorecidos. Mas o Ministro Delfim Netto diz
que não. E o Presidente da República lava as mãos, •
publicamente, diante da Nação. Eu repito o editorial do

Jornal do Brasil:
"Torna-se ineVitável a impressão de que o Presidente da RepÇ!b_lica quis levar publicamente as mãos
diante da responsabilidade pela política econômicofinanceira que é exclusivamente dele, como somente
dele é a liberdade de organizar o governo."

Abril de 1983

ComO somente dele é a liberdade inclusive de sub.stituir na Sécctaria do Planejamento da Presidência da República o próprio Minisiro Delfim Nc;tto, ou Min!stério

busca de solução contra o exagerado patamar nos
juros domêsticos.
Contudo, exºlicou a fonte, os Ministros Delfim
Netto e Emanes Galvêas, não podem admitir isso
publicamente, sob pena de indisporem empresários
contra o Governo.
Segundo a fonte da SEPLAN, o Governo não ê
impotente contia o poderoso cartel dos bancos,
conforme afirma o empresário Josê Papa Júnior,
mas, simplesmente, não quer derrubar os juros domésticos, temendo efeitos desastrosos e irreparáveis
à economia do País, onde uma moratória seria apena~ "o primeiro toque num castelo de cartas".
Segundo o raciocínio da fonte, uma queda substancial nas taxas de juros do mercado interno poderia conduzir a um aquecimento da demanda agregada, provocandQ duas conseqüências 'fundamentais:
aumento das importações e aumento da inflação."

da Fazenda, o próprio Ministro Ernane GilvêaS.

O Sr. Humberto Lucena -
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Permit~-me V. Ex• um

aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com
prazer.

O Sr. Humberto Lucena- Foi muito bom que V. Ex.•
fizesse este pronunciamento hoje, á tarde, com tanta veemência, em tOrno de um assunto palpitante para a economia do País, porque na terça-feira passada, quando
debatia aquí a questão dos altos juros cobrados ao empresariado brasileiro, às classes produtoras, pelos bancos, públicos e privados, recebi um aparte do nobre Senador José Uns que me estarreceu, quando S. Ex• me dizia que, pelo contrário, os juros estavam baixando, e eu
o desafiei a trazer os númerOs. S. Ex• prometeu, nós estamos aguardando os ntí:meros de S. Ex', que, ao que parece, já não existem, diante inclusive da tabela que V. Ex'
leu aí, mandada publicar pelo próprio Ministro do Planejamento, onde hã financeiras cobrando acima de
400%._

O SR. HENRIQUE SANTILLO -.Acima de 4oo%.
Há financeiras cobrando acima de 400%. E hã financeí-'
ras que cobram de 180 a 400% o crédito direto ao consumidor neste País, e sob as vistas complacentes do Governo, e o Presidente da República lava as mãos publica·
mente, diante de uma denúncia de uma autoridade empresarial.
Eu disse que muita gente anda fazendo a si m~mo e a
outrem esta pergunta: se isso tudo acontece,- se todo
mundo admite que isto está acontecendo, é passive! até o
Senador Virgílio Távora venha a diZer: não é: verdade, o
juro não está tão alto, como-disse o Sr. Afif Domingos.
Mas há de concordar que as taxas são elevadíssimas.
Pode até discordar de nós outros todos das explicações
que possam ser dadas quanto a essas taxas elevadas. Mas
hã de reconhecer que as taxas são elevadíssimas, que estão criando um problema porque os empresários estão se
mobilizando, estão pressionando, e os empresários
quando se mobilizam e pressionam não o fazem à toa,
em troca de nada, pelo contrário, muita coisa deve estar
incomodando-os. E eu tenho certeza quC o próprio Senador VirgiliOTâvora indaga-se a si mesmo: olha, se isso aí
está dessa forma, meu Deus, por quê? Por quê mesmo es-sas coisas não se modificam? Se Opoder está ali próximo,
no Planalto, as decisões estão ali, se o Governo está tabelando matérias-primas, se o -Governo tabela SaláriÕ, Por
que não pode tabelar juro? O juro não pode ser tabelado,
díz o Governo.
Eu fui procurar saber, mas por (Juê? Será que é porque
os banqueiros são muitos forteS? Eu não acredito, eu não
posso acreditar que os banqueiros- sefam tão poderosos
as~im no País. Sei que eles têm ffillito poder, mas não
creio que eles têm poder capaz de arro_star a Nação por
inteiro.
E vejo aqui o seguinte: os _b~queiros dizendo que _o
Governo é que é responsável por isso. O Govefnõ é que é
responsável, porque o Goverilo-é-_que cobre os seus dêficits, através de recursos tomados no mercado fmanceiro
interno, e as taxas sobem porque paga elevados juros, e
isso tem que acompanhar, e os poupadores exigem, e nós
precisamos pagar elevadas taxas, de juros aos poupadores, etc, etc~
que veio uma eXplicação dada, agora, há poucos
dias, por alguns tecnocratas que não quiseram aparecer,
mas que declararam ao jornalista Helival Rios, aqui em
.arasília. E o Helival Rios escreveu:-

e

..0 Governo não quer qtie os juros no mercado interno sofram queda significativa temendo, com isto,
efeitos de aquecimento d3.-demanda de modo a inviabilizar o esquema de c.antrole do balanço de pagamentos e da inflação- revelou, ontem, um~ fonte do Ministério do Planejamento, ao tentar explicar
'"o corpo mole" que os Ministros vêm fazendo na

Srs, Senadores, será que o monetarismo leva a esse
tipo de racioc!nio mesmo?

O Sr. Virgr1io Távora- V. Ex• me concede um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Com muito prazer.

responsáveis pela condução da política econômicofinam.:eira dO- Governo. Não tenha a menor dúvida de
que a mãior preocupação do Governo, hoje, estâ em
duas coisas: inflação e fechar balança de pagamentos,
correspondendo à inflação como uma das suas molas
propulsoras, essa alta de juros que ele procura de todas
-as maneiras combater. Isso ê o depoimento que damos e
que, com todos os detalhes, prometemos a V, Ex•, com
prioridade número um ao Senador Severo Gomes para
aqüela resposta do discurso de ontem, e depois V. Ex•, se
tiver a bondade de nos ouvir.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Com muito pra-

zer. Depois disso tudo, do aparte altamente significativo
de V. Ex•, direi que V. E~' reconhece, portanto, que uma
das Causas importantíssimas da elevação das taxas de juros é a própria política financeira d_o País.
O Sr. Virgl1io Távora - Faça-me jiJstiça que acjui jâ
dissemos uma, duas, três, quatro vezes, que a alta dos juros·_~ um-dos fatores da inflação. Nunca negamos isso,
não.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Perfeitamente.
Sei que V. Ex', como uma pessoa muito inteligente, culta, jamais iria deixar de admitir isso.

Pela

O Sr. Virgz1io -Távorá p~imeira vez, há vários
anos de parlamentar, tenhQ mais anos de parla~entar
que V. Ex•, vejo o orador praticamente solicitar o aparte,
já que_ tãc:> citados fomos, inclusive na suposta advinhação do que iriamos dizer._Faço justiça à inteligência
de V. Ex.', não tenho dúVida, como tambêm não posso
dar igualmente o tratamento à pai~ão com que o assunto
aqui é aborda~o. Talvez seja esse o hábito do orador,
que já sucedeu teve tão bons resultados, prpclamando
às massas suas idéias. Mas, eminente Senador, não passa
na cabeça de ninguêm - e vamos examinar isso com
toda a frieza- gue o Goyerno, como um todo, seja masoquista, queira manter uma situação contra a qual serebela o grosso das classes produtoras brasileiras. Essa a
premissa n~> l.

e

O SR. HENRIQUE SANi'íLLO ~Parece-me corre-
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O Sr. ViriJmo Távora - E assinalamos.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas V. Ex•, no
seu aparte, concluiu conosco que uma das causas importantes da elevação dessas taxas de juros é a própria política financeira do Governo, com lançamento de títulos,
pelos quais deve pagar taxas elevadas ...

O Sr. Virgflio Távora - E se não lançar os títulos,
emite? E emitindo, não será a memsa coisa?
O SR. HENRIQUESANTILLO- V. Ex• concorda
com o Presiderite da Federação Nacional dos Bancos, o
Sr, Roberto Konder Bornhausen, que no dia 17 de
março, há I mês, afirmou que o Governo contribui decisivamente para_ aumentar as taxas de juros internas, na
medida em que pressiona o mercado de dinheiro, para
suprir" as necessidades de recursos, para cobrir déficits.

ta, nobre Senador.
O Sr. Virgflio Távora- Nt~ 2. Porque V. Ex', af, deu o
porquê, com o qual nós não podemos, entre parênteses,
não podemos. ~·concordar", esses juros não são baixados
de repente. O proble~a não é este. Realmente, hâ esse
perigo; maS é um perigo que se pode contornar. Efetivarnente, se eu faço um crêdito fácil a demanda agregada
cresce. Quanto a isso não temos a menor dúvida; mas eu
teria meios e maneiras de cobrar. Não é esta a_razão,
eminente Senador. N6s temos dívida externa e dívida interna, sendo a divida interna muito grande. NãQ vamos,·
aqui, num aparte curto como este que pretendemos fazer, dar as razões desta dívida interna, mas poderíamos
dizer a V. Ex• qUe, a dezembro de 1982, só em títulos de
_ dívida pública, a. dívida interna da Nação, federal, chegava 7,8 trilhões de cruzeiros, mais 1 trHhão de dívida interna de responsabilidade dos Estados. Pois bem, para
m~-nter to9o esse sistema de adução da poupança nacio~
nal que está sustentando, justamente, esse dispêndio,
sem o que a emissão correspondente de recursos monetários teria que ser feita, esta poupança. ê feita à base de
uma remuneração. Se eu coloco sa ORTNs num nível
baixo, óbvio que eu não terei como, com esses papéis de
Governo, em enxugando o mercado, receber aqueles recursos necess<trios para que eu não vá emitir. Mas o Governo, não tenho a menor dúvida, talvez vá ser uma das
surpresas que V. Ex•s, e não estou aqui sendo futurólogo, ·nunca anunciei medida e!Jl Pelnârio, cá, que não pu--~deSse, dePois, ser confi!macta pelos fatos, de minhas pa~
·-ravras, nunca, isso nos diz a consciênci!l._Então, a estra-·têgta de desitquecer essa subida de juros ê uma das preocupações maiores do Presidente Figueiredo. E não tenha
a menor dúvida, aqui não está Q: defensor do Governo fazendo isso, mas um homem que se debruça sobre esses
assuntos, e sobre os inesmos tem trocado idêias com os

O Sr. VirgJ1io Távora - Perfeitamente. Mostre-nos
uma alternativa para isto que nós seguiremos ...

O SR. HENRIQUE SANTILLO - E neste mesmo
dia, há I mês, na solenidade de posse do Sr. Roberto
Konder Bornhausen, na Presidência da Federação Nacional dos Bancos, o Ministro Delfim Netto disse;. "As
taxas de juros caminham para o nível da taxa externa, e a
hipótese de tabelamento de juros não é fora de propósito: mas, hoje, as coisas já estão caminhando para a solução dos problemas, de forma que continuamos, afinal
de contas, vendo como o mercado reage e, as coisas vão
indo_ bem!'
E as coisas vão indo bem! Veja bem, é isso que não dâ
para entender. Eu sou aqui um leigo, um humilde leigo
nessa planície de_ 120 milhões de leigos que perguntam ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia)- A Mesa faz
uma rogativa ao nobre Senador, no sentido de que conclua o seu discurso.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Concluirei, Sr.

Presidente, com imenso prazer, até agradecendo a benevolência de V. Ex•
Mas pergunto a mim mesmo, e estou certo de que quase todos os 120 milhões de brasileiros estão perguntando
si mesmos: dá, aí sim, para suportar, Sr. Presidente,
numa situação desSa, -a ironia de um Ministro íncompetente'l ...

a

O Sr. Virgl1io Távora -

Não apoiado!

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Que, ao contrârio
de V. Ex•, Senador VirgíJio Távora, que acaba de dizer
que não afi-rma as coisas para não as verem realizadas,
afirma a torto e a direito inverdades à Nação ...
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d Sr. Virgl'lio Távora-ISSo-~ Uin<i rn]ustiÇa -de V. EX•
O SR: HENRIQUE SANTILLO - Inverdades à
Nação! Tapeia a Nação, procura tapar o sol com a peneira, como se fôssemos 120 milhões de imbecis, de idiotas, como se os brasileiros fossem 120 milhões de idiotas.
O mesmo pe-nsa 6 éminente colega de V. Ex•, colega e

companheiro de Partido, o Presidente da Confederação
Nacional das Indústrias, Senador Albano Franco, que
eu jâ citei aqui de outras vezes, que tem definido o interesse da economia nacional, e tem com muita dureza, às
vezes, com muita agressividade, às vezes, a necessária
agressividade, colocado o ponto de vista de seus liderados, de seus confrades empresários nacionais, Que- tem
colocado as coisas- nOS-túlnOS em- que o eminente SeD.a~
dor João Lobo colocou aqui também ele empresáriO~ A
situação é insuPortável~ o-s- empreSáriOs não a conseguem
suportar, porque a situação é dramática, como disse ali,
agora, o Senador MiltOn- Cabral.
Só não entende isso o Mfnistro Delfim Neúo, só não
entendem isso as autoridades económicas diste País. E o
que mais nos assusta- eu diria esse é o termo- o que
mais nos_ assusta neste momento é o Senhor Presidente
da República vir de púb!ico para lavar as mãos ...
O Sr. Virgilio Távora --Sua ExCelência não lavou as
mãos.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... como se ele estivesse acima disso tudo, no OTimpo, a testemunhar im-

passfvel o drama nacional; como se não- tivesse-ele nenhuma responsabilidade pelo que está ocorrendo, como
se o regime não fosse presidencialista; como se o regime
brasileiro não fosse altamente_ centralizador, sobretudo
no que diz respeito à política económica nas mãos do
Executivo Federal; como se o Congresso Nacional fosse
livre e fosse ele responsável pelo ditamento da política
económica brasileira; como se o Congresso fosse um poder desarmado de tudo, creio eu mesmo de vergonha
nesta hora, desarmado de tudo, ou quase tudo, impoten~
te diap.te das decisões do Executivo altamente çent_ralizador, autoritário, ainda, na área económica
Ex~

um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) campainha.

Faz soar a

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V.

O SR. HEN.RIQ,!JE SANTILLO -::: Sr. ~i.Sidente,
pergunto a v._ Exf se posso ouvir como final do meu bre~
ve pronunciamento, o eminente Senador Gabriel Hermes.
O SR. PRESLDENTE (Moacyr Dal!a.) -~V. Ex~ está
com o seu prazo esgotado há _mais de Í O minutos. A
Me'sa faria um apelo, a V. Ex' porque vários oradores
inscritos desejam falar antes da Ordem do Dia.

o Sr. -Gabriel Hermes- Um minuto, Sr. Presidente.
Nobre Senador, continuo a dizer que V. Ex~ está cumprindo com o seu dever. Agora, permita que eu diga que
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eu continuo a confiar e não aceito a expressão de que o
Presidente João Fígueiredo lavou as mãos. Ele tomou
uma posição e toma-as, sempre tenho observado, no mo~
menta oportuno. E posso afu·mar a V. Ex~: riinguém ~tá
sofrendo mais do que ele, ninguém está mais atento a
este problema qlle ele. Vamos confiar, Srs. Senadores,
vamos confiar nos nossos homens, e vamos criticar
quando necessário, mas não duvidem da lealdade do
Presidente da República para com a Nação.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Lamento, eminente Senador, mas preciso fazer coro, aqui, ao Jornal
do Brasil, a toda a Imprensa Nacional de hoje, principalmente a um editoríal do Jornal do Brasil. "Caminhos
Trocados". Leio um trecho:
Torna-se inevitável a impressão de que o Presidente da Ret:>ública quis lavar {:)Ublicamente as mãos
_diante da responsabilidade pela política económicofinanceira que é exclusivamente dele, como somente
dele é a liberdade de organizar o Governo. Todos os
Ministros são auxiliares do Presidente. O regime é
presidencialista e, {:)Ortanto, a responsabilidade _como a glória- pelo que fazem os Ministros recai
sobre quem Õs nomeia.

A surpresa maior é nossa, da sociedade, ao assis-tir ao espanto presidencial diante de um dado que
não ê segredo de Estado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE-SERVIi;:Ó PÜBÜCO CIVIL
Emendas apresentadas perante a ConiisSão de -SeiVTçO
Público Civil, nos termos do art. 141, item JI,letr<;l. "b",
do Regimento Interno, ao Projeto de Lei da Câmara n~'
07, de 1983 (n~' 8~A:. de 1983, na Câmara dos Deputados), que "altera a composição e a Organização interna
dos Tribunais Regionais do Tfaba!ilo que mencionã; crüi
cargos, e dá outras providências".

Emendasnf's

Autores
Senador VIi'gífio Távora
Senador Nelson Carneiro
Senador GastãO Mctller
Senador Enéas Faria
Senador Aderbal Jurema
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Emenda

Ao art. 8~'
SuPrima-se o art.

n~'

1

8~'

Justificação
O art. 81' do projeto estabelece que, em nenhum Tiibu~
nal Regional do Trabalho, os cargos em comissão poderão ultrapassar o nfvel DAS imediatamente inferior ao
fixadO para cúgos análogos do Tribunal Superior do
Trabalho. Ao mesmo tempo, determina-se que o cargo
de Chefe de_Secretaria de Junta de CoridliB.Ção ê Julga~
menta não possa ultrapassar o nível DAS-3-.-Assegurase, contudo, aos atuais ocupantes, enquanto_ não dispensados, a preservação da atual situação em que se encontram. Tais medidas, como ê fáCil constatar, rtão compu~
seram o elenco de providências requeridas pelo Tribunal
Regional interessado, nem foram alvo de iniciativa do
Tribunal Superior que, nos teirilos constitucionais, encaminhou a proposição.
Resultou ela, po-rtanto, de extravagante inserção na
área do Póder Executivo, excluído dessa responsabit1dade o Ministério da ~ustiça, pois nenhuma alusão faz ao

assunto, nas peças que encaminhou a outras áreas que
também examinaraqt a niatériã. É certo, asSim, que, preliminarmente, estamos em face de uma providência incluída no projeto origlnârio- dO- Poder Judiciário, Que
afronta a iniciativa constitucíonalmente reservada aos
Tribunais, com jurisdição em todo o território nacional,
para propor leis relativas a assuntos de sua economia interna (art. _56 da Constituição). De outra parte, a alteração _consubstanciada no art. 81' do projeto ê tecníca~
mente inac_eitável, pois pretende hierarquizar cargos
públicos, tomando por base o órgão de lotação desses_
cargos, sem atentar para a natureza, vulto e complexida~
de- d-as ·respeCfivã:s atribuições, elemeiltos que~ de acordó
·com- a téCniCa Universal de ClassificaçãO de Cargos, devem ser considerados para tal finalidade.
AsS1m, cOnstitucionalmente desamparado_ e tecnicamente inaceitável, o preceituado no-art. 8~' do projeto
deve ser objeto de erradicação, conforme pretende a presente emenda.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1983. - Virgmo
Távora.
:Emenda (Supressiva) n{t 2

"suprima-s-e .o art. 8"' e seus parágrafos,
ren1:1~erando-se, de COI}sequênclil, Os arts. 9~', 10, li e 12
pat='a 8~', 99, lO e 11".

-~-

Justificação

O "projeto, ao promover as intenções de aparelhar,
convenientemente, os TribUnais cj_ue cita (sediados no
Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, no Rio
Grande do .Sul e em Pernambuco), estaria, sem dúvida,
coberto de medidas positivas não fora a iserção em seu
articulado, de norma estranha aos seus propósitos, como
_a._q_qxnpr_eendida pelo art. ?~"e set,!S dois parágrafqs, assim
_pr~s~revendg:
"art. 81' Em nenh_um Tribunal Regional do Trabalho mi.cargos em comissão poderão passar o nível
DAS- imediatameriie inferior ao atribuído riô Tribu-

nªl_Superior do Trabalho aos cargos correspondentey>._
§ 111 Nas juntas de Conciliação e Julgamento, o
n-ível do chefe da Secretaria não poderá ser superior
ao .Padrão DAS-3.
§ 211 Enquanto não_ dispensados, os atuais ocupantes de cargos em comissão a que se tenha atri~
buído padrão incompatível com o disposto nesta
Lei, terão preservada sua situação pessoal".
O artigo 8~', como se observa, é estranho às intenções
do projeto e, muito provavelmente, foi inserido de última hora.
- Contra a aceÚação de tal norma pesam, ainda e princi·
palmente, os seguintes argumentos:
I. - A- riorma reveste-se de medidas inconstitucionais,
haja vista ao disposto no artigo 115, Jl, dã Cút<i Mag-na;
2.- propõe, por outro lado, uma hierarquização iode~
vida e descabida que nunca existiu até mesmo PorcJue
n-ãO há cãrreira-administratiVa entre diversas instânciis
da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, a norma fere o
plano de classificação de cargos, inclusive;
3. o Tribunal Superior do Trabalho, vale ressaltar,
- tem estrutura organizacional menor que os Tribunais
Regionais do Trabalho. O parâmetro, portanto, nos ter·
mos apresentados, torna inviável a execução da norma:
.4. _ Q)!rtigo _p~oposto usa terminologia imprópria e
hoje inexiste~te. em ~eu§ 19, ao contemplar os "Chefes
de Secretaria" d'as Juntas de ConciliaÇão e Julgametlto,
an(igos__ C-ªrgos de provimento efetivo. Essas Secretarias
hoje, são providas por cargos, em comissão, de Direto~
res;
5. a norma pretendida, fere, frontalmente, o princí~
pio constitucional de igual renumeração para trabalho
igual, eis que a responsabilidade funcional e os requisitos
de conhecimento jurídico ou administrativo não são me~
nores nos Regionais que no Tribunal Superior do Trabalho: ao c.ontrãr_io, ao estabelecer, este, muitas restrições
aO-subimCnto de recursos à suaju~isdição, faz com que a
responsabilidade, o volume de trabalho e os conhecimentos jurídicos requeridos ali sejam menores que nos
Regionais;
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6. finalmente, entende-se que temas como o inserido
no artigo 8~>, sob discussão, pela importância e repercussão, deveriam, no mínimo, ser objeto de proposta de lei
específica, submetida a amplos estudos e pareceres de órgãos técnicos, no âmbito do Executivo.
Tal tratamento, porém, por certo, não ocorreu no caso
presente, tudo a indicar que a norma "saltou de páraquedas", haja vista, sobretudo, a ausência de qualquer
comentário, a respeito, na cuidadosa e analítica ~xpo
siçào de Motivos N~> 0526/82, do Ministério da Justiça
(anexa ao projeto), dirigida a _Sua Excelência o Senhor
Presidente da República".
Brasília, 20 de abril de 1983. -Nelson Carneiro.
Emenda n'.' 3

Suprima-se o artigo ·89 e· seus parágrafos, renumerandow
se os artigos seguintes.
Justificação

O art. 89 do projeto ofende o princíPio da isánomli
ínsito na COnstituição Federal, além de afrontar o disposto em seu art. 115, item-"Jl, ao invadir a competênciados Tribunais Regionais sem que estes tenham sequer
sido ouvidos.
Além disso, a medida é injUSta e inopOriuna, pois cria,
indiretamente, uma hierarquia funcioital inexiStente -e inconveniente, entre tribunais autónomos, cuj~s s~rvidores
não estão insectos em quadro organiZado em carreira,
com acesso dos Tribunais Regionais para o Tribunal Suw
perior do Trbalho.
Finalmente, o mínimo que se poderia razoavelmente
esperar, tratando-se de matéría de tal relevância, seria o
estudo dela em projeto próprio, submetido ao crivo da
análise de órgãos técnicos, eliminando-se o risco - evidente no malsinado art. 8~- de descumprimento do Plano de Classificação de Cargos.
-

LEGISLAÇÀO PERTINENTE
Constituição Federal, art. 115;. "ComPete aos Tribunais:"
"!. ... :·
.. II. organizar seus serviÇos 3uxiliúes,
provendo-lhes os cargos, na forma da lei; propor ao
Poder Legislativo a criaÇãO ou a exih]ção de cargos
e a fixação dos respectivos vencimentos."

Para melhor ilustrar a iniciativa incluo como parte integrante da justificativa o seguinte memorial da Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho - 9• Regilo.

MEMORIAL

Exm' Senhor Parlamentar,
Encontra-se na Comissão _de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados, aguardando oportunidade de
distn'buição, o Projeto de Lei n9 80/83, oriundo do Executivo, que pretende, basicamente, ampliar a c_omposição de alguns Tribunais Regionais do Trabalho, objetivando melhor e maior distribuição de Justiça nas áreas
de jurisdição respectiva.
O projeto, ao promover as intenções de aparelhar,
convenientemente, os Tribunais que cita (sediados no
Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, no Rio
Grande do Sul e em Pernambuco), estaria, sem dúvida,
coberto de medidas positivas não[ôra â inserção, em-sCu
articulado, de norma estranha aos seus propósitos, como
a compreendida pelo Artigo 8~' e seus dois parágrafos, assim prescrevendo:
..Art. 8'i' Em nenhum Tribunal Regional do
Trabalho os cargos em comissão poderão ultrapassar o nível DAS imediatamente inferior ao atribufdo
no Tribunal Superior do Trabalho aos cargos correspondentes.

§ ]9 Nas Juntas de Conciliação e Julgamento, o
nível do Chefe da Secretaria não poderá ser superior
ao padrão DAS-3.
§ 2'i' Enquanto não dispensados, os atuais ocupantes de cargÕs em comissão a que se tenha atribiJ_ído padrão incompatível com o disposto nesta
Lei terão preservada sua situação pessoal."

Tal norma, a despeito de ctjar _uma hierarquização indeYida (o-'(ríbunal Superior do ·Trabalho é superior somente quanto à instância revisional, respeitada, portanto, a autonomia administrativa dos Regionais) e de con.figuiar - o que é mais grave - confronto a princípios
Constitucionais (ex-vi do Art. 115, 11, da Carta Magna,
onde se define competência de Tribunais para estruturação de seus cargos), ressente-se de efetivo embasament.o para sua inclusão no Projeto, sobretudo porque admitida à revelia do Ministêrio da Justiça, como provam as
manifestações da Divisão de Estudos e Projetas do Departamento de Assuntos Judiciários daquele Órgão, contidas às fls. do Processo MJ n9 9.626/83 (fase instrutória,
conclusiva, do Projeto em apreço, na área do Executivo)
a seguir transcritas:
. "03. Em face da ma-nifestação do DA.SP contrária ao posicionamento dos Assessores de Juiz no
nível DAS-102.4 e a favor do DAS-102.2, ê importante assinalar as determinações do Decreto-lei n9
___ _)_.620, de lO de.março de 1978, que re::j.justa os vencimentos dos salários e proventos dos servidores das
secretarias dos Tribunais do Trabalho, in verbis:
'>'Art. 29 A reestruturação do Grupo-Direção e
Assessoramento Superlores e a Classificação, na
respectiva escala de níveis dos cargos que o integram, far-se-ão por ato da Presidência dos Tribunais, observados os níveis de classificação constanw
tes do arti8o 111 da Cel n9 5.843, de 6 de dezembro de
!972, c0n1 Os -valores reajustados na fÔrma deste
Decreto-lei e observados os limites dos recursos
orçamentários pró'prios".

04,. '"" " ___ .,"."'"" """ ,.·,·.""
05. Assim sendo, se os Tribunais Regionais do
Trabalho, com arrimo no artigo 29 do Decreto-lei n~t
1.620/78, enquadram os Assessores de Juiz no nível
DAS-2, ou DAS-3 ou DAS-4, previstos pelo artigo
19 da Lei nll 5.843/72, é porque considera, as
funções exercidas por aque(es prestadores de serviço
carar:terizadas por alto nível técnico, comple'xidade,
responsabilldiúl.e -e -cotiliecimentos especializados. ,A
respeito ao assunto o Egrégio Tribunal de Co~tas
da União já emitiu Parecer, côpiâ às fls. 27/29. Contudo, para evitar questionamentos, é aconselhável
consignar, apenas, noanteprojeto, o código DAS 102
para os Assessores de Juiz. uma vez que o nivelamento em DAS.2 ou DAS.4 é da alçada dos respectivos
Tribunais". (os grifos são nossos.)
"Velo~exPostO- e -Sob Unânime entendimento das administrações dos Tribunais Regionais do Trabalho,
teriéiOmi-se contar corri habitual interesse de Vossa Excelência, às causas justas, e valioso apoio no sentido, de
apresentar ou acolher emenda supressiva ao art, 89, e
seus parágrafos. do Projeto n"' 80/83, em vista das seguintes justificativas básicas:
I. O Artigo. estranho às intenções do Projeto e inseri~o de última hora, reveste-se de medidas inconstitucionais, haja vista ao disposto no Artigo 115, II, da Carta
Magna;
"2. --Propõe uma hierarquização indevida e descabida
que nuncá exiStiu até mesmo -porc.]ue nãO há carreira administrativa entre as diversas instâncias da Justiça do
Trabalho. Nesse sentido, a norma fere o Plano de Classificação de cargos, inclusive;
3. _O Tribunal Superior do Trabalho tem estrutura
Otganizacioilal fnenor que os Tribunais Regionais do
Trabalho. O parâmetro, portanto, nos termos apresentados, torna inviável a execução da norma;
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4. O artigo proposto usa terminologia imprópria e
hoje ínc!XlSterite, em SeU§ 19, ao contemplar o$ "chefes de
Secretaria" das Juntas de Conciliação e Julgamento, antigos cargos de provimento efetivo. Essas Secretarias,
hoje, são providas por cargos, em Comissão, de Diretores.
5. À norma pretendida, por outro lado, fere, frontalmente, o princípio constitucional de igual remuneração
para trabalho igual, eis que a responsabilidade funcional
e os .requisitos de conhecimento jurídico ou administrativo não são menores nos Regionais que no Tribunal Superior: ao cont_rário, ao estabelecer, este, muitas resw
trições ao subimento de recursos à sua jurisdição, faz
com que a responsabilidade, o volume de trabalho e os
conhecimentos jurídicos requeridos. ali sejam menores
que nos Regionais.
6. Temas como o inserido no artigo 89, sob discussão, pela import;lncia e repercussão, deveriam, no mfnimo, ser objeto de proposta de lei específica, submetida a
amplos estudos e pareceres de órgãos técnicos, no âmbito do Executivo. Tal não ocorreu, porém, no caso presente, onde a norma. "saltou de pára-quedas", haja vista
a ~usência de qualquer comentârio, a respeito, na cuidadosa e analítica Exposição de Motivos n9 0526f8Z, do
Ministério da Justiça (anexa ao projeto),_dirigida a Sua
Excelência o Senhor Presidente da República.
À atenção e ao trabalho reclamado de Vossa Excelência, cabe finalmente, ao ensejo, o registro dos agradeci~entos antecipados e do reconhecimento de quantos se
JUlguem beneficiâr:ios da medida supressiva ora pleiteada,
Sala das Sessões, 20 de abril de 1983. - Gastão
Müller.
Emenda n\' 4

Suprima-se o art. 89 e seus parágrafos, renumerandose os demais.
Justificativa
.~.É da competência dos Tribunais, e, portanto, dos Tri-

bunais Regionais do Trabalho, "organizar seus serviços
auxiliares, provendo-lhes os cargos, na forma da lei; propor ao Poder Legislativo a criação ou a extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos" {Constituição Federal, art. 115, II).
O Tiibunal Superior do Trabalho só é "superior", em
relação aos Tribunais Regionais do Trabalho, como instân.c~a revisionaL NO plari_o-~ádffiinístrativo, os TRTs são
autônomos entre si como 9 são em relação ao TST. Não
há hierarquia administratíVa dCste Pal-a Com aqueles.
Não há, de conseqüência, carreira administrativa entre
as diversas -instâncias da Justiça do Trabalho.
Por outro ladq, o preceituado no artigo 89 e parâgrafosJ que se pretende expungir do projeto, fere, frontalmente, o princípio constitucional de igual remuneração
pa_ra_ig1;1al trabalho, eis que a: responsabilidade funcional
e os requisitos de conhecimento-jurídico ou administrativo não são m_enores nos Tribunais Regionais que no Tribunal Superior do Trabalho: ao contrário,
esiabele·
cer, este, muitas restrições ao subimento de recursos à ·
sua jurisdição, faz coni que a responsabilidade, o volume
de trabalho e os cQnhecimentos jurídicos requeridos ali
sejam menores do que nos Regionais.
O art. 211 do Decreto-lei n"' 1.620, de 10-3-78, que reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores
das Secretarias dos Tribunais do Trabalho estatui, ver-

ao

bis:

"Art. 29 ~ reestruturação do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores e a Classificação, na
respectiva escala de níveis dos cargos que o integram, far-se-ão POR ATO DA PRESID~NCIA
DOS TRIBUNAIS. observados os níveis de classifi~
cação constantes do artigo J9, da Lei n9 5.843, de 6
de dezembro de 1972, c-om os valores reajustados na
forma deste Decreto-lei e observados os limites dos
recursos orçamentários próprios,.. (Grifamos).
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Bem por isso, a Divisão de Estudos e Projetos do Departamento de Assu_nt_o_s Judiciários do Ministê:río da
Justiça, no Processo MJ n<1 9626/83 - na fase lnstrutória, que concluiu- pelo anteprojeto em apreço, na área

do Executivo - ao se manifestar a: respeito do assUnto,
assim se expressava em seu item 05:
"'05~ Assim sendo, se os Tribunais Regionais do
Trabalho, com arrimo no artigo 2'1 do Decreto-lei n9
1620(78, enquadram os Assessores de Juiz no nível
DAS-2 ou DAS-3 ou DAS-4, previstos pelo artigo
J'? da lei n<1 5.843/72, é porque consideram as
funções exercidas por aqueles prestadores de serviço
caracterizadas por alto nível técnico, complexidade,
responsabilidade e conhecimentos especializadoS.- A
respeito do assunto, o Egrégio Tribunal de Contas
da União já emitiu parecer, cópias às fls. 27/29.
Contudo, para evitar questionamentos, é aconselhãvel consignar, apenas, no anteprojeto. o código DAS
102, para os Assessores de Juiz, uma vez que o nivelamento em DAS. 2 ou DAS. 4 é DA ALÇADA
DOS RESPECTIVOS TRIBUNAis:· (grifos nossos).

Finalmente, compulsando-se a Exposição de Motivos
do Ministro da Justiça, bem comQ o original do projeto
com ela encaminhado à Câmara dos Deputados,
verifica-se, iniludivelmente, que o impugnado artigo 89
foi introduzido no projeto à última hora e é corpo estranho ao seu contexto. Senão, vejamos.
A minuciosa Exposição de Motivos não tem qualquer
referência a esSe dispositivo, enquanto o mais é analisado adecjuadamente. Por outro lado, no anteprojeto enCaminhado pelo ExecutivO à Câmara dos Deputados, os
Anexos II a VI, que dizem respeito ao artigo 9<i
.. Ficam criados, nos Quadros Permanentes dos
Tribunais Regionais do Trabalho das 1~. 2•, 3•, 4• e
6~ Regiões, os cargos de provimento efetivo constantes dos Anexos II a VI da presente Lei", estão
mencionados como sendo anexos
...

-·~

a que se refere o art. 89 da Lei. n9 f82".

E isto porque, --no anteprojeto- Clã:bOfã.do- p-elo Ministério da Justiça, não havia oatual art. /3!', sendo, então, oitavo, o atual artigo nono. E a prova de ter ele sido inserido após a elaboração da Exposi"Ção de Motivos do Ministro da Justiça e do açodamento com que isSo foi feito
estã no ..esquecimento" de se fazer, nos Anexos II a VI,
a compatível alteração na referência ao antigo 3rtígO--s9,
o agora art. 99, sua nova numeração por força da introdução daquele artigo, que a presente emenda intenta eliminar.
Em anexo, cópia do projeto original, com a respectiva
Exposição de Motivos e Anex.os, tal qual foi capeado
pela Mensagem presidencial endereçada à Câmara dos
Deputados, para que os Senhores Senadores comprovem
estas afirniações.
Por estas razões, e porque o que se contém no art. 89
do projeto configura medida injusta e inoportuna, além
de ferir o princíPíO -da isonomia, entendemos deva ser
acolhida a presente emenda supressiva.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1983.- Enéa$ Faria.
Emenda n9 5
Suprima-se o art. 89 e parágrafos do Projeto de Lei da
Câmara n\' 7, de 1983.
Justicação

O att. 89 e parâgrafoS estabelece injusta e ~nconstitu
cional hierarquia de vencimentos entre ocupantes de cargos e comissão dos Tribunais Regionais e do Tribunal
Superior do Trabalho. Fere, desse modo, a autonomia
administrativa dos Tribunais Regionais, previSta no art.
l 15 da Constituição Federal, concorrendo para o estabe-
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lecimento de uma indevida e inadmissível hier~rqui
zação.
Aderbal Jurema. - Brasílja, _22: de abril de 1983.
E{penda n? 6
Acrescenta, ao parágrafo único, do art.
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cia, atrasando a solução dos litígios submetidos a julgamento.
A emençl.a ora proposta visa remover ao inconveniente
possibilitando que o número dos processos _dfstribuídos
no Tribunal não seja reduzido ou sofra solução de continuidade~

9~>

o seguinte:

"Facultado, entretanto, aos Tribunais respectivos o aproveitamento, nos cargos ora criados, de
servidores que, requisitados de outros órgãos, neles
estejaffi serVIridO,--desde que satisfaçam o requisito
legal de escolaridade".
Em decorrência da emenda ora proposta, a redação do
aludido parágrafo único passa a ser a seguinte:
"Parágrafo único. Os cargos de que trata o "caput'' deste artigo serão distribuídos pelas classes das
respectivas categorias funcionais, em número fixado
por atO da PresidênCia de cada Tribunal,
observando-se o critério de lotação aprovadQ pelo
sistema de Classificação de Cargos, na área do Poder Ex.ecutivo, e o prCencllimento dos mestrias serã
feitO- de acordo com as normas legais e regulamentares em vigor, fucultado, entretanto, aos Tribunais
respectivos, o aj)roveitameilto, noS Cargos Ora criados; Ge servidores ·que, requisitados de outros órgãos, neles estejam servindo, desde que satisfaçam o
requisito legal de escolaridade".
Justificação.

Como se vê da re~ção proposta, a emenda, faculta o
aproveitamento.
Este, evidentemente, ficarã condicionado, em cada
Tribunal, ao interesse de sua administração. E, efetivado, resolverá situações pouco favorãveis aos servidores
requisitados, os quais, afastados de seus quadros originãrios, vêm-se, muitas vezes à margem de progressões e
ascensões funcionais. Além disso, a e~igênc!ª_de escolaridade assegura o aproveitamento, apenas, de servidores
realmente qualificados.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1983. Nelson Carneiro.
Emenda n9 7
Acrescente-se onde couber:
Os cargos criados no Tribunal Regional da 1' Região
serã_o pr~enchidos por Juízes de carreira observada a ordem de antigUidade e merecimento.
-Justificação

Atualmente no Tribunal Regional da }9 Região não
teni. sido observado o limite constitucional para preen~
chimento dos cargos dos Juízes togados por advogados e
procuradores com visível prejuízos para os Juízes de carreira que têm sido grandemente prejudicados.
A emenda visa, pois, corrigir esta distorção aproveitando nesta oportunidade apenas os Juízes de carreira.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1983- Nelson Car-neiro.
Emenda n9 8
Acrescente-se onde couber.
Nas suas férias, licenças ou impedimentos, os Juizes
toga·dos dos Tribunais Regionais serão substituídos por
Juízes Preside~tes das Juntas de Conciliação e Julgamento e convocados pelo Presidente do Tribunal pelo critério exclusivo da antigUidade.
Justificação

Nos Tribunais Regionais do Trabalho, onde as férias
Q.~~ r~e.ectivos Juízes _são indi'viduaís, o afastamento de
qualquer destes, por férias, licenças ou impedimentos interrompe o fluxo da distribuição dos feitos em 2• Estân-

Por outro lado, oferece a vantagem de não acarretar as
elevadas despesas com a criação de novas turmas.
Finalmente o critério de antigUidade, fixado para a
convocação de Juiz da 1• Estância permite maior rendimento pelo aproveitamento de J ufzes com maiores experiências.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1983- Nelson Carneiro.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUii:RITO
(Resolução n• 62, de 1980)
10• reuniio, realizada em 2 de setembro de 1981.
Às quinze horas e quinze minutos- do dia dois de setembro de um mil novecentos e oite:nta e um, na Sala de
Reuniões da Comissão de Relações Exteriores, reúne-se
a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n9 62; de 1980, para apurar as causas relacionadas
com a rotatividade de mão-de-obra no País, face da execução do Sisteina do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, cOm a presença dos Senhores Senadores Franco
Montara (Presidente) e Jorge Kalume.
DeiXam de compareCer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Raimundo Parente, Dinarte Mariz,
Luiz Cavalcante, Jutahy Magalhães, Agenor Maria,
Henrique Santillo e Alberto Silva.
DiSpensando a leitura da Ata da reunião anterior, que.
é dada como aprovada, o Senhor Presidente comunica
que, poT haver número regimental serã ouvido o depoimento do Senhor Paulo Ernesto Tolle, DifCtor Regional
do SENA! em São Paulo. Com a palavra, o depoente
procede a leitura de sua exposição e em seguida a palavra
é concedida ao Sr. Wilson Sampaio, Superintendente do
SESI de São Paulo .
Na fase interpelatória, usam da palavra os Senhores
Deputado Cardoso Alves, Senador Jorge Kalume e Se~
nadar Franco Montara.
Finalizando, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores Paulo Ernesto Tolle e Wilson Sampaio, e_ dá por encerrada a reunião.
Nada mais havendo a tratar, eu Claylton Zãnlorenci,
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irâ à
publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico.
Anexo à Ata da 10• reunião, da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n9 62, de
1980, para apurar as causas relacionadas com a rotatividade de mão-de-obra, realizada em 2 de setembro
de 1981, destinada a ouvir o depoimento dos Senhores
Paulo Ernesto Tolle, Diretor Regional do SENA! em
São Paulo e Wilson Sampaio, Superintendente do
- SESl em São Paulo, que se publica com a devida autorização do Senhor Presidente da Comissão.
Presidente: Senador Franco Montara
Relator: Senador_ Raimundo I,>arente

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)~ Declaro
abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a examinar o problema do desemprego.
A sessão foi especialmente convocada para ouvir o depoimento dos representantes da Federação das Indústrias de São Paulo.
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O Presidente daquela instituição, Dr. Luís EUlália Vidiga(, comunicou ao Presidente da Comissão de que fala~
riam, em nome da Federação, sobre o problema do SESI

e do SENAI, juntamente com o SENAC e SESC, que
constituem objetos dessa investigação especial, os Srs,
Paulo Ernesto Tolle e Wilson Sampaio, Superintenden_te
do SESI de São Paulo.
Consulto, preliminarmente, o Relator da Comissão,
Senador Jorge Kalume, se tem alguma ponderação a fazer, ou se posso dar a palavra diretamente aos representantes da FederaÇão das Indústrias
São Paulo.

ae

O SR. RELATOR (Jorge-kalume) --Por enquanto,
nada. Vamos nos limitar a ouvir e, postériormente, faremos as perguntas necessárias.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Concedo,
então, a palavra ao Dr. Paulo Ernesto Tolle, Diretor Re~
giona.l do SEN AI.

O SR. PAULO ERNESTO TOL.l.E ~-Sr. :f>i=e_sidente,
Srs. Senadores e Srs. Deputados:
Compareço ante esta ComisSão Parlamentar de ln que. i to na condição de Diretor do Departamento Regional
que o Serviço Nacional de Aprendizagam Industrial (SENAI) mantém no Estado de São Paulo; e compareço na
situação de convocado para presÚr esclarecimentos
acerca da atual situação fiilané:eira d-Õ ófgão que dirijo e
da pol1tica de pessoal ali adotada.
Para clareza do que exporei, entendo conveniente breve consideração em torno da entidade a que ora presto
serviço.
O SENA! foi criado pelo Decreto-lei Federal n~>4.048,
de 22 de janeiro de 1942. com o objetivo de •·organizª-r e
administrar,- em todo o Pais, escolas de aprendizagem
para industriários" e de...ministrar ensino de continuação e de aperfeiçoamento e de especialização para
trabalhadores industriários rião sujeitos à aprendizagem".
Foi o- SENAI organizado e é dirigido pela Confederação Nacional da Indústria, existindo, a par de um Departamento Nacional com jurisdição sobre a totalidade
do território do País, Departamentos Regionais de âmbito estadual, em uma estrutura de feição federativa, e, Sr.
Presidente, realmente federativa, cada unidade, com plena autonomia de gestão.
Os recursos financeiros de que depende o SENA!,
para a realização de seus propósitos, provém de contribuições compulsoriamente pagas pelo empregador, não
onerando o empregado.
Consideradas essas características, Hel_y Lopes Meirelles coloca o SEN AI entre os serviços sociais autôno~
mos, entendidos como tais os «institufdos por lei, com
personalidade de direito privado, para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos
profissionais, sem fins lucnúivos, sendo mantidos por
dotações orçamentárias ou por contribuiçÕes parafiscais.
São entes paraestatais, de cooperação com o Poder Público, com administração e património próprios, revestindo
a forma 'de instituições particulares conveflcionais (fundações, sociedades civis, associações) ou peculiares ao
desempenho de suas incumbências estatutárias. São
exemplos desses entes a Legião Brasileira de Assistência
(LBA), o Movimento Brasileiro de Alfabetização
(MOBRAL) e os diversos serviços sociais da indústria e
do comércio (SENA!, SENAC, -SES!, SESC, CENAFOR), este últimos com estrutura e organização especiais genuinamente brasileiras". (Direito Administrr;ztivo
Brasileiro, São Paulo, /977. p. 345. Gnfos do original)
Essa estrutura genuinamente brasileira combina afie·
xibilidade da empresa privada com a finalidade do serviço pllbHco. lmport~va, em verdade, que o SENA! dispusesse de recursos financeiros para atuar- e o Estado
instituiu uma contribuição paratiscal, impondo que os
próprios iftdustriais a pagassem e liberando, assim, o
erário público de novo ônus para manuntenção do serviço novo. E entregou o produto dessa contribuição aos
próprios industriais, cientes,- Como ninguêm, das-riecessidades do setor e, corno ninguém, interessados em dar

lhes satisfatório e rápido atendimento - atendimento
que implicava concretização de largo programa de educação profisSionalizante e abria, para a população mais
qumHde, horizontes de ascensão social, através da aquisição e aperfeiçoamento de capacidades de trãbalho.
Essas virtudes cardeais do esquema original aconselhavam, a meu ver, que a estrutura fosse preservada nos
termos em que concebida. Não obstante, por força do
Decreto n~ 74.296, de 16-7~1974, é hoje o SENA! vinculado ao Ministério do Trabalho: por força da Lei n9
6.297, de 15~12-1975, está sujeito a condições estabelecidas pelo Poder Executivo, dada sua condição de gestor
de c;ontribuições para fiscais compulsoriamente arrecadadas para fins de formação profissional, e o recente
Decreto-lei nY 1.861, de 25-2-1981, dispunha que as con~
tribuições em favor do SENA I passariam "a constituir
_receita do Fundo de Previdência e Assistência Social", a
serem posteriormente transferidas para nossa entidade,
segundo critérios que um decreto presidencial estabeleceria, por proposta do Ministério da PrevídênCia e Assis~
tência_Social, ouvida a Secretari_a..de P[anejamento da
Presidência da República.
EmbOra Se haja afortunadamente frustrado a última
das providências referidas (pois o Decreto-lei n~>
J.861j81 foi alterado no ponto em causa), a verdade é
que, hoje, o SENA I é uma entidade vinculada ao Miais·
tério do Trabalho, ligado ao Ministério e Secretaria Es~
üiduais de Educação (na medida em que atua na área do
ensino), presa ao Ministério da Previdência e Assistência
Social (por ser lAPAS o órgão arrecadad_or das contri~
buições que sustentam o SENA!), dependente da Secretaria de Planejamento da Presidência da República (no
que tange à aprovação de seus orçamentos) e subordinada ao Tribunal de Contas da União.
Vamo-no~. pois, distanciando (ias linhas iniciais. E
aqui o registro, na expectativa de que se evitem novas
medidas- tendentes à publicização do SENAI - e isso
porque tais medidas só poderão levar a entidade a perder
flexibilidade na resposta aos desafios postos pelo desenvolvimento industrial e a perder, conseqüentemente, eficácia de ação.
No que se refere à receita do SENA I, importa lembrar
que, nos seus primeiros anos de existência, a entidade re-cebia, das empresas industriais, contribuição de 1% (um
-por cento) sobre o total da remuneração paga a seus empregados; em 1973, a lei n~' 5.890 definiu salário de contribuição como .. a remuneração efetivamente percebida
a qualquer tftulo pelos segurados, até o limite de 20 (vinte) vezes _o 'maior salário mínimo vigente no País", mas
estipulou que a contribuição para terceiros (e entre_estes
o SENAI) seria calculada sobre o máximo de 10 (dez) ve~
zes o maior salário mínimo vigente no País; em 1975,
criou-se a figura do valor de referência que, a partir de
1976, por força do Decreto nl' 77.077, passou a servir de
base para o cálculo da contribuição devida ao SENA!.
Hoje, o maior valor de referência é de Cr$ 4.071,70menos de 50% do maior salário mínimo vigente no Pais
"-(Cr$ 8.464.80) e o teta de contribuição para o SENA! é
de 10 (dez) vezes o maior valor de referência.
Oeiltro dessas linhas - e ainda que descartada a circunstância de o maior valor de referência vir caindo em
relação ao salário mínimo - não é difícil perceber a origem das dificúldades financeiras do SENAI. Tais dificuldaâes - ousamos dizer - não tiveram impacto mais
- VTólento sobre o Departamento Regional de São Paulo
em razão de medidas preventivas ali adotadas.
Essas medidas, se não puderam levar a que se eyitas~
as demissões de pessoal, evitaram a demissão em
massa, mas infelizmente não puderam evitar - milagre
não se fez - acentuada redução de produtividade.
No que respeita às áreas de ensino e treinamento, que
são as áreas vitais da instituição, as medidas adotadas e
sCus reflexos apárecem extensamente indicadas no Ane~
xo 1 a esta exposíção_. No Anexo 2, é feita análise da ação
conjunta SENAI/PIPMO (Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra) no setor dos c~rsos e programas de treinamento destinados a desempregados - e
patenteiã-se o quanto se previu e se deixou de realizar

sem-

Terça-feira 26

1275

por carência de recursos. No anexo 3, faz-se referência a
programas de treinamento que - não faltassem meios
- teria sido passivei propiciar nas escolas SENAI.
Em todas as outras áreas, foram também·adotadas
forteS medidas de contenção.
Os projetas de construção de novas escolas ou de ampliação das existentes sofreram cortes severos. De modo
geral, as novas escolas__ (cuja construção se impunha,
Qara honrar compromissos assumidos ou para não perder terrenos reç:ebídos em doação) tiveram suas proporções reduzidas, instalando-se apenas alguns dos módulos planejados. As ampliações de área escolar foram.
via de regra, adiadas. Reformas e consertos mantiveramse ao nível do indispensável. E suspendeu~se a construção de edifícios de fim não-escolar (almoxarifado central, por exetliplo).
Caíram ao mínimo o fornecimento de equipamento às
escolas e sua substituição; e ao mínimo caiu tambêm o
fornecimento de material aos alunos.
Programas especiais de treinamento, tradicionalmente
gratuitos, foram suspensos ou só executados quando empresas interessadas se dispunham a custeá-los.
Material inservível ou em desuso - habitualmente
doado a outros Departamento Regionais de menores recursos principalmente as do Nordeste ou a instituições
particulares dedicadas a ensino profissional - que são
muítas__ em São Paulo - passou a ser vendido.
Assim, à custa de encolhimento e comprometimento
de fins, ''pecando contra a plenitude possível", o SENAJ
atravessa as dificuldades presentes, vendo a redução de
suas atividades trazer largo cortejo de conseqUência sociais. E, talvez pretensiosamente, acredita que o Governo, mesmo em épocas críticas, não deveria desamparar
ou permitir que se comprometessem atividades essenciais
-como as de ensino e ensino profissionalizante- pelo
menos quando desenvolvidas com empenho e seriedade
comprovados há quatro décadas.
As linhas acima e as informações em apenso constituem violenta síntese da complexa e difícil situação ora
-vivida pelo SENAI - Departamento Regional de São
Paulo e das razões que a ela conduziram. Como síntese,
certamente dei.x.ou de considerar elementos importantes,
mas permitiu - e essa intenção a ditou - que se colocassem em evidência os inconvenientes julgados mais
,graves para a instttuição e comprometedores do clima de
estabilidade que o ensino reclama para tornar-se proficuo. Tais inconvenientes são a cresCente iÕ.teii'efência do
poder público e a descrescente soma de recursos financeiros disponíveis.
Digá~se, pois _..:enunciado o ôbVio - que o encaminhamento de solução depende do afastamento daqueles
inconvenientes.
Quanto ao primeiro aspecto, afirmarei apenas- pois
jã me repito - que deveria ser reduzida a ação interventora do poder púbtico na esfera do SENA! e a este devol-vida sua estrutura original.
Quanto aos recursos fmanceiros de que o SENAI depende para consecução de seus fins, cabem algumas pa·
lavras mais. A arrecadação de importância destinadas ao
SENA!, bem como das que se destinam a outros serviços
sociais autônomos, .é feita -em procedimento racional
-pelo lAPAS, ao mesmo tempo e na mesma Guia de
__ Recolhimento através da qual esse Instituto cobra as
contribuições que lhe são devidas. A essa Guia de Recolhimento, entretanto, o SENAI não tem acesso. Vale isso
dizer que ignora os dados nela contidos. Ou seja, não
tem - até hoje não conseguiu - meio de .saber quanto
lhe é mensalmente devido. Falta-lhe base para formular
estimativas dignas de confiança. Limita~se -a receber o
que o JAPAS lhe transfere- sempre desacompanhado
de qualquer comprovante; e, por vezes, recebe, com satiSfação e surpresa, quantias adicionais~ pagas a título de
diferença de arrecadação. Carece, conseqUentemente, de
informações que lhe permitam mais acurado planejamento de atividades. E não ignora apenas o montante de
recursos a que faz jus, mas até a relação das firmas contribuintes. Co~ urna conseQUência importante: cabe ao
SENA I arrecadação diretamente uma contribuição adi-
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cional das cmoresas onde haja mais de 500 empregados,
mas_encontra dificuldade para fazê-lo, por não dispor de
uma completa relação de tais empresas- relação de que
o lAPAS dispõe, mas que Irão fornece.
Já tive oportunidades de sugerir que um dispositivo legal obrigasse a Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social- DATAPREV a fornecer ao SENAJ e entidades congêneres, mediante ressarcinl.ento de
despesas, informações constantes das jâ mencionadas
Guias de Recolhimento. Nada Consegvi.
Apesar das circunstâncias negativas a que fiz referência, terminarei dizendo que as medidas preventivas acima reJeridas permitem-me declarar que é conjunturalmente boa a situação financeira do SENA!- Pl!partamento Regional de São Paulo (ver Anexo 4, onde se indica o nuxo de _c_aixa prevista para o segundo semestre corrente c primeiro semestre do ano próximo). Note-se, porêm, que me estou referind_o a um Departamento Regional retraído, a agir para muito aquém do que dele poderiam legitimamente esperar a classe trabalhadora, especialmente em suas camadas mais humildes, e_ a classe empresarial.
Sobre a instituição SEN AI continuam a pairar incertezas provocadas- como julgo haver demonstrado- por
um regime jurídico_ que, de um lado, reclama cortes (para
que não se acentue ou diminua o peso da interferência
estatal) e, de outra parte, reclama complementação (para
que a entidade possa ter mais ampla ciência dos elementos com que pode contar para a composição de sua peça
orçamentária anual - elemento decisiVo de, atuação).
Assim, por entender que leis poderiam contribuir para
solução de importantes questões na ârea do SENA!, foi
com agrado que recebi a convocação para vir a esta Casa
de Leis, da qual passo a esperar as providências que reivindiquei se foi minha exposição suficientemente clara e
convincente.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- A Presidência agradece os esclarecimentos e -o depoimento Prestados pelo Professor Paulo Ernesto T olle e,_ de acordo
com entendimento~:! com o Sr. Relator, vamos d~r a palavra ao Dr. Wils9JLS.am.paío porque assim, depois dos
dois depoimentos, poderão ser formula9as_as _perguntas
conjuntamente.
Com a palvra o Professor Wilson Sampaio, Superiritendente do SESI de São Paulo.
O SR. WILSQN_SAMPAIO :...._Sr. Presidente Franco
Montoro, Sr. Relator Senador Jorge Kalume, Sr. Deputado Cardoso Alves:
O Serviço Social da lnd(lstria criado pela Confederação Nacional da Indústria, a I~ de julho de 1946, Consoante o Decreto-lei n~ 9.4_03, de 25 de julho do mesmo
ano, tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam diretamente para o bem."estar social
dos trabalhadores na indústria e nas atívidades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida
no País e bem assim para como o aperfeiçoamento moral
e cívico e- o desenvolvimento do espírito de solidariedade
entre as classes.

O SES! EM SÃO PAULO_
Nos seus 35 anos de atividades, o Departamento Re·
gional do SESI de São Paulo mantém unidades de serviços em carga de 140 cidades. Há 15 delegacias regionais, nos municípios-sedes de regiões administrativas da
entidade.
A Educação -= objctivo -príriiõrdiãl d~ programa do
SESI- conta coüi2'12Centros Educacionàis; co"n1 3.454
classes de ensino de primeiro grau, totálizãtfdõ 130.577 o
número de seus alunos da (9 a 89 séries; 92 classes do ensino pré-escolar, com 2.944 alunos; 810 classes do Ensino
Supletivo (para escolarização de adultos), com 22.409
alunos. Há na me;sma área 14 bibliotecas circulari.tes (abertas ao público), 550 caixas-eStantes (através das quais
livros são enviados às empresas, com trocas periódicas) e
80 bibliotecas (para usó dos professores e alunos dos
Centros Educacionais).
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Ainda no setor educacional, 39 centrOs de aprendizado doméstico, em todo o estado, proporcionam cursos
de Educação para a Saúde, Edw:ação Alimentar, Relações Humanas, Educação Doméstica e Orientação de
Costura. Por outro lado, há 460 cursos de higiene e vestuário, além de çursos de costura avançada (no Centro
de_Tr~inam~nto de Vestuârio em Santo André)~ cursos
põr ·cõrrespondência. Somados, eles têm freqüência
anual de 130.000 alunas.
Extensa programação esportiva, teatro, mUsica e ex·
posições de_arte proporcioOam lazer aos associados e ao
públíco em geral. São disponlveis 19 centros esportivos
(20--a-pi:üflf de setembro /81, com Ermelino M atarazzo ),
freqUentados habitualmente por 150.000 pessoas (trabalhadOreS, dependentes e menores até 14 anos). Fupcionam~como clubes para o trabalhador e familiares, dotados que são de amplos ginásios esporttvos, com quadras,
salas de jogos, piscinaS (semi-olímpfcas, infantis e de recreação), pistas de atletismo, canchas de malha e bocha,
além de l9cais para saltos e airemesso. A freqUência
anual, compreendendo inscritOs 2 para aulas de ginástica
semanaiS, atinge total superior a 3,5 milhões.
No que se diz respeito ao Teatro Popular do SESI,
funciona no edlfício-sede da Avenida Paulista. Atua
também no conjunto _de;_ Santo André e mant~ elenco
it!nerante que percorre as principais- cidades do estado.
Umã rede de 17 conjuntos educaciOnais, assistenciais e
esportivos multiplica o atendimento às populações das
cidades de Sorocaba, Baurú, São Caetano do Sul, Santo
André, Campínas, São Carlos, Limeira, Jundiaí, Taubaté, São José do Rio Préto, Araraquara, Ribeirão Prêto e
Mogi das Cruzes, bem como dos bairros do Belenzinho,
Ipiranga, Vila da Mercês e Vila Leopoldina, na capital.
O 1~ conjunto- em Ermelino Matarazzo- cidade A.
E. Carvalho- na capital, será inaugurado nos próximoS
dias.
As atividades no campo da orientação social são efeti~
vadas através de 30 centros sociais. Nesses locais e nas
fábricas, seus educadores ministram cursos e seminários
especializados, tendo atingido no ano passado 51.000
trabalhadores. Junto aos centros sociais funcionam escritórios jurídicos, que prestam gratuitamente, assistência aos trabalhadores e dependentes, nos variados campos do direito (não promovem contencioso trabalhista,
mas fQrrieCe.lll orientação legal).

A cooperação e assistência são realizadas por unidades das áreas de alimentação e abastecimento. Seis cozi-

nhas distritais preparam e distribuem a média de 5,5 milhões de refeições anuais, servidaS aos trabalhadores Tias
dependências das fábricas. O mesmo setor oferece assistê"ilCia às empresas para inStalação de cozinhas e refeitórios, dando- ainda treinamentO especializado para cozi-·
nheiros- e demais profissionais de alimentação aos trabalhadores.
Nos postos de abastecimento- 124 em todo o estado
- são comercializados gêneros alimentícios e artigos de
utilidade doméstica a preços quase de_c_usto", pois funcionam pelo sistema de auto-serviço, diminuindo os custos
operacionais.
No campo da saúde e tendo em vista as condições dos
grandes centros industriais do estado, o SESI cuida especialmente dos aspectos preventivos, sem descurar, entretanto, da parte terapêutica, mediante unidades hospitalares e ambulatórios médico-odontológicos. A entidade
mantém hoje 49 ambulatôrios e postos odontológicos, 12
itnbufá-tófios médicos (com atendimento policlínico) e 2
hospitais, um na capital e outro em Jundiaí, este" para
atendimento preferencial de crianças, com grande freqüência, pois atendem também segurados do INAMPS.
Há ainda 3 centros de reabilitação, para treinamento
_ de ._acidentados e casos de_ paralisia infantil; unidade de
abreugrafia, dispensário antiiuberculose, serviços de sífilis, epidemiologia e higiene mental, além das instalações
de higiene e segurança industriaL
Para -assistênCia ao menOr Carente, hâ (núcleo de for-mação humana (creche), em Santo Andri:. Está previsto
o fun.cionamento de outro _núcleojcreche para o 2) se_mestre deste ano - o_ de Ermelino Matarazzo.
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RAZOES DE CRISE NO SES!
Fatores de Redução Financeira
1- Lei 5.107, de 13/09/66 -Reduziu o percentual
de 2%_ para 1,5%
2- Lei 6.205, de 1.975, proibiu a utilização do salário
mínimo como fator de correção monetária, críando o salárío referência paFa fontes_ de contribuição do INPS e
demais entidades. Quando da criação o salário referência
correspondia a 94,03 do salário mínimo, hoje corresponde a 48,10%
3 - O lN PS antevendo que o achatamento de sua
base ocorreria inevitaVelmente, criou para si um novo
módulo, chamado salário-contribuição (S.C.) mantendo
inalterado os módulos da entidade que passou a
denominar-se maior valor de referências (M .V .R.)- Lei
6.332, de maio de 76.
4 -Saliente-s.e ainda que o Decreto n~ 1.867 onerou
as empresas sobre a rubrica SESI, mas sem que esse ex~so de arrecadação (diferença entre lOxM.V.R. '?
40.717,00 e 20xS.C. ~ Ü3-540,00) reverta em beneficio da
entidade, passando sim, a constituir fundo para a previ~
dência social.
-s--:- A entidade, para atingir seus objetivos, utiliza essecialmente mão-de-obra qualificada no Programa
-EOiicaç-ão-Sáúde - Lazer Educativo.
Or~. ess-a -mão-de-obra (subordinada a CLT) bini
como utilização de terceiros, contratos de aluguêis, construções, etc., está vinculada ao lN PC, portanto aos reajustes superiores em muito ao módulo MRV gerador da
receita da entidade.
Torna-se evidente a defasagem existente entre receita e
despesa. Logo à eniidacii-somente restava tomar medidas que melhor adequasse sua receita às despesas, mormente f::i.Ce :úíüiação-desesperadora dentro da sistemática adotada.
Considere-se ainda que a cada demissão que ocorre,
significa além da legislação que jâ achatou a receita da
entidade, nova diminuição, pois, cada empregado fora
da empresa, este deixa de contribuir.
Sugestões
I -Alteração da base de cálculo para arrecadação do
MVR Salário Mínimo.
2- Transferência Automática da Arrecadação.
3-Acesso a DATAPREV.
Era o que eu tinha a _dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- A Presidência agradece a contribuição objetiva que acaba de ser
feita pelos dOis ilustres representa-ntes do SENAI e do
SES!.
Eu queria apenas, para encaminhar a matéría, dizer
que, após o primeiro depoimento sobre a matéria -feita
-nesta Comissão; com a sugestão objetiva oferecida pela
Confederação Nacional do Comércio e pela Federação
do Comêrcio de São Paulo, nós apresentamos e já está
em andamento na Casa um projeto que dispõe sobre arrecadações das contribuições devidas ao SESC, SESI e
SENA!.
- Passo às mãos de V. Sfs, se não têm ainda o projeto,
porque el_e atende, em parte, as sugestões feitãs. Outras
não são ainda atendidas. Há, inclusive, uma dúvida no
tocante ao salário mínimo, como base de referência, porque hoje há uma vedação desta vinculação ao salário
mínimo.
Entretanto, para facilidade de debate e para dar um
sentido mais concreto, este é projeto, uma proposta,
pode ser emendada, de modo que se houver alguma sugestão, algum ~sclarecimento, eu penso que o projeto
pode servir de base, porque ambos solicitam, na realidade, medidas legais. E aí estã a Jlledida jâ tomada em
funçãq das informações trazidas por organizações similares.
O SR. W_ILSON SAMPAIO:_ Caso não seja, Sr. Presidente~ retiro a sugestão do salário mínimo.
O SR. PRE~IDENTE (Franco Montara)- A sugestão 0ca feita_. Realmente é a -rUais justa. Eu, pessoalmen-
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te, defendi que nós deveríamos estabelecer quase que'
uma nova moeda que seria o salário mínimo, para todas
as referências. Essa_dualidade de critérios ate-nde alguns
objetivos mas acaba gerando uma injustiça muito gran~
de.

O SR. WILSON SAMPAIO--Sr. Presidente, aten-deria de uma maneira imediata mas, posteriormente, iríamos entrar quase que numa outra situação.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Isso são
outros problemas.
O SR. PAULO ERNESTO TOLLE Ex.t?

Permite V.

O SR. PRESIDENTE (FrancO Montara)- Pois não,
Sr. Tolle.
O SR. PAULO ERNESTO TOLLE - Eu não tive
ocasião de ler antes o projeto de lei de sua iniciativa e
queria fazer apenas uma observação, b que estou informado de ter havido gestões, tanto da Federação das Indústrias de São Paulo, como da Confederação Nacional
da Jndústria,junto ao Poder Público Federal, no caso o
Executivo.
Há uma minuta de decreto, entregue, se não_ m~ engano, ao Ministro Murilo Macedo,- apenas regulando a
questão do repasse das quantias devidas às entidades.
Este projeto também estabelece a obrigação, da DATAPREV, de fornecer a informaÇão.
Creio que há também uma solicitação anterior para
elevar a contribuição. Mas, não tenho certeza a esse respeito.
Passaram-me uma nova cópia,_ que tenho em mãos
aqui, da manifestação da Confederaão Nadonal da Indústria ao Ministro Murilo Macedo, como uma contribuição a um eventual acréscimo a este projeto de lei, porque, como disse muito bem o Dr. Wilson Sampaio, a
questão financeira é importante, mas a questão de acesso
aos dados da DATAPREV também é primordial, só lendo aqui no seu projeto-de lei não vejo referência a isso.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Parágrafo Segundo do artigo segundo.

O SR. PAULO ERNESTO TOLLE - Eu ia dizer
que, talvez, eu tivesse considerado por-ser matéria regulamentar, mas daria muito reforço se a lei dissesse o mesmo que já disse.
Muito obrigado, eu não tinha mesmo lido.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara) -Continua
a matéria em debate.
O SR. CARDOSO ALVES- Sr. Piesideftte, eu gostaria de fazer uma pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Concedo ·
a palavra ao nobre Deputado Cardoso Alves.
O SR._ CARDOSO ALVES - A matéria trazida ao
conhecimento da Casa, nesta tarde, infelizmente reforça
o conhecimento anterior que a Casa tem das distorções
que vêm sendo constatadas, no repasse do agente arrecadador, que é o lAPAS, para as entidades, motivando assim um grande prejuízo, não apenas a elas, mas agravãdo ainda, à sociedade que se vê privada do seu serviço.
Mas O Estado de S. Paulo, alnda recentemente, não sei
se sábado ou domingo, estampa uma notícia que diZ respeito a minha região e eu gostaria de ouvi-los, a ambos, a
respeito disso:

SES! PODE ABANDONAR
MAIS ESCOLAS NO VALE
do correspondente em Jacaref
Mais oito cidades do Va16 do Paraíbà- São José
dos Campos, Cruzeiro, Cachoeira Pauli.sta, Lorena,
GuaratingU.etá, Aparecida, Pind_amonhangaba eCaçapava - estão ameaçadas, a longo prazo, de fi-

car sem as escolas do SESl, além daquelas onde a
entidade já pediu autorização para fechar seus estabelecimentos a partir de 1982- Jacareí, Taubaté,
Tremembé, São ~uís do Paraiti_nga e Ubatu!Ja -,
Coiiforme anunciou recentemente em Ribeirão Preto o Presidente da FIESP, Luís Eulálio de Bueno Vídigal Filho. Por essa razão, amanhã os Prefeitos da
região vão fazer uma reunião de emergência na Prefeitura· de Taubaté.
Por intermédio do CODIVAP- ConsórciO de
Desenvolvimento lntegrã.do do Vci1e do Paraíba os Prefeitos vão enviaf-üm m"arlítésto ao Presidente
da Repúb_[iCa, ao Go_vernador e ao ~in!st~rio e .Se--cretada da Educação pedindo providências para
qu~_ o -~ESI mantenha seus serviços ria região, que
atendem cerca de 12 mil alunos, empregando 4oo
profesSores e 100 servidores administrativos.
Esses Prefeitos estão preocupados com a possibilidade de a entidade desa.tivar suas escolas no Vale
do Paraíba e, com isso, aumentar os encargos dos
MunicíPios, pois o Estado não teria condiçõéS de
substituir o SES! naqueles serviços, embora na semana passada o Chefe de Gabinete do Secretário da
EduCação, Roberto Ribeiro Basile, tenha assegurado que o Governo absorverá os alunos de l'>' grau.
Até agora, os delegados de ensino de São Josê
dos Campos, Caraguatatuba e Taubaté não informaram se haverá vagas para os alunos do SES! em
1982 nas cinco cidades onde as escolas da entidade
serão fechadas.
Vê-se, portanto, que é uma notícia da maior importância e que relata um prejuízo que não poderá ser restabeleCido pelo Esta~o. porque, na realidade, a notícia dános a entender __que, pelo menos, na metade das cidades
do Vale do P<iraíba e, possivelmente, em muito mais de
três quartas partes, ou quatro quintos mesmo da população estão ameaçados de sofrer as conseqüências desse
fechamento.
{U-g_ostari.a de saber se Q_ Senhqr 'poderia expÚc:itar Um
poUco illals. a riotícia, ent'iffi, affipliá-Ia, para que pú.dés:
semos prestar algum aux1lio, se necessário.
O SR. WILSON SAMPAIO- De ínício 1 eu diria que
essa decisão fof adiada pelo Presidente Luís Eulália Vidigal, por trinta dias, esperando a possibilidade do SESI
ser aquinhoado com melhores recursos para que isso não
aconteça.
-·
Agora, o SESI, como li há pouco, mantém 212 cent-ros
educacionais espalhados por todo o Estil.do; o SES I faz o
ensino primário muito bem, cOm uma grande aceitação
em todos os municípiOs.

O SR. ROBERTO CARDOSO ~LVES uma filha que estudou no SESI.

Tenho

O SR. WILSON SAMPAIO- E para nós é um orgulho dizer- que é __conslderada a melhor esc_ola no município em que está instalada. O SESI faz o ensino primário,
da primeira à oitava série, como suplência ao_ Estado. E,
a desativação ocorre não só devido às dificuldades financeiras do SESI, mas, também, por razões técnicas. AI~
guns desses centros estão previstos para serem fechados
por essa razão. Mas, como Iembfei anteriormente, haverá um hiato de trinta dias.

O SR. ROBERTO CARDOSO ALVES:..... Bom, mas
o hiato é de 30 dias, na realidade são 12 mil alunos.
O SR. WILSON SAMPAIO - Para isso ~xis_te_ um
--Procedimento. O SESI entra com um aviso à Coordenadaria do Ensino do Interior, comunicando que pretende
encerrar os cursos-naquela localidade e consulta o Estado sobre a possibilidade de aceitar esses alunos. Em mea~
dos de- outubro, mais ou menos, diante ~a resposta do
Estado, os ·pais serão convocados e ê determinado para
onde esses al!-mos serão dirigidos. Nenhum aluno deverá
fie~ sem. escola. No caso do Estado não poder assumir,
o SES! continuaria, certamente, a manter esses cursos.
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O SR. ROBERTO CARDOSO ALVES- Agora, em
depoimento recente aqul nesta. Comissão, o Dr. Antônio
de Oliveira Santos, Presidente _da Confederação Nacional do Comércio, deu-nos a notícia de que há um acordo
de ca_valheiros entre a sua Confederação, talvez a Confe~
deração Nacional da Indústria, tani.bém, com o lAPAS,
no sentido de que o lAPAS atualize e faça chegar, como
órgão arrecadador à mão das entidades, não apenas as
importâncias que lhe serão devidas, a partir do próximo
mês, como, também, as anotações da DATAPREV para
conhecimento da· seu_ crédito.
Eu perguntaria, se realmente isso vier a ocorrer, se
essa ameaça deixará de pairar sobre a região do Vale do
Paraiba.
O SR. WILSON SAMPAIO - Simplesmente, receber, Sr. Deputado, o fato do lAPAS colocar o dinheiro
em caixa melhoraria a liquidez do SESI, mas não resolveria o problema do -SES! âe São Paulo .. O principal, no
caso, é a elevação do maior valor de referência para o salário cQntribuição, como consta do Projeto do Senador
Franco Montoro, ou para o salário mínimo que também ...

O SR. ROBERTO CARDOSO ALVES- O Senhor
vai me desculpar. Se a entidade não sabe a quanto tem
direito, não sabe se tem crédito e se essa arrecadação do
mês que vem irá determinar, com exatldão, o crédito
mensal da entidade e fazer chegar às soas mãos esse créditO, não há, assim, uffia previsão ruinosa na sua assertiva? _
O SR. WILSON SAMPAIO- Não, porque, no SESI, o valor de referência sofre um aumento muito menor
do que o salário de contribuição, e do que o salário mínimo. As despesas do SES I ocorrem em função do índice
do INPC, lndice Nacional de Preços ao Consumidor.
Todas as despesas de manutenção de escolas, correções
salariais semestrais, consertos, reformas, tudo isso ocor~
re num volume de recursos muito mais alto do que a re-

Cei_úi.
O SR. ROBERTO CARDOSO ALVES- Certo. en-tendo.
O SR- PRES1DENTE (Franco Montara) - O Sr.
To!le parece que quer dar uma resposta, também.
O SR. ERNESTO TOLLE- Eu adiantaria o seguinte: que a crise do SENA! e do SESI, assim como SENA C
e do SESC, não ê realmente nova. Ela vem de hâ muito.
No relatório do Departame_nto Regional do SENA! deste ano, - apresento os dados da arrecadação dos últimos !O anos- em que evidencia-se que ela, na realidade
tem diminuído, dada essa diferença entre o aumento do
custo de manutenção do SENA! e o que recebemos.
Aquela decisão de 1975 de congelar a arrecadação do
SENAI, do SES!, do SENAC e do SESC na base de refe-rência,- está fãzendo com que a nossa receita se avilte
anualmente. De maneira que a medida que se referiu o
Presidente da" Confederação Nacional do Comércio seria
um paliativo, para evitar uma debácle no momento. O
que o lAPAS está prometendo é atualizar a quantia que
ele deve, mas, no mesmo ato, poderia nos pagar mais, a
menos que uma medida, como a oportunamente sugerida pelo Senado~ Franco Montoro, venha a ser adotada,
·_quer dizer, a modificação desse sistema de contribuição
para as entidades. Então, estamos empobrecendo há
muito tempo.
O SR. CARDOSO ALVES- Quer dizer que há uma
Çuplicidude de espadas na cabeça das entidades? Em primeiro lugar, há falta de critérios êticos na prestação de
contas e na entrega daquilo que é devido às entidades.

O SR. PAULO ERNESTO TOLLE- Não. não, eu
não cheguei a dizer isso.
O SR. CARDOSO ALVES - Eu chegaria a dizer,
porque se o lAPAS é agente arrecadador, arrecada e não
presta contas, nem tampouco entrega, obviamente que a
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ética está sendo pisoteada, no caso, não está cumprindo
com a sua finalidade precípua de agente arrecadador.

Em segundo lugar, então, essa defasagem da arreca~
dação e das necessidades, que o suprimento da primeira
necessidade, isto é, o aperfe1cõámento- da arrecadação,
prestação de contas etc., não vai regularizar a situação,
apenas vai adiar a debãcle maior e já agora irremediável,
me pa~ece; no plano Parlamentar com relação às entidades.
Eu perguntaria ao Presidente, nós não temos compe-

tência originária para mudar o tipo de arrecadação?
O SR. PRESIDENTE (Franco_-_Montoro) - __ Pode:-_
mos, aliás, apresentei um projeto, que foi em debate, na
última reunião, e até não sei se- havia sugeridQ que houvesse, talvez, na Câmara, uma Outra alternativa, PorqUe
há vários Caminhos para se chegarem, evidentemente...
Essas contribuições deveriam ser totalmente vinculadas
ao SES I, SESC e SENA C. Não há razão para que isso vá
contribuir para a caixa em geral da Previdência Social.
Mas, os próprios- iilhiCsS-ãdos acharam que era melhor
manter essa proposta, aguardando que outras mais_completas, e tomo a liberdade de sugerir que o Deputado
Roberto Cardoso Alves apresente ...
O SR. CARDOSO ALVES- Pedi a eles que me trouxessem um antiprojeto a esse respeito, o mais Completo
possível..
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Em caráter particular.
O SR. CARDOSO ALVES grande prazer em apresentá-lo.

...ínclusive terei Utn

O SR._ PAULO ERNESTO TOLLEEx'?

P~ermite

V.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)-:- Pois não.
O SR. PAULO ERNESTO TOLLE- A situaçãO se
agravou exatamente no ano passado, porque SES I e SENAI são instittiíÇões intensivas de mão-de-obra e não de
capital. Nós só temos escolas. A despesa do SENA!, V.
Ex•s terão alguns dados aqui, que vamos fornecer, nós
não chegamos a gastar 26% em administração, sabendose, ainda, que a administração ínclui toda a direção técnica, a direção técnko-pedagógica do SENAI. Perto de
80% do nosso orçamento de pessoal estão nas escolas,
quer dízer, são instrutores, são professOres, são auxiliares de ensino, auxiliares de enferinagem. Então, nós somos intensivo de pessoal e não de capital.
O Governo decidiu oferecer uma sistemática comrefe.::
rência à majoração salarial. Suponho que tenha feito os
devidos cálculos, as devidas previsões a respeito da capaR
cidade de os empregadores assumirem ou repassarem o
encargo decorrente da majofação salarial. Mas nada _precisava para instituições- como as nossas, que não" vendem
serviços; prestam serviços gratuitos. De maneira que as
majorações salariais semestrais, sem uma correspondente injeção de recursoS, estão nos levando a um dilema de
reduzir drasticamente as matrículas ou abaixa:r_a qualidade do nosso nível de ensino, porque teríamos que demitir pessoal e admitir outros de nível inferior, porque os
bons devem ser bem pagos, a nossa política sempre foi de
pagar bem para ter os melhores elementos possíveis.
Mas, assim fazíamos, porque os recursos eram mais õu
menos consentâneas com as despesas.
Essa mudança da lei salarial, dou ao Sr. um dado que
me vem à mente, porque sou muito ruim para números:
entre 31 de dezembro de 1979 a 31 de dezembro de 1980,
a diferença total de funcionários que eu tinha no SENA!,
o aumento de pessoal, não chegou a 4%, mas as despesas
de salários aumentaram em 94%, o que relativamente foi
pouco, porque a inflação ainda foi maior. Então, tlve um
acréscimo de d_espesa de 94%, de 31 de dezembro de
1979, a 31 de dezembro de 1980, em pessoal, tendo apenas aumentado em 4% o total de funcionários.
O SR. CARDOSO ALVES -

E a receita?

O SR. PAULO ERNESTO TOLLE- A receita tem
um crescimento real, mas o crescimento em cruzeiros
atualizados é inferior.
O

SR.~ CARDOSO

ALVES -

Claro.

O SR~ PRESIDENTE (Franco Mo_ntoro)- O Sr. Relator tem um outro compromisso e acho que o assunto
ficou bem esclarecido e as providências também encaminhadas.
Dou a palavra ao ilustre Relator que, de acordo com o
Regimento, é sempre o últímo.

-O'"'SR .. RELATOR (Jorge Kalume)- Sr. Presidente,
talvez fosse até desnecessária ã m1nha palavra, neste momento, diante do projeto que V. Ex~ já ap-resentou, como
decorrêncià dos debates que sem vem travando aqui,
acerca deSSa matê(ia paiPitaiife- e -de grãn-deTnreresse
para a comunidade brasileira e;_ em particular, de São
Paulo, que é o maior ·centro brasileiro.
Vejo aqui, neste trabalho do Dr. Paulo Ernest_o Tolle,
esta suscita, mas muito bem apresentada exposição acerca do SENA!, quando --0 Sr. falava:
Foi o SENAI organizado e é dirigido pela Confederação Nacional da Indústria, existindo, a par de um Departamento Nacional com jurisdição s_o_bre a to_talidade
do territórío do País, Departamentos Regionais de âmbito limitado, em uma estrutura de feição federativa e, Sr.
Presidente, realmente federativa cada unidade, com ple·
na autonomia de gestão.
OS- recursos financeiros d_e que depende o SEANI,
para realização de seus propósitos, provém de contribuições compulsoriamente pagas pelo empreg-ador, não
onerando o empregado.
__Aí_~ que estâ a chave do segredo, da-sapiência com que
foi organi.iã.do o SENA!, graças aos empresários doBrasil inteiro e, em particular, de São Paulo.
QUerO fefídt3-los por esse trabalho, também:
É lamen_tável que fenha havido uma distorção, com o
passar do tempo. Mas o projeto do nossO querido Senador Franco Montara, que sempre se preocupou, não só
com assuntos jurídicos, mas assuntos econômícos e de
carâter social, principalmente, e não foi sem razão que S.
Ex• já foí;parece-me; Ministro do Trabalho, não foi sem
razão que o nosso Senador jã foi Ministro do Trabalho e
sempre se preocupou com esses problemas.
Estoú certo de que este projeto, se não for a perfeição,
pelo menos vem minimizar um pouco e V. S•s poderão,
amanhã, apresentar sugestões para efeito de enienda futura.
O Dr. Wilson Sampaio, que é Supef.iflierldente_do Departamento Regional de São Paulo, também trouxerazões convincentes.
Achei muito interessantes essas sugestões finais do trabalho apresentado, como súmula: alteração da base de
cálculo para arrecadação do maior valor de referência,
salário mínimo e transferência automática da arrecadação, quejâ está pi'evisto no projeto, que li llgeirãmente, não deu tempo de fazer um estudo aprofundado, e
acesso à DATAPREV.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Também
está previsto.

Q_.SR. RELATOR (Jorge Kalume) -_Está previsto,
não é? É porque não li todo.
Então, o projeto de V. Ex• já contribuiu para conduzir
a porto seguro, vamos dizer assim, a apreensão de que se
achiril -POssuídOs- os emPfesárÍos de São Paulo, do Rio
de Janeiro, de todo o Brasil, diante do que vem acontecendo ultimamente, por força de circunstâncias que.não
nos cabe discutir agora.
Quero, então, congratular-me com o Sr. Superinten~
dente e com _o Sr. Diretor pela magnífica contribuição
que trouxeram. Os SrS: \r!eram corroborar, com as suas
palavras, o que foi dito anteriormente pela Federação e
Confederação d.o Comércio e Indústria de São Paulo.
Meus parabéns.
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E ao meu estimãdo Presidente, que aí está na Presidência destes trabalhos, graças a S. Ex! é que estamos reunidos _aqui, quero cumprimentar, também, pelo projeto,
que acho perfeito, embora não seja um técnico no assunto. TOdavia, nós não somos Deuses, poderá ser apresentada emenda, se por ventura não estiver à altura das necessidãdes. E a· nosso Fra:nco Montoro, que é um homei:ri de formação humilde, e que nos contagia com a sua
humildade, S. Ex~ não se aborrecerá com isso, aceitará
qualquer sugestão para aperfeiçoamento maior de seu
projeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Agradeço as palavras do Relator, a presença do nobre Deputado Cardoso Alves...
O SR. CARDOSO ALVES- Faço minhas todas aspalavras do ilustre Relator, no que dizem respeito aos elogios aos esclarecimentos trazidos pelos diretores e ao
douto projetQ de V, Ex•.

Q SR._ PRESIDENTE lFranco 1-:Io.ntoro) - Muito
obrigado.
Desejo, ao encerrar, agradecer esta contribuição, hoje
docymentada e fundamentada, que veio reforçar o ponto
de vista, e quero destacar um fato interessante: há uma
coincidêncía, não apenas entre as razões e os fatos apon~
tados pela Federação do Comércio e Confederação NaciOnal do Comércio, mas também uma coincidência com
os fatos apresentados pelos empregados- empregados e
empregadores, porque, na raiz desse problema está o desemprego.
O Professor Paulo Tolle lembrava, há pouco, que
SESI_e SENA! são entidades de uma atividade intensiva
em trabalho e não em capital, isto é, dão muita m~o de
obra.
Ora, diante da ameaça do desemprego, que é, talvez, o
mais graVe dos problemas que pesam sobre o País, a
maior preocupação dos responsáveis pela vida pública
brasileira deve ser a de manter e estimular as atividades
que proporcionem emprego. Uma entidade como o SESI, se interromp-er o seu trabafho, além do prejuízo que
trarã à educação, ao lazer e aos aspectos sociais de suas
atividades, trará um agravamento do problema do desemprego, qUe é aquele que, seguramente, é o maiS-grave
dos problemas que a Nação teme neste momento.
O SR. CARDOSO ALVES - É um duplo agravamento, porque a retirada do ensino proftssionaJizante
determinará uma permanência de mão de obra não qualificada- evitará -ã f6Tinação de mão d6 -obra qualificadã,
altamente necessária ao desenvolvimento social e econõmico"" do P_aís.

e

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Esses fa~
tos mostram a importância dos objetivos desta reunião e
di vãlidade e da importância da contribuição dos ilustres
Professores Paulo Tolle e Wilsoil Sam-paio.
Agradeço a contribuíção de todos e a presença e a cobertura que a imprensa tem dado a esses trabalhos e esperamos que, com o últiffio depoimento e depois, com o
comparecimento do Ministro da Previdência e Assistência _Social, possamos chegar a uma conclusão final.
~ Eu ousaria dizer ainda que, na ·base de todas essas soluções, está uma providência maior: tanto os empregados, como os empresários estão reclamando, hoje, aquilo
que é de direito, isto é, a sua participação na -direção da
Previdência SoCial. Não há razão que os grandes contri~
buintes, que são os empresários e os empregados, nil.o
participem da direçào da Previdência Social.
Há projeto em andamento no Congresso, essa participação à direção colegiada é da natureza du Previdência
Social, é da história da Previdência Social brasileira, a
Lei de 1922 e 1923 jã estãbelecia essa participação, os
iristitutóS e caixa de pensões tinham e.<;..;;a participação, a
Organização Internacional do Trabalho tem, como recomendação básica_ na Previdência Social, a direção colegiada, penso que, o próprio Governo. Hoje, o Presidente

anunciarã que, em parte, o Governo jâ vai acolher essa idéia, no tocante à assistência médica, na qual haverâ
questão de um conselho com a participação de empregados, empregadores, e dos médicos, mas é pfecii(fdar o

hora, Assim, concedo a palavra ao nobre depoente,
consultando, antes, o Relator, Senador Raimundo
Parente, sobre se tem alguma consideração a fazer.

passo decisivo. P-or que inilitar apenas na assistênCia mé~
dica e não a toda Previdência Social?
Essa luta é de todos nós e, penso, que serã, talvez, o
ponto mais importante a ser atingido nessa melhoria,
nessa abertura social, que deve acompanhar a abertura

O SR- RAIMUNDO PARENTE - Gostaria de
reforçar o pedido de V, Ex~. no sentido de que o
depoente faça uma síntese, visto estarmos sendo
esperad~s em outra Comissão.

política qtie todos desejãrllOS.

OSR. ARNALDO GONÇALVES- Srs. Senadores,
a nossa preocupação, como dirigente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santos é quanto a informações que
tivemos, seguras e constadas, de desemprego na
CO~IPA, Co.riipanhia Siderúrgica Paulista. Essa
preocupação for confirmada com as demissões que
ocorreram no mêS de abril e que aumentaram a média de demissões ria empresa: era de 20 a 25 demissões por mês
e passaram para I 00 demissões, o que comprova as
inforinações que tínhamos de que havia redução do
quadro da empresa, chegando a uma média de 2 a 3 rnil
trabalhadores.
Temos informações de que há um projeto de expansão
da empresa que, em razão da política econômica do
Governo, da recessão, foi sustado. E a nossa
preocupação, a nossa luta é para que esse projeto seja
levado a frente, o que seria uma forma de manter
empT-egos para os trabalhadores e abrir,- inclusive, novas
f'entes de trabalho.
Temos informações, também segura, de que o
organismo que cuida do financiamento do projeto
siderúrgico, que é o Banco Mundial, em seu relatório
sobre a visita feita aO Brasil, recentemente, dá como
ptõjeto mais viâyel, de toda a siderurgia- b-rasileira, o
projeto de expansão da COSIPA. Por isto é que
insistimos na liberação dessas verbas para o projeto q.e
e}(p-anSão, Como forma de impedir essas demissões.
-Com a sustação do projeto de expansão, a COSIPAjá
demitiU cerca de 21 mil trabalhadores da área da
-coilStrUÇão civil. E agora a ameaça de desemprego está
chegando a outras áreas, ou seja, os trabalhadores da
usina IDetalúrgíca de expansão.

_

Muito obrigado a todos, e estão encerrados os nossos
trabalhos.
( Levanta~se a reunião às 16 horas e 27 minutos.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN-QUl':RlTO
(Resolução n• 62, de 1980)
11~
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reunião, realizada em 20 de maio de 1982.

Ás dez horas do dia vinte de maio de hum mil
novecentos e oitenta e dois, na Sala de Reuniões da
Comissão de Economia, reúne-se a. Comissão
Parlamentar de lnquêdto, criada pela Resolução n"' 62,
de 1980, para aprovar as -caus·as relacionadas com a
rotatividade de mão-de-obra no Pais, face _da eXecução
do Sistema de Fundo de Garantia por Tempo de Sérviço,
co-m a presença dos Senhores Senadores Franco
Montara (Presidente) e Raimundo Parente (Relator).
Dispensando a leitura da Ata da reunião antérior, que
. é: dada como aprovada, o Senhor Presidente comunica
que, por haver número regimental será ouvido Õ
depoimento do Senhor Arnaldo Gonçalves, Presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos e Cubat~o.
Com a palavra, o depoente presta informações sobre a
ameaça de desemprego em massa na COSIPA, sendo
argO:ido pelos Senhores Senadores RaiTnundo Parenie e
Franco Montara.
Finalizando, o Senhor Presidente agradece a presença
do Senhor Arnaldo Gonçalves e dá por encer:ada a
reunião.
Nada mais havendo a tratar, eu, Claylton Zanlorenci,
Assistente da Comissão, lavrei a prúénte Ata que,- lida eaprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá a
publicação, juntã.mente-- com o apanhamento
taquigráfico.
Anexo à Ata da llf reunião, da Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução fi'?
62, de 1980 para apurar as causas relacionadas com a
rotatividade de mão-de-obra, realizada em 20 de maio
de 1982, destinada a ouvir o depoimento do Senhor
Arnaldo Gonçalves, Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santos e Cubatio, que se publica
com a devida autori:zaçio do Senhor Presidente da
Comissão.

Presidente: Senador Franco Montoro
Relator: Senador Raimundo Parente
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUJGRÃF!CO
DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) -

Declaro
abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inquérito, para apurar as cauSas do desemprego e da
rotatividade da mão-de-obra.
Concedo a paiavra ao depoente convidado, o Líder do
Sindicato dOS Metalúrgicos, Arnaldo Gonç-aiV"eS, a quem
eu peço, na medida do possível, faça uma síntese de seu
depoimento e apenas referências aos documentos,
porque tanto eu quanto o Relator estamos sendo
convocad-os para uma outra Comissão, nesta mesma

-..0 SR_ PRESIDENTE (Franco Montara)- Permita~

mi. Esses 21 mil não eram funcionários da COSIPA,
certo'?
O SR. ARNALDO GONÇALVES - Eram das
empreiteras que estavam incumbidas das edi(icaÇõ-es
ligadas ao- plano de expansão. Simplesmente os
contratos acabaram e os empregados foram demitidos.
Esta a razão porque pleiteamos a continuidadede do
projeto, vamos anexar ao nosso depoimento os
documetos comprobatórios: um oficio dirigido ao Sr.
Presidente desta Comissão, Senador Franco Montara,
mais alguns documentos que constatam as informações
que estamos dando~ Solicitamos à Comissão que ouça O•
Presidente da COSIPA, engenheiro Plínio Asman, e
também o Presidente da SIDERBRAS, Henrique
Brandão Cavalcante, para que . declarassem por que
i'ãzão a eXpansão da COSIPA não está sendo levada a
diante, já que 80% do equipamento já foi comprado e
esse seria o plano mais rentável, a curto prazo, para o
Brasil. Ainda mais a COSIPA tem consegUido aumentar
a sua exportação, ano a ano, para os mercados da Ásia,
Europa, e a respeito disso temos detalhes fornecidos pela
própria einpresa, os quais anexarei aos documentos
fornecidos à Comissão. Temos, também, documentos
que comprovam a qualidade e produtividade da
COSIPA, empresa _que se compara ã muitaS -e~presas
estrangeiras, perdendo somente para a siderurgia
japonesa. As empre5as siderúrgicas européias e
americanas têm um aproveitamento menor de material e
a sua produtividade tambêm é menor do que a da
COSIPA.
Estas são as razões que nos levam a defender e lutar
para que essa expansão seja concretizada, o que ê uma
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forma de garantir os empregos e fortalecer o mercado de
produção siderúrgicã. brasileira, conquistando o lugar a
que tem direito.
Em- sintese, a minha exposição se prende a isto. A
documentação entregarei à Comissão para aprovar as
nossas afirmações.
O SR. RELATOR {Raimurido Parente)- O trabalho
de expansão foi tOtalmente paralisado?
O SR ARNALDO GONÇALVES- Foi totalmente.
a partir do segundo semestre do ano passado, sendo que
80% do equipamento já está comprado e colocado
dentro da área da empresa, só falta a montagem.

6 SR. PRESiDENTE (Franco Montara)- Concedo
a palavra ao Relator, para que ele faça as perguntas que
julgar de direito.
O SR. RAIMUNDO PARENTE- Esses 21 mil eram
empregados da COSI}?A?
O SR. ARNALDO GONÇALVES - Eram
empregados de firmas de construção civil e de
montagem, ou seja, de empreiteras.
O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- E essas
empreiteras estão trabalhan~o ainda com a COSIPA?
O SR- ARNALDO GONÇALVES- Não. Estão em
outras atividades.
O SR. RELATOR (Raimundo Parente) - Qual a
razão principal da paralisação dos trabalhos de
expansão, uma vez que a produção ê boa, a exportação
excelente - e a qualidade é excepcíonal?
O SR ARNALDO GONÇALVES - A razão
principal foi a redução nas verbas do grupo
SIDERBRAS. Houve uma redução drástica nessas
verbas e, com isso, foram obrigados a parar com o plano
-de expansão. Parte dessa verba que a SIDERBRAS
recebeu está sendo aplicada na montagem da usina de
Tubarão. No nosso entender, seria muito mais lógico,
viável, que se terminasse a _obra da COSIPA, depois,
fosse iniciada a obra de Tubarão. A política de recessão
criada Pelo GovernO é que levou a essa redução das
verbas para a siderurgia.
O SR. RELATOR (Raimundo Parente) equipamento foi todo importado?

Esse

O SR ARNALDO GONÇALVES- Todo ele_ E a
maioria, 80%, jã está dentro da empresa. A nossa
preocupação ê que trata-se de um equipamento caro e
estã correndo o risco de se tornar, com o tempo,
obsoleto.
O SR. RELATOR (Raimundo Parente) produção atual qual é?

A

O SR- ARNALDO GONÇALVES- A produção da
COSlPA é de 2 milhões e 53:0 mil toneladas, em 1981,
acima da sua capacidade nominal que é de 2 milhões e

300 rrtiL
O SR. RELATOR- (Raimundo Parente) exportação é feita para que paíS?

A

O SR. ARNALDO GONÇALVES - E feita para
Ásia, paises árabes, para Europa, alguma coisa para os
Estados Unidos, África. Temos aqui a documentação
que traz o total de produção e do quanto foi exportado.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Esses
dados são de relatórios oficiais da Companhia?
O SR. ARNALDO GONÇALVES - São dados da
empresa. Parte desses dados foram retirados de uma
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exposição feita pe"J(f Presidente da COS_I_PA. em São
Paulo.

O SR. RELATOR (Raimuncio Parente)- Pare_ce-me
que a produção não estâ atendendo a todo_s os pedidos.
Está?

O SR. ARNALDO GONÇALVES- Normalmente.
a COSIPA trabalha __c_ontra pedido, sob encomenda. Há
condições de aumentar essas exportações e essa
expansão melhoraria em muito a qualidade do material
da COSIPA, abrindo novos campos, outras áreas de
exportação.
O SR. RELATOR (Raimundo Parente) - Estamos
satisfeitos. S .. S• vai -rios fOrneCer ós ·ctados, através de

todos os documentos citados. que depois serão
examinados pelo Retator.
O SR. PRESIPENTE (Franco Mont9ro).- Não
tenho nada a acrescentar. Queria apenas sintetizar e,
com a anuência do Relator, tomar algumas
providências.
Pelo depoimento prestado pelo Lfder do Sindicato dos
Trabalhadores da Baixada Santista, Arnaldo Gonçalves,
verifica-se que há um desemprego superior a 20 mil
trabalhadores.
O SR. ARNALDO GONÇALVES -Na ãrea de
construção civil.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara) -_Certo. E
que aumentou t_a.mb_é_m_ª percentagem de despedidas da
própria COSIPA, passando de ...
O SR. ARNALDO GONÇALVES~ Uma média de
23 a 25,_ por mês, para 100--demissões.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Sl~, para
100 demissões por mês. );: um dado preocupante.
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O depoeilte traz ao nosso conhecimento algumas
informações, também muito importantes, de que a
COSIPA es_taria em condições d~ estimu_l~r e_ fo_rtalecer a
política de exportação. E sugere que a COmissão ouça o
Presidente da COSIPA, engenheiro Plínio Oswaldo
Assmann e o Presidente da SIDERBRÃS, Brandão
Cavalcante.
Se não houver impedimento por parte do Relator, -e
parece que S. Ex' concordou com a idéia ...
O SR. RELATOR (Raimundo Parente}- Concordo,
plenamente.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara) - Diante
da concordância, determino, na qualidade de Presidente,
que se tomeni as seguintes providências. Primeiro, que a
taquigrafia encarregada de registrar o depoimento,
depois da sua revisão --o próprio autor poderâ fazê-lo
- remeta cópia dessas_ declarações ao Presidente_ da
SIDERBRÃS e ao _Presid_ente da COSIPA, _com um
convite para que eles compareçam a esta Comissão, para
trazerem_ outros subsídios, a fim de que o assunto possa
ser melhor esclarecido e tomadas as providências
cabíveis, que contribuirão para a redu_çjo do
desemprego e até para o incentivo à exportação. Acho
que a Comissão realizará as suas atribl!ições de uma
forma muito positiva para o nosso desenvolvimento.
Agradeço o comparecimento do Presidente do
Sindic_ato dos Metalúrgicos, o Líder Sindical Arnaldo
Gonçalves que com isso cumpre um dos deveres da sua
função, trazendo ao Congresso Nacional um subs[dio
valioso para que o Congresso possa interferir numa
solução positiva do problema.
Periso que aí se harmonizam vârios interesses. E
talvez, a presença do assunto aqui na Comissão,
-portanto no Congresso NaciOnal, poderá contribuir para
uma solução e, certamente, tantO o Presidente da
Comissão como o Relator e os demais Membros se
empenharão para isto.
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ConSulto o Relator se tem em vista alguma data para a
próxima reunião?
O SR. RELATOR (Raimundo Parente) - Isto
dependeria_ de entendimento. Na medida em que todos
puderem comparecei", nós estamos às ordens.
O SR. PRESIDENTE _(Franco Montara} - Está
certo. Providenciaremos, após um entendimento, a data
para ouvirmos os Presidentes da SIDERBRÃS e da
COSIPA.
O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- Podia ser
no mesmo dia, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- O ideal
seria que viessem os dois no mesmo dia. Seria
interessante que se fizesse uma representação do
Sindicato, para que se pudesse, num clima de
entendimento, mais de_ mesa-redonda do que uma
reunião formal propriamente, ver as medidas que se
poderiam tomar, que certamente contarão com o apoio
de todo o Plenário do Senado.
O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- h. Exato.
O SR. ARNALDO GONÇALVES que tipo de CPI é esta?

Sr. Senador,

O SR. RELATOR (Raimundo Parente)-);: CPI da
Rotatividade da Mão-de-Obra.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Se 9s Srs.
Relator e Depoente não tiverem mais alguma coisa a
acrescentar, dou por encerrada a nossa reunião, pedindo
que o Depoente entregue à Mesa os documentos a que
fez rcfe~;:ência no seu depoimento.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente reunião.
(Levan(a-se a reunião às 10 horas e 15 minutos.)
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1.2- DESIGNAÇÃO DA O R-"
DEM DO DIA DÁ PRÚXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO

I. I -ABERTURA

].1.1 -

Fala da Presidência

Referente ao objetivo da sessão,
destinada ao comparecimento do
Sr. Ministro Ângelo AmaUry Stabi~
le, em atendimento à convocação
desta Casa, a fim de prestar infor~
mações sobre o contrato da empre-sa CAPEM I para o desmatamento
da área da bacia de inundação da
hidrelétrica de Tucurut e o prosse~
guimento desses trabalhos.

2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÕES .ANTERIO~
RES

Do Sr. Almir Pinto, pronunciawdo na sessão de 20-4-83.

Do Sr_~ Gabriel Hermes, pronun:
ciado na sessão de 25~4-83. -Do Sr. Almlr Pinto, pronunciado na Se!isào de_ 25-4-83.
3 - ATOS DO PRESIDENTE
DO SENADO
N'i's 60 e 61, de 1983

1.1.2- Exposição feita pelo Sr.
Ministro Angelo Amaury Stabile

1.1.3 - Interpelações dos Srs.
Senadores feitas ao Sr. Ministro e
resposta de S. Ex• às interpelações

4 - GRUPO BRASILEIRO
DO PARLAMENTO LATINOAMERICANO
Edital de convocação para assembléia geral do Grupo

5 -

MESA DIRETORA

6 LIDERES E VICELIDERES DE PARTIDOS

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

SUMÁRIO DA 38•
;- SESSÃO, REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 1983
(Publicado no DCN
Seção II, de 16-4-83)
RETIFICAÇÃO

Na publicação do Sumário,
feita no DCN-Seção_ Il, de 16-483, página 1077, 1._ coluna, no
item 1.2.1 - Pareceres, inclua~
se por omissão o seguinte:
... ; e Mensagens n'i's
244/82, 369j8! e 178/82.

Jorg~ Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michíles - Fábio Lucena - Gaivão Modesto Aloysio Chaves -Gabriel Hermes- Hélio GueirosAlexandre Costa- João Castelo- José Sarney- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Almir Pinto - José
Lins - Vlrgflio Tãvora - Carlos Alberto - Dinarte
Mariz - Martins filho_- Humberto Lucena - Marcond~ Gadelha- Milton Cabral - Aderbal Jurem a Marco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme PalmeiraCarlos Lyra - Lui:z Cavalcante- Lourival BaptistaPassos Pôrto - Lomanto Júnior - José Ignãcio - -Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco
-Alfredo CM1pos - Amaral Furlan - Severo Gomes
-Benedito Ferreira- Mauro Borges- Saldanha Der·
zi - Affonso Camargo - Álvaro Dias- Eneas Faria
- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Carlos ChiareiH
- Pedro Simori.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre-sença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. HaM
vendo número regimental, declaro aberta a sessão
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em atendimento à convoca:ção feita através do Requerimento n'i'
187, de 1983, comparece a esta Casa S. Ex' o Sr. Ministro Angelo Amaury Stabile. Para introduzi~lo em pie.
nário a Presidência designa Comissão constituída dos
Srs. Senadores Passos Pôrto, José Lins, Jorge Kalume e
Hélio Gueiros. (Pausa.)

(Acompanhado da Comissão designada pelo Sr.
Presidente, tem ingresso no recinto o Sr. Ministro,
que ocupa a cadeira a ele reservada).
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Acha-se em pie·
nãrio S._ Ex' o Sr. Ministro da Agricultura, Doutor
Ângelo Amaury Stabile.
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Antes de conceder a palavra a S. Ex~, cumpre à Presi~
déncia esclarecer que, nos regimentais, não poderão os
Srs. Senadores apartear o Sr. Ministro durante o período
de sua exposição,- como também, posteriormente, duran~
te o período de respostas às interpelações.
Do mesmo modo, o Sr. Ministro não poderá apartear
os Srs. Senadores na interpelação destes.
Para as interpelações a S. Ex• serão chamados os Srs.
Senadores inscritos, que disporão, na forma regimental,
de dez minutos cada um, sendo assegurado ao Sr. Ministro igual tempo para as respostas.

DIÁRIO DOCONG RESSO NACIONAL (Seção II)

Uma convocação ousada, própria e inerente a um
grande País, pujante, forte, com um futuro imenso pela
frente_, contando com um povo generoso e empresários
dispostos, que têm ousado enfrentar outros desafios,
como é a conquista de todo o Centro~oeste bra~iJeiro
Desanos que, vencidos, vão empurra~dO as fronteiras do
desconh~iQ.o, do atraso, para limite~ mais dístantes, até
o momento em que todo o território nacional estíver in~
tegrado no processo de desenvolvhnerltO econôlnico,
con;t_ beneficias diretos para a -população mais carente do
País.
-·

Concedo a palavra ao Sr. Minisiro Angelo Amallry

_ A_ a~C-~s%_.o -~~procurar ap~oveit~r, p~i~ primeir; vez,

Stabile, que terá, para sua exposição, o tempo que julgar
necessário.

repetimos, uma volumosa massa de madeiia, que seria
perdida, agindo em uma área de 65 mil hectares, a maior
área já delimitada para a exploração maôeireira no Bra~
síl, em floresta tropical, foi tomada em 1977, com a
criação de uma comissão intermin_isterial, composta por
_representantes dos Ministérios do Interior, da Agricultura_ e das Minas e Energia, com a missão de fazer o levan~
lamento das variáveis do projeto e recomendar alternati-

O SR. AMAURY STABILE (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, muito agradecido._Srs._S_elladores:
Inicialmente, quero dizer de minha satisfação e honra
em comparecer a esta Casa, de nomes tão ilustres no passado e no presente. Casã que tem dado uma contribuição
imensa aõ desenvolvimento político, económico e admi.nistrativo de- nosso País, pela presença de seus membros
em desições que têm fixado os parâmetros do desenvolvimento em nossa Pátria,
Casa sempre atenta ao interesse maior do povo brasileiro e sempre ciosa em levar à Nação informações e esclarecimentos, devolvendo a esse povo, que elegeu tão
expressivos representantes no Senado, o direito de saber,
para com isso melhor julgar e avaliar decisões e ações do
Governo.
E nada mais significativõ, nada mais próprio, do que o
uso desta tribuna para que um membro do Poder Executivo possa vir debater com os senhores senadores poHticas e projetas de interesse nacional, desenvolvidos pelo
Governo da União, para que essa discussão, da altura
deste Senado, possa difundir entre todo o povo brasileiro
o esclarecimentq cqr:r_espóndente a seU direito" íriillienável
à verdade.
Como Ministro da Agricultura, agradeço esta oportunidade que nos é dada para debater com os Srs. senadores os fundamentos, a evolução e o desfecho.de um grande projeto de exploração racional de uma mancha de floresta tropical a ser cob<:rta_ pelas águas do reservatório
da Usina Hidrelêtrica de Tucuruí.
:1:. importante situar esse profelo, inicialmente, no quadro maior de um empreendimento pioneiro, onde pela
primeira vez, no País e talvez no Mundo, se colocou à
frente da sociedade brasileira o desafio de_ Jlma exploração madeireira em larga- escala, dentro da noresta
amazônica, com prazo definido imposto pela data para
formação do lago da Usina de Tucurui.
Politicamente, o Brasil definiu, anos atrás, a necessidade da instalação de um conjunto de usin:Ís Hidrelétricas na Amazônia legal, como fator imprescindível para a
integração política, económica e social da vasta_região
norte brasileira a todo o processo de desenvolvimento do
País.
Como ê do conheciment_o desta Casa, são três as !_!sinas em construção- Tucuruí, Balbina e·Samuel- ,
sendo que a primeira jâ tem sua entradã ~m operação
prevista para janeiro Qe 1985. Três usinas enctavadas na
grande floresta equatoriãl, onde qualquer ação de exploração econômica, fora os projetes de grande amplitude,
como Carajás ou as usinas hidroelêtricas, se perde na
imensidão da massa_ verde da região, subordinad_as a regimes de clima e solo com características difíceis de conviver, com explorações agroindustriais privadas _que representam "pequenos punções no enorme corpo amazónico", como bem expressou o Senador Aloísio Chaves
em seu relatório da Comissão Parlameptar .de Inquérito
do Senado, que, em 1979, estudou a devastação da floresta amazónica.
Dentro desse quadro, pela primeira vez procurou-se
convocar o setor privado para a realização de um grande
projeto pioneiro de aproveitamentO económico de madeira, que seria perdida quando da formação do lago da
usina de Tucunlí.

V!\S.

No boio dessa desisão_h_á_wn outro fator, alêm do eco- nômico, igualmente da maior importância, que é o de,
pela exploração, conhecer as respostas da mata e do terreno a essa ação do homem, gerando conhecimentos e
tecnologias para uso quando da construção das demais
usinas hidrelétricas na região.
Como dissemos, além de Tucuruí, estão em execução
outras duas usina! para a região amazônica - Samuel,
em Rondônia, e Balbina, no Amazo_nas_- e projetadas,
entre o-utra, Cachoeira da POrteira_e Xingu, no -Pará.~Sa
_m_u!!l tem uma área estimada de floresta explorável de 3Ó
rnil_l_l_ectares, dentro de um reservaióriõ~calculadÕ em 64
mil e 500 hectares, com um volume estimado de madeira
aproveitãvel da ordem de l milhão e 700 mil metros cúbicos, devendo gerar 2 r6 mil kw em energia, Já Balbina
deVerã ter tiina área de floresta_ explorável da ordem de
6Q mjl hectares, dentro de um reservatório com 165 mil_
hectares de extensão. O volume:_ de madeira_~pr!?y:~it_!yel
em Balbina é estimado em 4 milhões de metros cúbicos,
enquanto a geração de energia deverá ser de 250 míl kw.
~importante ressaltar, neste ponto, que o aspeCto em
questão, ao se avaHar a exploração madeireira de Tucuruí, era o aproveitamento económico possí~el de madeira, concentrada em uma área de 65 mil hectã.res, Com um
volume estimado inicialmente em 6 milhões de metros
cúbicos e, posteriormente, ajustado para 4 milhões 785
mil metros cúbicos.
Esse nunca foi um projeto de desmata.rne_ntQ - ê muito importante que se faça.- esse esclarecimento- inteiramente inexeqUível do ponto de vista económico, pela
despesa que acarretari~ à ELETRONORTE, estimada
em tornO de 700 milhõ~s di dólares, à base de, aproximadamente, 2.600 dólares por hectare, e tambêm dispensável do ponto de vista técnico ou_ ecológico, ainda segun~
do as informações da ELETRONORTE.
Esse o pano de fundo, ilustres senadores, que se impõe
para que se tenha a verdadeira dimensão do desafio que
seria enfrentado na realização dessa tarefa, não como
uma justificativa antecipada pelo insucesso de um empreendimento privado, mas como uma colocação necess~ria Para indicar o pioneirismo de um projeto, com to- das as suas dificuldadeS inerentes.
Permitam-me, a partir de agora, senhores senadores,
desenvolver minha explanação sobre esse projeto de
aproveitamento da madeira do reservatório de T_ucuruí,
por meio de uma cronolo&ia de evefltos, onde procurarei
antecipar algumas respostas a pedidos de esclarecimentQs que, mui, justamente,- acredito- serão solicitados
por Vossas Excelências.
A CRONOLOGIA

UHE de Tucur.uí, os Ministros da Agricultura, do Interior e das Minas e Energia, do Governo Geisel, baixaram
a Portaria n~" 324f77, designando uma comissão constituída de representantes do JBDF, INCRA, ELETRONORT~I:'UNAI e ~YDAM, para, sob :i coordenação
da SÜDAM, apfesent<i.r relatórío conclusivO, indiCando
forma_ de aproveitamento da madeira, na área indicada.
22-12~77

-

Relatório da Comissão Interministerial

A Comissão

Int~rministeiial

de~embr?/7~_. t~azendo

apresentou relatório em
as seguintes conclusões básicas:

1 - Já é um fato bem conhecido pela técnica atual de
construção de reservatórios, em regiões equatoriais, que
o desmatamento integral da área de inundação não é absolutamente necessário.
2 - Os desmatamentos com vistas ao aproveitamento
da madeira poderão ser realizados na medida em que forem disponíveis os recursos financeiros que não onerem
as tarifas· do aproveitamento hidrelêtrico.
3 - A solução considerada viável para a concretização do empreendimento é a convocação da iniciativa
privada, através de licitação pública, -a que poderão concorrer tanto as empresas nacionais inter~sadas_cóino
empresas internacionais, estas de_s_de que associadas ou
consorciadas com empresas nacionais.
4 ---0 Q.esenvolvimento das atividades de explotação
pelas empresas vencedoras, no processo de licitação, exige a supervisão, orientação e acompanhamento-permanente dessas atividades, por parte do Poder Público, a
fim de evitar que o objetivo lucrativo dos empresários se
superponha ao superior objetivo do Governo, no que
coriCe'tne aos aspectos ecológicos e sócio-econômicos, de
interesse nacional, envolvidos no processo.
5- Considerando as dificuldades inerentes às at_ividades pretendidas, dada a extensão da área, o enorme volume de madeira a ser extraída, transportada e comercializada, o prazo exíguo de tempo disponível, a conjuntura
ãtuaf de dific_uldades financeiras de grande parte das inôústrias nadOhais, será necessãria, por parte do Governo, a adoção de uma série de medidas de exceção, em favor do empreendimento, visando minimizar os problemas, sobretudO nO que concerne às facilidades para obteilção de finaricíamenta· e importação de equipamentos
não fabricados no País.
6 - Além das fontes tradicionais de crédito, o Governo brasileiro poderá servir de avalista no caso de possíveis operações internacionais, pois uma boa parte do
equipamento de extração_da madeira deverâ ser importado, em virtude de inexistência de ::j,imilar nacLonal.
7 -Os estudos têcnico-econômico-institucionais para
lançãmento dos editais de licitação devem ser imediatamente iniciados, comandados pela ELETRONORTE,
órgão que deve ser incumbido de promover o processo Iicitatório, assistido pela Comissão Interministeriat.

A pergunta que eu coloco, agora, é:

E quanto ao problema ecológico?
A Comissão Interministerial apresentou três alternativaS p-ara-o desmatamento:
a) explotação restrita apenas a áreas que venham a ser
selecionadas, dentro da área malor de 216.000 ha, como
apresentando melhores condições de trabalho (maior
- densidade de madeira);
b} expiotação da área global para retirada apenas das
madeiras de valor comercial, com diâmetro adequado a
fins industriais;
c) explotação da área glObal para aproveitamento simultâ_neo de outras madeiras passíveis de consUmo no
mercado interno.

Dada a premência do tempo, a primeira alternativa foi
324/77

a qile se_ apresentou como a mais viável (explotação).

Preocupados com o destino da madeira existerite na
área a ser inundada em decorrência da construção da

Para se ter completa garantia quanto à qualidade da ág_ua, seria neCessária a realização do desmatamento global da área, inclusive observando a questão da rebrota,

22-09-77 -
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-.·.DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

que, por ser composta quase que 100% _de massa verde,
poderia causar um problema mais gravC do que o causado pela floresta original_. Para o desmatamento total de,
254.000 ha-(216.000 ba· do reservatório+ 38.000 ha do
Vale do Caraipé), tendo-se o cu-sto de desmatamento por
hectare em USS 2.600,00, seria necessário o dispêndio de

USS 660 milhões para desmatar todo o reservatório. No
caso do desmatamento dos 88.000 ha (65.000 ha cj:as_glebas + 23.000 ha das reservas indíienas de Pucuruí e Pa-

rakanã), ter-se-la um gasto de USS 308 milhões, se fizés-

2-5-79- Proposta Básica
leir-.

d~

A área de explotaçào foi dividida em quatro lotes, com
aproximadamente a mesma área:
Lote A (16.371 ha)
-Gleba 2 - margem direita
- Gleba 6 - margem esquerda
Lote B (14.681 ha)
-Gleba I - margem direita
Lote C (15.023 ha)
-Gleba 3 - margem esquerda
- - Gleba 4 - margem esquerda
Lote D (12.469 ha)
- Gleba 7 - margem direita
-_Gleba 5 -_margem esquerda
-FoL facultado ao concorrente apresentar proposta
para mais de um lote de gleba.s.
Ao final do período para a retirada das Pastas, contendo as informações sobre o Edital 001/80," quatorze_ empresas adquiriram as pastas. Foram elas:
L -Construção e Comércio Cama-ego Corrêa
SjA;
2 - Cia Vale do Rio Doce - Florestas. de Rio
Doce SjA;
3- Construtora Norberto Odebrecht S/ A;
4- Brasilinvest- Integração Nacional:
5 - Irmãos Iochpe S/A - Ind. e Exportação;
6 - Conipanfiia Oúal de Vendas;
7- Servix Engenharia S/A;
8- Parquet Paulista da Ama.z_ônia Sf A;
9 - SindiCato dos madeireiros do Paraná;
10- Alber-Flex-Ind. de Móveis Ltda.;
II - ETE- Estudos Técnicos e Projetes Ltda.;
12- Denos do Brasil- Serv. e Representações
Ltda.;
13 - Themag Engenharia Ltda;
14- Construtora Ferreira Guedes SJA.

Servldor_es da Hidrobra.!li-

NO- Princípio de maio/79, a Hidrobrasileira apresentou ao IBDF, atende!JdO solicit,ação, uma proposta para
a reatliaÇãO- de serviços relacíÔnados ao "programa de
aproveitamento dos recursos florestais de áreas comprometidas na Amazônia", objetivando o estudo do aproveitamento _da madeira de Tucuruí, tendo assinado contrato em 11/6/79.
-

semos o desmatamento completo, se fizéssemos todo o
serviço de desbrota da ârea toda envolvida.
Por outro lado, segundo observações da própria ELETRONORTE, em grandes-reservatórios de usinas hidrelétricas, que não têm como objetivo o suprimento de água para abastecimento de populações urbanas, a decisão mais prática e freqüenté-ê o desmilfamento próXimo
à barragem, seguido de pouco ou nenhum desmatamento no restante do reservatório: ESta fo1 a prlitica adota~~
pela ELETRONORTE em Tucuruí. Para o desmatamento a raso nas proximidades da barragem, _a ELETRONORTE contratou, Cm novembro de 1982, três empresas priVadas, para desmatarem 10.000 ha a um custo,
naquela data, de CrS 8.430 milhões ou aproximadamente
USS 26 milhões.
Segundo a ELETRONORTE, na Califórnia, por
exemplo, a prática é não desmatar abaixo do nfvel máximo do reservatório, devido ao fato de as árvores e arbustos, se mantidos no local, servirem, após o afogamento,
de refúgio para peixes pequenos esconderem-se de outros
peixes carnívoros. Ainda, em reservatórios ~e grandes
áreas de inundação, o cuSto do desmatamento é sempre
muito eievado, prejudicando sobremaneira a economicidade do projeto.
No caso específico de Tucuruí, dois fatores da maior
importância contribuem para minimizar os possíveis
problemas ecológicos no resei-vatório: primeiro, o espelho d'água que será de aproximadamente 2.500 km1 {1,8
vezes o de Itaipu ou 7 vezes o da Baía de Guanabara},
permitirá uma excelente aeração das partículas d'água
em contato com -a atmosfer~ segundo, devido à grande
vazão do rio Tocantins, com mêdia ail.ual de ll.OÜO
m3 js, atingindo em épocas de cheia a 50.000 m 1 js, o-:...oIume de ãgua que será armazenado no reservatório, estimado em torno de 50 bilhõ.es de metros c6bicos (2,5 vezes o volume da Bafa de Guanabara), se renovará 8, I vezes por ano, ou seja, a cada 45 dias, se trocarã toda a. ã~
gua do reservatório por outra completamente limpa. Por
essas razões, acredita-se que o lago da barragem não terá
problemas ecológicos, mesmo com a madeira submersa.

Teria a ELETRONORTE algwn gasto adicional, relativo à construção das comportas ou no material de geração
de energia ou ainda na manutenção da usina, pelo fato de a
Agropecuária CAPEM! não ter conclufdo o projeto de extraçào da madeira?
Não. A construção de uma usina na região amazônica,
segundo a ELETRONORTE, traz consigo alguns custos
relativos ao_ local do projeto. As palhetas das turbinas
são revestidas com aço inoxíd-áVel e o seriam mesmo que
o projeto de extração da madeira comercial tivesse sido
executado integralmente.. Da mesma forma, quanto à
grade de proteção nas tomadas d'água. Portanto, osgastos com a construção e manutenção d-a Usiila inaependem da volumetria de madeira retirada.

21-5-79- Ata Final da Comissão lnterministerial
Nesta data a Comissão concluiu, "finalmerite, que o
IBDF assumiria o comando das operações de explotação
e aprovei~~mento da madeira existente na ârea de inundação da UHE de Tucuruí.
TeD.do concluído que o aproveitamento deveria ser
sob a. forma de "~plotação", que.deveria convocar a iniciativa privada para a execução do projeto e que o
JBDF, como órgão responsável pela potítica florestal do
País, assumiria o comando das operações. A comiSSãO
cumpriu com os objetivos para os quais foi criada e, naquela data, foi extinta
21-8-79- Convênio ELETRONORTE/IBDF
-Objetivo: e:stabelecer as bases de cc-participação da
ÉLETRONORTE e do IBDF, no aproveitamento do
pOtenCial madeireiro existente na ãrea do futuro reservatório da UHE de tucuruí.
A responsabilidade do IBDF era a de convocar a iniciativa,privada para o aproveitamento máximo dos recursos florestais na ârea do reservatório.

14-1-80- Portaria 039/80-P

6-5-80- Reunião para a abertura dos inv61ucros referentes ao edital 001/80

Logo que os estudos sobre a área foram concluídos
pela Hidrobrasileira, o Presidente do IBDF autorizou a
realização da concorrência pública, para a exploração
dos lotes florestais na área de Tucuruí, e na mesma portaria designou a comissão de julgamento da referida _concorrência, que foi composta pelos Senhores- RÕberto
Ferreira do Amaral, Diretor de industrialização e comercialização, Antonio Boabaid, Procurador-Geral, e Celso
Marchi, Assessor-de. Comercialização da Presidência, todos do IBDF.

Após se ter adíado por três meses a data para o recebimento de propostas, tendo em vista a. solicitação de diversas empresas, para um maior aprofundamento nos
seus estudos, em 6 de maio de 1980, realizou-se a reunião
para a abertura das propostas. Porêm, conforme Ata da
Comissão- jÚigãdora, em lugar de invólucros lacrados e
indevassâveis, preVistos no Edital, as empresas ofereceram à Comissão correspondências qUe, basicamente, justificavam a não participação na concorrência.
Fa_c:e ao exame procedido quanto ao conteúdo das correspondências em evidência, constatou a Comissão a
reafirmação do inl.eres_se do setor privado no que tange à
inlplementação do objeto da concorrência. Assim sendo,
reconhecidos o pioneirismo e a complexidade do empreendimento, a Comissão propôs, "ad cautelam", a
realização de nova licitação, embora legalmente o Governo pudesse contratar qualquer empresa, dispensando
a abertura de nova concorrênCia.

20-1-80 -Publicação do aviso do Edital 001/80
O objetivo deste edital foi o de abrir concorrênCiapública para a explotação dos recursos madeireiros do
reservatório da UHE de Tucuruí.
Quaisquer in.formações poderiam ser prestadas aos interessados diariamente, na sede do IBDF ou atravês da
aquisição das pastas, contendo infOrmações sobre aár~a,
que eram compostas de 15 volumes:

7-5-80 -

a- Edital 001/Sü

9-5-80 -

de grande ciiculação, que promoverá nova concorrência,
o.bjetivando a explotação dos recursos florestais, existentes nos lotes florestais, na área do futuro reservatório da
UHE de Tucuruí.

e - Pesquisas sobre as serrarias no Estado do
Pará.
Estes volumes serviriam como indicadores, devendo a
empresa concorrente tomar conhecimento da área e das
suas condições peculiares.
t facultada a participação de consórcios e de empresas
internacionais, desde que associadas em empresas nacionaís, sendo a parte nacional com participação majoritári~
-

Comunicado

O Sr. Presidente do IBDF publica, em vários jornais

tins
Em cumprimento a uma das conclusões da Comissão
Int;erministeriill, de convocar a inici_aiiV~-Privada através
de licitação pública, a- ELETRóNORTE efàborou os
..Documentos Básicos da Licitação", que serviriam
como base para dar prosseguimento à conclusão de realjzar a explotação zoneada, em áreas que a densid~~e de
madeira fosse suficiente para se ter um retorno económi~
co. Na reuníão para- a "ã.PreciiçãO-dOS Clocumentos de Hcitação, o IBDF mostrou-se- interessado em assumir o
comando das operações

Portaria 299/80-P

Nesta Portaria, o Senhor Presidente do IBDF resolveu
tOrnar deserta a licitação por concoftência, objeto do
Edital OOI/80, e acolheu a proposta da Comissão julgadora, quanto à realização de nova concorrência

b- Síntese avaliativa da situação
Vol. 1 - Estudos Básicos
Vol. 2 - Diretrizes e análises das condições de
exportação
Vol. 3 -- CW:tografia
Vol. 4 - Anexos
c- Inventário florestal (8 tomos)
d- Condições de navegabilidade do rio Tocãi1:.

4-4--79- D,ocumentos Básicos da Licitação
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18-5-80- Publicação do Aviso do Editai

_

002/~0

O Edital 002/80 tem o mesmo teor do edital 001/80,
inclusive estando isentos, de quaisquer ônus adicionais,
os íriteressados que tinham retirado as pastas referentes
ao edital anterior.
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Portaria 387/80-P

O Presidente do IBDF _designa, nesta Portaria, a comissão de licitação que fói compoSta peloS-Seri.horeS Roberto Ferreira do Amaral, Díretor de Comercialização e
Industrialização, Joésio Deoclécio Pierin de Siqueira,
Diretor de Economia Floresta.!, e Guilherme Dias Ç_!tvalho, Procurador Autárquico, todos do_IBDF.
20-6..80 - Reunião para abertura dos invólucros referentes ao edital 002/80
Segundo a Ata da Comissão, no horário estabelecido
compareceu somente a .. Agropecuâria CAPEMI Indústria e Comércio Ltda", ,qua apresentou os inv_ó_iuc_r_os_,
22-7-80 -

Portaria 498/80-P

Após a análíSe· doS(;lpCurrientos de habilitaÇãO -da empresa concorrente, e das propostas técnica e Iínanceira,--o
Sr. Presidente do IBDF, considerando proposta da Comissão de Licitação, resolveu ajudicar ao ~istema CAPE-

MI, por intermédio de sua filiada Ag,_ropecuâria CAPE_Ml Ind. e Com. Ltda. os serviços objeto da concorrência
de_ que trata o E~it~l ~02/80.

Uma pergunta:
Houve favoritismo na ajudicação?
Não. Soinente uma empresa apreSentou proposta, sendo que a licitação era pública. O IBDF;tefido a primeira
licitação se tornado deserta, poderia legalmente contratar qualquer empresa, sem que houvesse nova licitação.

_E a questão do capital mínimo exigido?
--o--cãpital mínimo exigido pelo Edital era de CrS 500
milhões, tendo em vista o porte do projeto. Conforme
carta de 20-6-80, endereçada ao IBDF, o sistema CAPEMI se apresentou como responsâvel pela execução do
. -projeto~ térido o me5in_o_ um patfirriOiliô de Crs·n,4 bi~-lhões e um capital de- CRS 590 milhões assim distribuí__dos:

(Unld. 1000)

~

Capital
CAPEM I-caixa de Pec.Pens.Mont. e Bene[
2. Agr-opecuãria CAPEM I Ind. e C.om. Ltda.
3. Lar Fabiano de Ciisto
4. CAPEM I Dist. deTiti.Vai.MobiUârios
S. CAVADI- Casa do Velho Assistencial
6. CAPESA- CAPEM! SEGURADORA SfA
7. CONAPP- Cia..Nac.Prev.Privada
Total-Cr$
Total'-- US$
(US$ I~ CrS 51,445, em 20-6-80)

(Unid. 1000)

Património
10.732.640
40,000

_40.000

~Ql-465

200.000

-

-~200.000

1.073
200.000
150.000
590.000
11.468

Internamente o sistema elegeu a Agropecuária CAPEMI Ind. e Com. Ltda., com-capital de CrS 40 milhões,
para, em nome do sistema, executar o projeto. Pela Portaria 498/80-P, o Sr. Presidente do LBDF ajudicou ao
sistema CAPEMI os se-rviços referidos. O eng"ajamcnto
formal e jurídico -do sistema CAPEM I, na exploração da
madeira, se verificou por ocasião da assinatura do cOntrato de prestação de fiança no BNP, a favor da agropecuãria CAPEM I, quando a Empresa Holding ·do Siste-

-

~200.000

150.000

'Cd 11.421.178
US$

222.007 ·

ma, CAPEMI Administração e Participações, compareceu como avalista na operação, juntamente com o
BNCC.
Com_ Q":éngajamento da Empresa Holding, passaramSe ·a-ser~_o~r~pon"Sãveis na parte financeira da--operação,
integrando-se na responsabilidade de explotação. As demais empresas do sistema, em número de 23, representando os seguintes valores, com base mnos balanços de
31-12-80.
y
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Eis llrila outra pergunta que se coloca como pertinen-

t<:
E quanto à falta de experiência do grupo?-- com relação à expoiiação da madeira. - Não existia no Brasil firmas ou grupos com experiên.cia em explotação de floresta tropical, nas dimensões do
Projeto-Tucurl.!Í. Há empresas madeireiras idôneas com
experiência de ·explotação restrita e algumas poucas, de
porte médio, coi:n capacidade limitada de explotação em
áreas de floresta tropical. O retalhamento da área, em lotes menores, permitindo a entrada de várias empresas de
pequeno porte na explotação, poderia provocar uma
conCOrrênda pi-edatória entre elas, com o risco de provocar uma queda de preço do produtQ nos mercados interno e externo, _em"prejuízo de todas as empresas ao setor
no País.

A decisão de entregar a explotação a um só grupo,
ilara que o ffiesmo gerenciasse todo o p10cesso, foi rricdi-da cautelar em defesa do setor madeireiro nacional.
O grupo em questão assumiu compromisso formal de
Conírãtáf Cs!:ie-Ci-alíStas estTãrigdros em expfotação de florestas tropicais e, de fato, o fei:, para que, juntos com os
técnicos nacionais em desmatamento, pudessem desen-

-~o~er.~,.J'1;2J.~~-- _

._
.,- -~
_•
A empresa· COntratou a tecnologia da "M aisoti Lai3.id
Freres", _com experiência em projetas de explotação ma-deireira no Sudeste Asiãtico -e na África. A asSistência
téCnica: a sed·ornecidã pela "Lazard", abrangia:
~- ::.::- Ii1Ventãri0Florestal
-- TecrloiOg-ia-na exploração da ffiadeira
- Parâmetros de operação
- A~sjstªQci.3. na el~boração_ de orçamento
~Dimensionamento do parque industrial
...,. .. Lay out" das plantas industriaiS
-Especifii::âções dos equipamentos
-Transporte
- Armazenagem.
A decíSão do grupo Capemi em entrar em área diversa
de suas atividades tradiCionàis, por outro lado, foi deter~if"!ada por uma preocupação legítima a nosso ver em
diversificar suas operações, aproveitando urri_a oportunid.ade ímpar de explotação de_ madeira, qualificaildo-se
para as possíveis concorrênciaS futuras, dirigfdas para as
UsinaS de Bilfbina e Samu.el. Os fundamentos básicos
para o sucesso do empreendimento eram o respaldo financeiro do grupo e o correto gerenciamento da expiotacão_.
26-8-80 -

BALANÇO DE 31-12-80

Capemi Adm. Part. ( Holding)
Agrop. Capemi lnd. Com. Ltda.
Capemi Seguradora S/ A
Capemi Dist. Tit. Vai. Mobil.
Capemi- Const. Ltda.
Capemi lmobiliâria
Capemi Soe. As. Méd. Hosp. SJC Ltda~
Lar Fabiano de Cristo
Capemi Ed. e Gráfica Ltda.
CapemlAdm. e Partic,
Capem i Caixa ae Pec. Pena. Mont.

CAPITAL

PATR. LIQUIDO

LUCRO LIQUIDO

31-12-80

31-12-80

31-12-80

CrS M

CrS M

USSN

CrS M

USS M

3.180M
55QM
500M
101M
100
100M
_ 302M
ND
502M
3.180M
11.905 M

48.795
8.439
7.672
l.549
L
1.534
4.634
NO
7.702
48.795
182.676

3.717 M
649M
672M
17:iM

57.035 20M
10.649
IM
10.311
21M
2.685
15M
2
NO
1.779
206
5.585
ND
17.768
564M
9.283
ND
57.035
20M
186.113
7.972 M

~

Cr$ 65,17

I US$

~~17

~

116M
364M
1.158 M
605M
3.717M
12.129M

USS M

306
15
322
230
ND
3
ND
8.654
ND
306
122.326

Termo de Contrato

Assinado entre o IBDF e a Agropecuária Capemi lnd.
e. Com. Ltda., para o aproveitamento rriãximo dos recursos florestais disponíveis nas áreas a serein inundadas
por ocasião do enchimento do reservatório da U HE de
Tucuruí. Segundo o termo de contrato, entre outras, são
Õbfi~açõC:s das_ Partes:
Da· Conhâ_iada
_ - J?er;uJ;ad_~ arra~t~~~,t-ranspor!_e ~ e_st9ç_~gem da madeira, com a eliminação ou remoção- integnil de tõdOS os
refugos oriti"ridos da explotação, mediante emprego de
' :Proêe"sSos--a:dec(uados;
--.....o executar o plano de aproveitamento dos resíduos,
como carvão vegetal;
--somente empregar nos trabalhos pessoal competente e qUalificado, com experiência satisfat6fia;
- executar e administrar todos os serviços contratados e assumir total responsabilidade- Pela- Perfeita execuÇão dos _mesmos;
- promover a comercialização e industrialização da
:ritadeira eXúaída, sem quaisquer encargos ôU restrições,
inclusive de contingenci.3.rilento.
Da contratatlte
~ ·exercief c~>r~plet~-·fiscaÚzação dos serviços de extração da madeira, visando à realização do _objeto contratual;
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- emitir ordens de serviço no tocante à liberação de
ãreas para a Capemi, tendo em vísta a eXecução dos serviços de explotação florestal;

-solicitar à Capemi" s"erviços complementai-eS de explotação madeireira, quando necessârio;
- aprovar metodologia alternativa que eventualmente
poderia ser apresentada pela Capemi, descrevendo novas
técnicas para a execução dos serviços de extração da madeira;
- prorrogar o prazo contratual, a critério exclusivo
do IBDF, tendo como objetivo a possibilidade de um
melhor aproveitamento da res_erva florestal;
--homologar os subcontratas para a explotação da
madeira, em Tucurui, celebrados peta Capemi com-em.;
preiteiros;
- promover um amplo programa de divulgação das
espécies de madeíra amazônica, nos mercados internaciOriais e nacionais;
- fornecer guias florestais, modelo especial, pa.ra o
transporte da madeira bruta ou beneficiada.
Obs~ não cabia ao IBDF qualquer interferência ou fiscalização na administração d"a emPfesã. ou nos contratos
de venda e operações comerciais.
Como empresa do Governo responsável pelo reflorestamento e pela política florestal no País, o IBDF se cingia, exclusivamente, às fases de explotação da madeira
na região.
3-10--80 - Portaria n<:> 314/80- MA
Considerando que o Projeto Tucur~í, pela sua importância e especificidade, requeria c.ompromissos, por parte do Ministério daAgrícultura, que implicavam, inclusive, ligações intermín1SteriiiS; e cOnsiderando, ainda, a
necessidade da criação de uma estrutUra técnicoadministrativa própria que acompanhasse diretamente e
com autonomia o processo, foi cd.8.da a Coordenadoria
Especial do Projeto Tucuruí, ligada ao gabin~t~ do Ministro da Agricultura, através da- Portaria pi' 314/80, de

3·10-80.

-

- -- -

10-ll..SO - Termo Aditivo•
Tendo em vista ter sido criada a Coordenadoria Especial do Projeto Tucuruí, diretaniente ligada ao GabinetCdo Ministro da Agricultura, foi celebrado o Termo Aditivo ao· contrato de 26-8-80, entre o IBDF e a Agropecuária_ CAPEM(, transferindo para o Ministério da
Agricultura as atribuições e os encargos assumidos pelo
IBDF no contrato supramencionado.
Mediante este Termo Aditivo, a Coordenadoria passou a ter as mesmas obrigações assumidas pelo IBDF no
contrato com a Agropecuária CAPEMI:
Para o cumprimento das atribuições_ de acompanha.r e
fiScalizai a eXploração da madeira de Tucuruí e objetivando desenvolver esforços no sentido de cumprir fielmente com O;> compromissos avocados em decorrência
do contrato celebrado com a Agropecuária CAPEMI, a
Coordenadoria montou em Tucuruí Oito postos de Controle e fiscalí:Zilção, os POCOFs, localizados estrategfCamente ao redor de todo o futuro reservatóriO, Cum escritório central, de inodo a garantir uma completa fiscalização sobre a madeira extraída.
Sentindo a necessidade de ter pessoal treinado para
desenvolver os trabalhos de fiscalização, foram realizados quatro cursos de treini:Uilento (Macro-Identificação
das Espécies e Legislação Florestal), ministrados por técnicos do IBDF e da SUDAM, em Belém e em Tucuruf.
Desta forma, foram treinados 54 funcionários entre engenheiros florestais e agrônom-os, anatomistas, técnicos
agrícolas, fiscais e guardas florestais, que compõem o
pessoal de flscaJjzação em Tucuruí. •
Assim, foi possível criar uma estrutura apta a acompanhar, passo a passo, as atividades ln loco, mantendo o
controle de produção de madeira e identificando as falhas operacionais dos diversos aspectos da extração.
O custo envolvido nesta montagem seria amplamente
coberto pela taxa que o IBDF, contratualmente, cobraria da CAPEM I, sobre o valor da madeira retirada e ex-
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plotada que chegaria a um valor calculado, à época, de
àprOximadamente 1 bilhão de cruzeiros..
10-11-80- COntrato Agropecuária CAPEMI x Maison
Lazard Freres
Cumprindo com as obrigações assumidas, por ocasião
da abertura das propostas, ·a Agropecuâria CAPEM I asSínQu corri o Grupo francês "Maison Lazard Freres" um
contrato para o fornecime~to de assistência técnica ecomercial, aOs trabalhos de explotação madeireira em Tucuruí.
14-11--80 -

Oficio n<:> 002/80 -- Co. Tucurul

Cumpr-indo -o seu papei, a coordenadoria Qo pl-ojeto
enviou, em novembro de 1_2&_0, um ofício à agropecuária
CAPEM I, ã.terÍ:and~ no sentido de que tomasse, já, em
n_o_vembro de 1980, dois meses depois da assinatura do
contrato, ali devidas providências para que, até 26-11-80,
fossem observadas as cláusulas 5.4.1 e 5.4.2, que estabeleciam um prazo de 90 dias para o planejamento, mobili-zação de_ r~cursos P,umanos e materiais, bem com montagem das estruturas de acampamento.·
04-12-80:.- Convênio MA· X IBDF X SOPREN
Tendo em vista a ímpossibilidade de contratação de
pessoal, o Ministério celebrou com a Sociedade de Preservação dos Recursos Naturais e Culturais da
Amazónia~SOPREN, entidade filantrópica com sed_ê em
Belém, Um convênio, para que esta pudesse contratar
funcionários para, sob a orientação do Ministério e do
IBD F, exercer fiscalização, fn loco, dos serviços de extração da madeira.

ª

15-12-80- Convênio MA X FUNAI
Tendo sido identificadas áreas de reserva indfgena que
seiianl- inundadas, a ELETRONORTE SUgeriu à FUNAI que fi:zCss"e Um convênio com -o .MinistrO da Agricultura~ para que este pudesse providenciar a exploração
nilq-iiefis áreas: Desta- forlna, após diversas reuf!iÕes
tioCas de ofidOS, o Mülistêrio dã. Ãgricultura assinou um
convê-nio com a FUNAI, para a exploração madeireira
das reservas indi,genas de Pucuruí e Parakanã.

e

20-12-80 -

Segtmdo termo aditivo

Após entendimentos entre as partes e considerando
que, de conformidade com a cláusula 1.4 do contrato de
26-08-80, entre o IBDF e a Agropecuâria CAPEM!,
..poderão ser solicitados pe~o IBDF à con~ratad~_quais- _
-quer serViços comj>leffientares, julgados necessários aos
objetivos almejados", em dezembro de 1980 foi assinado
o segu-ndo termo aditivo entre o Ministério da Agricultura e a Agropecuária CAPEM!, para que esta pudesse
executar os serviços de explotação nas áreas das reservas
indígenas de Pucuruí e Parakanã.

13-1-81 -

Resolut;;ão

n~'

129 do CONCEX.

Que re_soluÇão- é essa meus Seqhores? Após o inicio,
~m agostO_ de_l~?O •. 9o projeto de Oesmatamento em Tu-. _
curuí, constatou-se a dificuldade de colocar, no mercado
Ínternadonal, esPéCieS madeireiras com grande ocorrência na área, inãs qUe rião tinham nenhum valor comercial, pois eram totalmente desconhecidas. Esta dificuldade residia, principa"lmente, no fato de não ser permitida,
no BraSil, a exportação de toras devendo toda e qualquer
espécie d_e madeira passar primeiro por beneficiã.mento
para ser exportada.
Tendo em vista este aspecto e visando =à diVu-Iiã.ção
das espécies dit Amazônia, o Governo Federal permitiu1
em ~ráter excepcional e por tempo limitado, através de
Resolução do CONCEX, a exportação de tora:t das espécies de5éonhecidas no mercado internacional. A tora
possibilita ao importador uma melhor visualização de
conjunto, principalmente no que concerne aos cortes radial e transversal do produto amostrado, propiciando
observações dos desenhos anatómicos da madeira, destacando detalhes típicos do produto a ser introduzido no
Jll!!:rcado, que não poderiam ser observados em porções
de menor tamanho.
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Segundo essa resolução, a exportação de toras ficou
restrita ao máximo de 15% por espécie desconhecida e
que_os contratos de venda contemplassem volume não
inferior de mandeira beneficiada. A madeira a ser_~xpor
tada deveria ser ofertada, primeiramente, ao mercado interno.
:-30-I-81 - Assina.tura do Protocolo de lhtenções em Paris

A Agrópecuâria CAP:EMI, Banco Nacional de Paris,
BNCC e "Maison Lazard", completando gestões iniciadas anteriormente, com o objetivo de levantar capital de
giro necessário para dar a alavancagem no projeto, e de
obter finail.éiamentos para a compra de equipamentos
adequados, assinaram em Paris um protocolo de intenções, pelo qual o BN P confirma sua intenção de dirigir os financiamentos necessários ao projeto, pelo valor
de USS 100 milhões, dos quais aproximadamente 1/3
destinar-se.:-ia a gasto locais, 1/3 à aquisição de equipamentos franceses e o restante para compra de equipamentos de outras origens, inclusive nacionais. Ainda, o
BNP tomou conhecimento de que as operações seriam
garantidas pelo BNCC.
O Banco Fran_cês solicitou a garantia da operção por
parte de _um banco oficial brasileiro. A possibilidade da
prestação desta fiança pelo Governo flcou explrcita no
relatório mencionado anteriormente, de22-12-77, da comissão interministerial, constituí_da pela portaria 324/77,
de 22-9~ 77, com o objetivo de indicar a forma do aproveitamento da madeira,~na ârea indicada. O relatório diz
textualmente que, "além das fontes tradicionais de crédito, o Governo brasHeiro poderá servir de avalista, no
caso de possíveis operações internacionais, pois uma boa
parte do equipamento de extração da mandeira deverá
s~r importada, em virtude da inexistência de similar na·
cional. E, ter;tdQ em vista os elevados investimentos ini·
cíais, haverá necessidade de obtenção de financiamento
às empresas explotadoras, através_dos bancos oficiais".

A pergunta que cabe colocar neste momento é: E por que
o-BNCCJ
Porque um banco vínculado ao Ministério da Agricultura teria melhores condições de acompanhar o processo
de explotação, em articulação com a coordenadoria cria·
da no Ministério, com essa finalidade, e com a CIBRA;ZEM, Empresa Armazenadora também do Ministério,
que receberia a madeira extraída pela Agropecuária CAPEM!.
ÇJutra questão -

A Operação era legal?

Sim, era legal. Mesmo sendo um banco de fomento do
cooperativismo, o BNCC não tinha como não tem qualquer impedimento legal ou estatutário para conceder
ftança a terceiros. A autorização para prestar essa fiança
foi concedida pelo Banco Central ao BNCC na condição
de Extra Limite, pelo que em nada afetaria sua capacidade de fornecer fianças ao CoOperativismo Brasileiro.
QuandO levado ao con_~ecimento dos Conselhos de Administração Fiscal do )3anco, compostos por representantes dos MinistériOs do Planejamento e da Fazenda,
juntamente com a Organização das Cooperativas Brasileiras, não se registrou qualquer objeÇão à conCessão
dessa fiança
E quais as vantagens para o BNCC na conceSsão dessa
fiança?

Na época, observado pelo ângulo favorãvel do risco
de crédito, da validade do projeto, das fichas cadastrais
sem restrições de todas as empresas do Sistema CAPEM I e de seus Dir~tores (23 empresas, 16 diretores e 29
fontes consultadas), sem que o Banco aplicasse diretamente qualquer recurso, estaria o BNCC gerando um
volume excelente de negócios, ao mesmo tempo em que
contribuiria decisivamente para o desenvolvimento de
suas atividades junto às cooperativas.
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pelo aval da CAPEM! Administração_ e Participações,
empresa holding do Sistema. Note:-se que em operação de
crédito agrícola, por exemplo, a safra resultante do financiamento é 1,1ma garantia "em ser'', e é aceita normalmente pelo sistema finanCeiro. Neste caso, a fiança era
garantida por uma "safra", por assim dizer, já exiStente,
real, de valor bruto estimado na êpoca em 500 milhões
de dólares, cobrindo em 5 vezes o eventual risco do banco.
E após o conhecimento das dificuldades que o Proj~to
passou a enfrentar, o BNCC providenciou imediatamente o reforço das garantias, tendo caucionado as ações da
ÇAPEMI Segurador~ e obtido a fiança da CAPEM!
Distribuidora.
Outra colocação que faço aos Srs. Senadores:
Caso a Agropecuária CAPEM! e a "holding_" não cunipram com os compromissos assu71'!idos perante o BNP, o
- BNCC teria condi,ões de honrá-los?

Estimulou~se, à época, quando foi analisado o projeto
e se fez uma avaliação d_o risco envolvido, que, com a
obrigação contratual de que todas as operações do projeto fossem concentradas no banço, haveria um volume de
negócios próximo de US$ 500 milhões, durante 4 anos.
Este volume, na forma de saldo residual em conta corrente, representaria depósitos mêdios de 20% ou aproximadamente de 100 milhões de dólares, que, aplicados à
taxa mêdia de50%-ão ano, taxa ae-aptfCa:Çãã do BNCCà
época; representariam um acréscimo no lucro operacional do banco de aproximadamente 50 milhões de dólares
ou 4,5 bilhões de cru~eiros, à taxa de câmbio, em 30 de
junho de 1981, de 90,95 cruzeiros por dólar.
E isto, sem computarmos a comissão de fiança de
0,75% ao ano, sobre o valor da mesma, ou seja, 750 mil
dólares ou 68 milhões de cruzeiros.
A pergunta que se coloca agora à Casa, aos Srs. Senadores, é a seguinte:

Seria criada uma situação de constrangünen_to ao
BNCC, pelo fato de ter que honrar eventualmente esta
fiança de 25 milhões de: ..dólares?
A eventual absorção total do prejuízo pelo BNCC, hipótese pouco provável, pois há garantias a serem execu-

E quais as gariiitflas do BNCC?

A garantia ofefec1da foi corisi_derada boa pelo banco,
essa real, representada pela madeira existente a
ser extraída, pelos efeitos cOmCiCi<iiS-dela decorrentes e

gar~ntia

tadas, atingiria aproximadamente um desembolso de 5
milhões. de dólares; ano, durante 8 anos, que poderia ser
totalmente absorvido pela geração operacional de recursos do BNCC.
O cálculo de 5 milhões de dólares/ano, em 8 anos, representa um total de responsabilidade final e máxima de
aproximadamente 40 milhões de dólares. Levando em
conta o principal e uma taxa média de juros sobre saldos
deVedores decreScentes~ esses 40 milhões, divididos em 8
anos, representam 5 milhões de dólares o eventual de risco anual- ao BNCC.
Vejamos o que significam esses valores em relacão ao
que é-o BNCC de hoje.
Para que se tenha uma ideia, no exercício de-1982, o
lucro opera.c_io.n<!-ld_Q B~nco foi .~quivalente a_74__milhões
- de dólares e a previsão parà 1983, fornecida à SEST, é de.
84 milhões de dólares. Isto sem considerar a provisão
para devedores duvidosos, de 8 milhões de dólares, efe:tuada já no exercício de \982, sendo que a provisão para
devedores dUvidosos, este ano, no encerramento do balanço, alcança 19 milhões de dólares.

O que é. o BNCC h'!je em termos de valores
z.embro de 1982? (Ver tabela anexa)

de de-

EVOLUÇÃO DO BNCC

1980

1979

1981

1983

1982

(*)

Cri MM USSM/1 CrSMM USSMi1 CrSMM USSMil Cri MM USSMil Cri MM USSMi1
Lucro operacional ...
Lucro líquido ......
Empréstimos .. L~
~
Património líquido ......
Prov. devedores dyvldosQli.
Dividendos (União)
Dividendos (Cooperativas)
Dividendos total
••••••

L

3!6
(49)
7.616
1.388
26

7.465
(1.1;7)
179.919

1.627
600
19.365

3U89

z.sos

614

250
87
55
142

Nihil
Nihil

Nihil

TOTAL ... , ......... - 1 US$ =Cr$ 42,33

24.965
9.206
297.145
43.041
3,836 ~.
1.334
843
2.177

I USS =Cr$ 65,17

18.742
6.463.
103.068
23.384
2.130
848
~ 691
[.539

8.865
69..715
3.369' 26.494
J9M67
50.364
9.023
70.957
615
4.836
445
3,499
344
2.705
6.204
789
1 USS=Cr$127,16

74.547
;25.70'1
40~.959

93.0!1
8.472
3.372
2.748
6.120

1 USS = Cr$251,41

42.103
14.986
440.955
54.005
9.521
l.!Í57
1.602
3.559

84.206
29.972
88!.910
108.010
19.042
3.914
3.204
7.118

1 USS= Cr$ 500,00

("') Projeção

Notem, Srs. Senadores, que em 1979 o BNCC
apresentou um prejuízo operacional de 49 milhões de
cruzeiros, sendo ·que o BNCC só a partir de 80 é que
começou a distribuir dividendos. Isto para dar uma idéia
do volume de riscos, em relação ao BNCC, quanto a essa
fiança de_ 25 ~ilhões de dólares.
13-4-81 -

Oficio n'<' 056/81 -

Coord. Tucuruf

Em decorrência do vencimento do prazo de 180 dias
para adaptação, treinamento, infra-estrutura, etc,
constante da cláusula 5.4.3, até o início dos serviços em
operação normal a· Coordenadoria cobrou da CAPEM I,
através de ofício, que fossem enviadas as propostas de
tarefas, para que pudessem ser emitidas as oidens de
serviço de explotação.
13-5-81 -

Aditivo ao Protocolo de Intenções

Segundo esse _documento, assinado em Paris; ficoUacordado que os financiamentos seriam realizados em
duas etapas, constituindo-se a primeira na liberação
imediata de 25 milhões de dólares para gastos lOcais.
2-6-81 -

Ordem de Servh;o

n~'

1

A Coordenadoria do Projeto Tucuruí emite a Ordem
de Serviço n'<' !,liberando para exploração as glebas G-1,
G~2, G-7, E-t, E-2, na margem direita, e G-3 e G-5, na
margem esquerda.

23-6-81 -

Solicitação de Autorização ao BACEN

Nesta data_ foi feito o pedido formal de autorização ao
Banco Central, para concessão da fiança, cuja resposta
favorável foi obtida em 9 de julho daquele mesmo ano.
Em 10 de julho foi solicitado ao Banco Central
autorização para considerar a Oj:ieráção extraliiníte,
medida que foi obtida por telex do BACEN em 13 de
outubro daquele ano.
23-6-81- Contrato CAPEMl_Agropecuária/ENGEFER
Esse con_trato objetivou o fornecimento pela CA.PEMI
à ENGEFER de 420 mil dormente$.

2-7-81 - Contrato CAPEM! Agropecuária/SERVIX
Engenharia
Esse contrato objetivou a realização da explotação
madeireira.
9~7-81 --~provação

da fiança pelo BNCÇ

Nesta data houve a aprovação formal do pedido de
fiança pelo Comitê Executivo do BNCC. ~té aquele
momento, o Banco havia realizado um amplo estudo
cadastral do Grupo CAPEM I e do risco da operação, em
relaçãO ao Banco. Foram consultadas- repetimos- 29
fontes, sendo que todas forneceram referências
cadastrais inteiramente favoráveis sem exceção, a

respeito das 12 principais empresas do Grupo bem como
de seus 16 dirigentes.
A análise histórica das princípais empresas do Grupo,
com base no Balanço de 1980, revelava c-omo
inteiramente satisfatória a situação económiCo~
= fina~ce_ira e ~ evolução histórica era favorável, além de
evidenciar-se o grande porte do Grupo. Em 31/12/80, o
capital da CAPEM I Pecúlio equivalia a 182 milhões de
dólares.. seu património líquido, a 186 milhões de
dólares, e seu lucro líquido, a 122 milhões de dólares.
Tudo cônforme publicação do balanço, da êpoca.
~elativamente ao Projeto de Viabilidade Técnica e
económico-financeira, o BNCC, apesar de reconhecer os
~;tsc:os inerentes a__um projeto pioneiro de grande vulto e
localizado em região de difícil trabalho, considerou-o
viável como um todo, já que era baseado em inventário
florestal, previa retorno líquido de 15% sobre as receitas
(o que não estava em desacordo com o obtido por outras
empresas madeireiras da região), dispunha do apoio
tecnológico da conceituada empresa, "Maison Lazard
fre:~es" (que, à época da concessão da fiança, já havi_a
deslocado 4 técnicos para trabalhar. "ln Loco"). Todos
estes fatores, aliados ao grande interesse social e à
solidez de um grupo de primeira linha, foram os
fundamentos para a concessão da fiança.
17-7-81 - Assinatura do Protocolo
?or meio desse docunlento, assinado em Paris, -a
CAPEMI deu ciência ao BNP que tanto o BACEN
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Abril de 1983

quanto o Comitê Executivo do SNCChaviam apro-Va-dO
a fiança,

3-8-81 -

Recebimento da Fábrica Linck - Produção de

Dormentes para a CAPEMI
A produção média dessa Fábrica de dormentes foi
estimada em 60 mtl dormentes/mês, considerando-se
três turnos de trabalho.
10-8-81 -

Assinatura de Contratos

Assinatura do contrato de empréstimo em Paris,
contrato mútuo (Lei n~' 4.131), entre BNP e
Agropecuária CAPEMI, de 25 milhões de dólares.
Assinatura do contrato de fiança, em Brasília,
segundo o qual o BNCC tornava-se fiador de 25 milhões
de dólares da Agropecuâría CAPEM I perante o BNP,
pelo prazo de 8 anos.
Assinatura do contrato de contragarantia, em Brasília,
pelo qual foram obtidas pelo BNCC as garantias de
penhor mercantil da madeira a ser extraída e depositada
nos armazéns da CIBRAZ:E:M; caução dos efeitos
comerciais oriundos da comercialização da madeira;
além do compromisso da Agropecuâria CAPEMJ de
fechamento de todos os contratos de câmbio com o
BNCC; garantia contratual da_ "Holding" do grupo,
CAPEMI Administração e Participações Ltda, ao
BNCC pela fiança acordada.

ComUnicação formal à presidência da agropecuária
CAPEM I sobre as restrições da coordenadoria ao d~en
volvimento da extração:
"Preocupados com o andamento dos trabalhos d_e explotaçào de madeira de Tucuruí e_com a rentabilic,iade do
mesmo, temos promovido e particiPado de diversas reuniões, _objetivando identificar as dificuldades do projeto,
e, ao mesmo tempo, estabelecer estratégicas d~ ataque
que possibilitam uma produçãÕ mjnima operaciOnal, 1~
vando em conta, também, a inco~Poração de _"Knowhow", em explotação mecanizada em floresta tropical de
terra firme.
Temos acompanh~do passo a passo todos os trabalhos
e estudos referentes à exploração da mad~ira em Tucuruí
e concluímos que urge a tomada das seguiiites medidas,
lí&tadas na correspondê-qcia, a fim d~ incrementar a produção, para que seja possível alcançar as metas estabelecidas, dentro do prazo que nos resta para concluir o pro-

lefo".7~}2-81_ ::-

Reunião em TuCurui promovida pelo SNI

~-Nesta

mil dormentes/mês, considerando-se três turnos de
trabalho.
19--8-81 -

1-l..S2 -

Recebimento de 2 serrarias Langer

A produção média mensal das duas serrarias seríá" de
30 mil metros cúbicos de madeira serrada/mês ou 200

I•
2•
3•
4•
5•

Recebimento dos USS 25 milhões

Pacoela ParcelaParcelaParcelaParcela-

23-10-81 MA.

US$ 3,75 MM -19/08f81
US$ 2,50 MM- 15/09/81
UsS 3,75 MM- 1.9/10/81
Us$ 7,50 MM- 30/l0/81
Ud 7,50 MM - 11/12/81

Oficio

n"'

285/81 -

Coord. Tucuruí/DSI-

Feita uma avaliS.ção do andamento da exPlotação,
após 13 meses da assinatura do contrato. face às
dificuldades de seu de.SenvOivirll-.;n:iO por condiçÕeS de
mâ gerência do projeto em TuctiruJ; Preocupiida com as
conseqüências- sociaJs e seus reflexOS ·nà··· CAl?E~i
pecúlio, e preõcupada com a desestabilização do grupo,
provocada pelo envolvimento de todo o sistema
CAPEMI no projeto, a coord~nadoría do projeto
Tucuruí, através de oficiei dfrlgído à divisão de Segurãnça
e informação da Minstério aa Agiicultura. relatou a
evolue-do insatisfatOrta do mesmo, manifestante r~eio
quanto à difícil fecuperição do atraso verificado na
extração da madeira. Esse ofício foi encaminhado face à
preocupação de informar o SNI sobre as possíveis
conseqüências da má gestão do projeto , dado Q seu
porte e reflexos econômicos -esocials. (Do seu fracasso.)
20-10-81 -Contrato Agropecuária CAPEMI/Cia. Vale
do Rio Doce.
O objetivo deste contrato era-o forrÍecimento-de 100
mil dormentes.
6--1l..Sl - Reunião em Tucuruí promovida pela coordenadaria entre as empresas que trabft.lhavam no
aproveitamento da madeira, onde compareceramos diretores da agropecuária CAPEMI, da
MA!SON LAZARD c a SERV!X Engenharia.
Nesta reunião foram estabeleddas novas me_tas a serem atingidas.

Mundança de estrutura da empresa

Nesta data mudou-se a estrutura da empresa. criandose novas diretorias que se reportavam diretamente à presidência- do grupo.

7-1-82- Embarque de madeira para o exterior:
3.?00 m1 de toras
340 m 3 de madeira serrada
Valor de venda- US$ 340.000
Valor recebido - US$ 186.000
-obs.: Diferença relativa à participação comercial da

"MAISON LAZARD".
- -14-1-82 -

Ofício n"' 00'2-/82 -

CO.. TuCuruí

Tendo em vista os resultados da primeira eXportaçao a
coordenadoria sugere seja renegOciado o- contrato de
partipação comercial com o gurpo Francês Lazard Freres.
20~1-82- Relatói'ío global do projeto Tucurui, da

Cood. do Projeto do SNI
Dando seqüência à comunicação feita à DSI/MA, em
23-10-81, a coorden2:doriafaz_ um relato _completo ao
SNI sobre o andamento dos trabalhos de extração da
madeira. indícando algumas alternativas para a difícil recuperação dos atrasos. Entre elas destacam-se as alternativas da subcontratação total ou parcial do projeto,
como formas de dar continuidade à exportação.
~1-82

---Apreciação 005/82 do SNI

Em face à constatação in loco do mau gerenciamento
da exportação, confirmando as informações da Coordenadora, o SNI nesta apreciação sugere a intervenção do
governo federal, dando como forma de intervenção no
processo a subcontratação total ou parcial do projeto.
2--4-82- No desenvolvimento do processo de sub contratações sugerido, iniciaram-se os contratos
da agropecu-ária CAPEMI com subempreiteiras para a extração da madeira (DES-
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MATEC, MAKNA, D!NBA e DONUS),
numa tentativa de reajustar os cronogramas da
extração.

Z..12-81- Ofício n"' 320/81 - Coord. Tucuruí ao presidente da agropecuária CAPEM I

reunião compareceram representantes do SNI,
da ELETRONORTE. da CAPEMI, da coordenação do
projeto/MA, da SERVIX e d~a MA!SON LAZARD.
Na oportunidade todos os representantes fizeram um
exame dos problemas. apresentando as preocupações
e[ou d_i_J;icuJdades ~o~ ~_eus ói-gão·s-: Foram estabelecidaS
novas metas, pois verificou-se que: aquelas estabelecidas
em 6-11-81 não haviam Sido cumpridas. Ficou estipulado os equipamentos que deveriam ser importados para
imcrementar a produção de madeira.

14-s-.81 -

Quarta-feira 27

64-82 - OComunicado da SERVI)(
A SERVIX Engenharia comunica sua disposição em
rescindir o contrato com a agro_pecuária CAPEM I, tendo em vista esta: últi~a se_ encontrar inadimplente.

29-4-82--:- Homologação do contrato CAPEMI x DES--MATEC pira exploração madeireira.
18-5-82- Agropecu.irié!_ CAPEM~_ expõe suas justificativas a todo o conjunto de_ críticas feitas ao
desenvolvimento do projeto ..
Durante reunião em Brasilia a agropecuária CAPEM I
expôs aos representantes do CSN. SNI, BNCC, MA e
ELE-TRONORTE as suas justificativas pelo atraso exis~
tente e apresentou por escrito, um programa para recu~
peração do mesmo. garantindo cumprir, fielmente, até o
fim do período, com os c_ompromissos assumidos com o
governo.
S..S2- Afastamento do superintendente da agropecuária CAPEMI de suas funções.
24-.5--82- Termo aditivo ao contrato agropecuária CAPEM! x MAISON LAZARD e C!E.
Aditamento ao contrato de assitência técnica e comerçial, alterando a forma de pagamento de margem fixa
para percentual sobre as vendas.
27-5-82- Homologação do contrato agro pecuária CAPEM! x DINBA, objetivando a ex.traçào da
madeira.

7-7--82- Homologação do contrato agropecuáría CAPEM I x MAKNA, objetivando a extraçào da
madeira.
2-8..S2 --Apreciação -

SNI

Nesta apreciação o SNI evidencia que o adiamento,
por 12 meses, da ata do enchimento do reservatório. poderia. caso fossem negociados os recursos necessãrios,
.emplementar_ uma nova feição ao pJojeto. Pondera também sobre a possível rescisão do contrato de assistência
tétnica e comercial com a .. Maison Lazard".
5-~2-

Rescisão do contrato agropecuário CAPE-.
Ml/MAISON LAZARD

Nesta data, a agropecuária CAPEM! e a MAISON
LAZARD rescindiram amigavelmente o contrato de assistência Íécnica e com~cial.
17-8-82 -

Informe- SNI

Nesta data. o SNI informa o levantamento das dívidas
vincendas em 31-8-82 e comunica as gestões do Ministro
da Agricult~ra no sentido de que a Agropecurária CA~
PEMI fosse _desmembrada do grupo CAPEM I e incorporada, com todo seu patrimônio, a outra empresa em
melhor situação financeira. Essas gestões, dentre outras,
também resultaram infrutíferas.

19-8--82- Carta 66978i-do Gal. Aragão ao Prestdente
da República.
O P.residente do Grupo CAPEM! expõe ao Presidente
da República suas dificuldades e solicita recursos adicionais para o Projeto_ de Tucuruí. O Presidente_ encaminhou o assunto ao 1\1inistério da Agricultura e ao SNI.
que responderam apontando a impossibilidade de atendimento ao pleito, face aos problemas que o projeto
apresentava à época.
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14-9-82- Reunião com a Construtora Andrade Gutier-

rez.
Nesta reunião, a Construtora Andrade Gutier_rr;z_, __
atendendo a um chamamento do Governo, colocou-se à
disposição para realizar estudos, sem ônus para o Governo, com o objetivo de assumir a execução do projeto de
extração da madeira. Aproximadamente _um mês após
iniciarem-se os levantamentos necessários, aquela empresa concluiu pela impossibilidade de assumir o proje-

to, a menos que o Governo garantisse todas as operações.

21-9-82- Homologação do Contrato Agropecuãria
CAPEMI/DOMUS para a exploração madeireira:
11-10-82- OfíciO n~' /8/82- Coord. Tucuruí à Agrop.
CAPEM!.
Tendo em vista a rescisão do contrato de comercialização_ com a Maison Lazard, a Coordenadoria alertou
.quanto à necessidade da criação de uma estrutura de comercialização, de um programa de "marketing" comercial, visando a colocação da madeira extraída, para que
gerasse recursos, com o objetivo de incrementar a produção do__ projeto.

13-10-82- Apreciação do SNI.
Em decor_rência da. Anãlise do RelatMio apresentado
pela Construtora Andrade Gutierrez, da fiscalização efetuada pela SUSEP no Grupo CAPEM I, e do nível total
do endividamento desse grupo, o SNI opinou pela necessidade da completa paralisação do projeto, como úniCa
solução racional do ponto de vista e®nômiç_o,
20-10-82 -

Reunião ministerial

Para avaliar as conseqüêm:ias de uma possível
paralisação do projeto, como sugerida pelo SNI, com
eventuais reflexos sobre a caixa de pecúlio, a nlaior
empresa de previdência prívã:da do Pafs, os Ministfõs da
Agricultura, Faúrida, SNI, Planejamen_to e
representante do CSN reuniram-se. Na oportunidade,
expuseram todos os problemas existentes- no projeto- ae
extraçào da madeira de Tucuruí, bem como a dificil
recuperação dos atrasos, ficando decidida e criação de
um grupo imforinar de- -trabalho, coordenado pelo
Ministério da Fazenda, que ficaria encarregado de
avaliar as conseqüências de parar o projeto e propor a
melhor forma de minimíiar os efeitos dessa medida
sobre o universo de benefícios do Grupo CAPEMI.
20-1-83 -

Relatório do Grupo de Trabalho

Após a· análise de divers_a_s alternativas, o grupo
confirmou a impossibllidade de continuar o projeto com
a empresa exeCutora, quer por suas falhas gerenciais,
quer por seu nível de endividamento e pela falta total de
recursos para prosseguir os trabalhos.
03..02-83- Nomeação do Diretor Fiscal_da SUSEP na
Capemi Pecúlio
Com a nomeação do Dlretor Fiscal da SUSEP, para
fiscalizar as atividades da CAPEM I P~i=cúlio, os recursos
destinados indiretamente à Agropecuária CAPEM!
foram interrompidos, em beneficio de seus mutuários.
-2-83 -. Tentativa de form_ação de consórcio
Identificada a impossibilidade de prosseguir o projeto
com a empresa executora, tentou~se a formação de um
consórcio -para -dar continuidade ao trabalho, buscandose, desta forma, evitar-Se a falência -da empresa·, -que·
resultaria principalmente em problemas sociais na área,
e, ainda, em ações judiciã.ís que poderiam, em última
anãlise, atingir a caixa de pecúlio. Um total de 26
empresas se apresentaram até o dia 25 _de fevereiro
quando a Agropecuária CAPEM! apresentou a~
Ministério da A,g.ricultura as propostas recebidas. A

análise das propostas concluiu pela impossibilidade da
formação do consórcio.
25--2-83 -

Reunião no Conselho de _Segurança NaciOnal

Com a participação dos Ministérios da Agricultura,
Fazenda, Assuntos Fundiários e Casa Militar, bem
-como áe órgãos como o BACEM, IBDF, BNCC, IRB,
SUSEP, Coordenadoria de Tucuruí e Conselho de
Segurança Nacional, foi decidida a intervenção do
Governo em todas as empresas_ do siste;ma CAPEM I,
como forma possfver de se evitar conseqüências mais
-séria-s na CAPEM I Pecólio, ficando o ato sujeito a uma
man"ifestaçào" sobre a: juridicidade do mesmo.
l..J-83 -

PQrtªria_ 060/83-MA

Evidenciada a questionabilidade jurldk:a de uma
intervenÇão do Governo em urDa empresa da iniciativa
priVilda- a-Agropecuária CAPEM I, a Holding e demais
empreSas do grupo não partícípes do Sistema Financeirõ
Nacional, que possui legislação própria para este fim,
decidiu-se que a intervenção se daria na forma da
denóncia do contrato, Assim, por meio da Portaria
060jS3; -o -IVI irliSfro da AgricultUra denunciou O" con~rato
entre o IBDF ~ a Agropecuária CAPEMI.
-

2~ - Decretação da falência da AgropeC-uária
CAPE MI pelo Exm9 Sr. Juiz Luiz de Sõuza· Gouvea, da
7• Vara de Falências e Concordatas da Justiça Federal,
no Estado do Rio de Janeiro.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO
O IBDF abriu uma área de 32 mil hectares, localizada
na margem direita do rio Tocantins, onde a
Agropecuária CAPEM I nãp chegou a trabalhar e está
livre de questões sociais e jurídicas. __ Abriu essa área,
repetimos, para a livre exploração da madeira pelas
empresas que Se lilteressarertl e se cadastrarem no órgão.
Esse credenciamento poderá ser feito ate o dia 9 de
maio próximo. As áreas serão divididãs em glebas e
distribuídas de acordo com a capacidade operacional de
cada empresa. O IBDF fiscalizará a saída de madeira
para fins de concessão da guia de isenção de reposição
-florestal. O GET AT se propõe a colocar à disposição das
empresas o maquinário para a melhoria das condições
viârías q-Ue se fizerem necessárias à realização dessa
explotação, cabendo aos inte:ressados a manutenção
desses equipamentos, bem como sua operação e
fornecimento de combustível.
As empresas nada pagarão ao Go.,erno peta: mãdeira
retirada, extraindo de sua comerd!liizaÇãO suas ieceità.s.
Várias empresas já se apresentaram para esse trabalho.
1: importante aduzir que o IBDF realizou várias
reuniões com grupos de empreiteiros, já com
equipamento ocioso na ârea, com serrarias do Parã e _do
Paraná, buscando um grupo interessado em assumir
todo o projeto, por sua conta e risco, mas não houve
interesse.
Como final desta exposição, como desdobramento
natural da cronologia desenvolvida, acreditamos que se
justifiCa fazer algumas perguntas, procurando dar
resposta a elas, antes de uma conclusão final.
Assim, parece-nos que a primeira delas seria: o
Governo errou na definição da forma de sei' explorada a
madeira de Tucurui?
Não nos parece.
Definiu-se, pela primeira vez no país, -a preocupação
do aproveitamento de uma riqueza a ser perdida com a
ocupação das águas. Definiu-se que, face aos altos custos
da exploração e seus riscos inerentes, ficasse esse
aproveitamento com a iniciativa privada, que avaliando
os mesmos e s.uas vantagens, assumisse a
responsabilidade pelo projeto; definiu-se, que Pela
magnitude do p~ojeto, pela necessidade de evita! que o
mercado interno e externo de madeira se desorganizasse,

Abril de
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fosse um grupo sólido que gerenciasse a exploração, em
todas as suas fases, dando uma unidade à operação,
criando condições para o ac~mpanhamento do projeto,
por parte do Ministério da Agricultura.
H ouve irregularidade na adjudicação da ex.plotação à
agropecuária CAPEM!?
Não.
A segunda licitação era dispensável, por ter sido a
primeira considerada di!serta. O sistema CAP_EMI,
composto, à época, por 23 empresas, com solidez
financeira e idoneidade inquestionável, apresentou-se,
por intermédio de Sua filiada e executora do projeto,
agropecuâria CAPEM I, como ónico grupo disposto a
assumir o projeto.
Sem experiência no setor, comprovou a contratação
de técnicos, nacionais e estrangeiros, de reconhecida
capacidade em explorar áreas de floresta densa,
justlficindo o empreendimento em área diferente de sua
especialidade, corrto unia necessidade de diversificar seus
interesses, propondo-se a gerir o projeto, decisão esta
válida e assumida por inúmeros grupos nacionais,
quando atingem determinado grau de desenvolvimento.
O que não se podia prever, à época, era que, por mau
gerenciamento administrativo, financeiro e operaciOnal,
ele viesse a fracassar ao longo da operação.
Errou o Ministério da Agricultura em não ter intervido
antes no processo, sabendo das dificuldades operacionais e
do nã_o cumprimento das metas ftsicas de extraçao da
madeira?
Não.
Exatamente para fiscalizar o projeto, acompanhando
e sugerindo modificações, exclusivamente na área da
exploração madeireira e não nas áreas administrativa
comercial ou financeira, o- qu-e seria uniã ingei'ênci~
absolutamente indébita, o Ministério da Agricultura
criou uma Coordenadoria Especial com aquela
finalidade, que, não fosse por sua exaustiva cobrança ·e
presença na operação - houve mais dç trezentas
comu_nicaçõ_es --~ oficias :- traria __ conseqilências
imprevisíveis a todo o processo de reformulação _do
projeto.
A possibilidade do sucesso do empreendimento foi
criada pela atuação da Coordenadoria, possibilidade
essa frustad_a pelÕ mau gerenciamento do mesmo.
Foi pela ,ação da Coor«denadoria, auxiliada, a partir de
um determinado momento, pelo órgão de informação do
governo, o SNI, que foi possível ter-se um quadro
completo da operação, permitindo fos_sem tentadas
inúll)eras alternativas de continuidade da extração da 111:adeira, antes de uma decisão segura de denúncia do
contrato, no momento_ exato, que deveria ser feito,
preservando o governo de qualquer medida judicial da
CAPEM I, anulatória desse ato.
_Cor_n a queda do preço da madeira no merca_do
externo e interno, o projeto, a partir de um determinado
mome_nto, onerado ainda mais por custos
administrativos e finanCeiros anormais, tornou-se
eçonomicamente inviável. Não haveria, como não
houve, qualquer outro grupo económico que resolvesse
assumir o empreendiinento, a partir de uma rescisão do
contrato com_ a_CAPEMI, mesmo porque o período de
explotação se reduzia, à medida que o tempo passava.
Note-se que em janeiro de 1982, quando o SNI elaborou
fOrmalmente um relatório, sugerindo a passagem da
explotação para outro grupo, o prazo útil de trabalho
era de lO meses, com o fechamento das comportas
previsto para setembro de 1983; Só posteriormente
(agosto de 1982) é que esse prazo foi prorrogado por um
ano. Note-se, também, que, apesar de existirem lO meses
úteis para a extração da madeira, a partir da denúncia do
contrato com a Agropecuâria CAPEM I, em 1 de marçe
~!timo, não houve um grupo sequer que se propusesse,
1solado OJl em conjunto . com outros, a assumir a
explotação, embora os preços da madeira comecem a_ se
recuperar no mercado externo.

O empreendimento, por sua dimensão; seus custos
anotrtlais e face à os-cilação imprevisível dos preçOs
externos da madeira, tornou~se economicamente
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inviável. Tentativa da superação desse impasse se faz
agora, com o aproveitameJltó~de madeireiros menores,
retalhando a margem direita, para; na base praticamente
de garimpagem, <:Om toda a possibilidade de depreciação

do preço do produto e da dificuldade do
acompanhamento, pelo governo, da explotação, com o
risco completo do empreendimento a ser assumido pelos

madeireiros interessados, procurar~se aproveitar o
possível da madeira existente em, praticamente, 32.000
ha de floresta densa, com uma previsão de madeira
aproveítável acima de 1.200.000 m 3
Uma nova pergunta, que eu coloco aos Srs.
Senadores:
Perdeu o Pafs com o atraso na extração da madeira na
área a sir inundada?
Não.
Porque o ganho seria derivado do saldo positivo, a ser
apurado, entre o custo de exploração e o resultado da
venda da madeira, que, no -caso, mesmo assumindo
várias alternativas de exploração, sempre se mostrou
negativo.
Nova pergunta:
Perdeu o Governo, o Tesouro, nesse empreendimento?
Não.
O risco foi totalmente assumido por um grupo privado
que agora está arcando com os prejuízos de seu
desacerto. Q_ prejuízo será dos seus acionistas, o que se
constitui em urna demonstração clara da disposição do
governo, de não mais socializar Prejuízos. O Governo,
por várias de suas grandes empresas atuantes. na área
Norte _do País, poderia, mas não o fez, absorver a
Agropecuária CAPEMI, chaman.do a si a explotação da
madeira e. assumindo o prejuízo da operação. Não o fez,
repetimos, coerente_ com sua determinação df: se afilstar
da área de ação do setor privado, n"ão aumentando sua
interferência na economia do país, preocupado em evitar
prejuízos que necessarianlei"lf.t! iefíarit- que ser rePassadOs
a todo o contribuinte brasileiro. A falência da
Agropecuãria CAPEM!, d-ecretada no dia 20_ de abril
último, atesta essa posição.

O Tesouro, isto siin, deixa de ·receber nlais dividendos
por sua participaçãC( d-e· 56"% no IO\(CC,
proporcionalme·nte ao saldo final de prejuízo àquele
Banco, após a execução das garantias. Note~se que o
saldo líquido de dividendos recebidos do BNCC pelo
Tesouro, a partir de 1980 -rem 1979 ·a banco c;leu
prejuízo), e a previsão de futuros recebimentos SãO
excelentes. Assim, nos 3 últimos anos, de 1980 a 1982, os
divídendos pagos ao acionista majoritáriO, Tesouro,
foram de CrS 1.380 milhões, Ou à-ffiédia -ponderada do
dólar em cada ano, US$ 8.205 mil. A previsão para 1983
ê, respectiVáiJlehte, Cr$ I .957 niilli.-õr!s ou US$ 3.914 mil.
O cálculo, feito pelo BNCC, da i-edução dO -diVidendo
a ser recebido pelos ,acionistas em 1984, baseado no
resultado operacional. de 1983, é, de Cr$ 64,71 para Cr$
53,92, por ação de Cr$ 100.00~ Note~se- que, durante a
vida do BNCC, foram praticalnente nos últimos três
anos que seus acionistas receberam dividendos.
Houve prejuízo às cooperativas brasileiras com a
operarão de fianra?
Não.
O valor da fiança fOí aprOvadO comQ.~•Ex.trãÜmite"
pelo BACEN, não reduzindo em nada a capacidade do
banco naquela modalidarle de operação. As cooperativas
financiadas pelo BNCC tinhanl Uin- total de CrS 103
bilhões de empréstimos em 31~12~82. A estimativa para
31~12~83 é de Cr$ 400 bilhões, contra CrS 7 bilhões em
3!~12~79._As c_o_operativas acionistas terão, sím, Uma
eventual redução no valor de seus dividendos a receber
em 1984, como exposto no item anterior, contra
dividendos que, praticamente, nunca antes foram
recebidos.
Há prejufzo ecológico quanto -à eliminação da [aÚna
piscfcola do lago, pelos gases a serem exalados com a não
retirada da madeira prevista?
Nossa resposta é não.
Nunca se falou em desmatamento completo da área. A
madeira a ser extraída seria a nieno! pãrte da massa
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verde remanescel)t_ç,_A razão do rio Tocantins ê tão
grande no local, média anual de 11.000 rn 3 /s, que a água
se renova- como foi menCionado anteriormente- 8,1
vezes ·por ·ano, abrangendo sua lâmina d'água de 2.500
km 2 , permitindo uma oxigenação poderosa sobre toda a
ma$sa de água do reservatório.
- Cabe uma nova pergunta, meus senhores:
A ELETRONORTE teve algum g_asto extra na
CO!tstroção da barragem ou no equipamento gerador de
energia, pela não áiração esperada da madeira?
Nossa resposta novamente, repetindo, anteriormente
d;:~.da ~,não.

Como declarado pela empresa, que -confirmou a
cob.ertura de ação inoxidável nas pás dos "..eradores da
usina, é prov1dênCia'"" qüé 'se ·iinpõe em qua.lquer
equípamento a funcionar em áreas onde não se prOcessa
o dc;;smatamento mais denso de massa verde.
Foi_ i~regplar o_u temenirio o avizl dildo p_elo BNCC àjlanca bancária?
Não.
Jfi as conclusões d.a Comissão desig~ada_ pela ~orta~ia
if1tcrmi~isterial 324, de 22-=-9~77, -diziam em seu item 9·.fl
que·, .. considerando as dificuldades inerentes às
atividades pretendidas, dada a extensão da área, o
eJiorme_volume de madeira a ser extraída, transportada e
-co-rtH!í'cializada, o prazo exíguo no tempo disponível, a
conjuntura atual de dificuldades finánceiraS de grande
parte das indústrias nacionais, será necessária, por parte
do Governo, a adoção de uma série de medidas de
exceção, em favor do empreendimento, visando
minimizar os problemas, sobretudo no que concÚne às
dificuldades para obtenção de financiamentO e
importação de equipamentos não fabricados no País".

Este outro trecho dessas conclusões explicita o ponto
referente a financiamentos: .. Além das fontes
tradicionais· de crédito, o Governo brasileiro poderá
servir de avalista no caso de possíveis operações
internacionais, pois uma boa Parte do equipamento de
extração da madeira deverá ser importada, em virtude da
inexistência de Similar- riilcional".
~A aprovação de pedido de fiança pelo banco foi
revestida de toda propriedade do ponto de vista de
anãJise do projeto, da viabifidade económica do mesmo
(aos preços da madeira e condições da _época de sua
aprovação), de análise cadastral do grupo, da aprovação
formar do BACEN, da aprovação da Diretoria
Exe_cutiva do banco, da não objeção da oPeração pelos
sellS cons_elhos de admínistraçãõ -e ti:S-car (coin
representantes da OCB •.d~ S~PL~N e do Mi_nj_stério da
Fazenda}, da observância estatutária e legal da
aprovação, tudo isto confirmado pelo parecer oficial dos
auditores independentes do banco, Campiglia e Cia, que,
sobre o balanço encerrado em 31~12-82, tendo tido
acesso oficial a todos os departamentos da organização,
além de não encontrar qualquer irregularidade nas
auditorias, refere-se especificamente à con.cessão de aval,
dizendo:

une igual fórina, rião detectamos descumprimento nas normas legais e regulamentares, consideran~
do que determinada agência (administração ·central)
captou recursos de instituição ~nanceira que O_ li~
mite- pai-a -ã-conCessão de fiança e avais foi autoriza_d~. pelo 9!~~?-P~calizador c~mpetente".

e

Note-se que o risco" de crédito no empréstimo direto à
Agropecuáiía-ÇAPEMI;-pelo BNP, passou pelo crivo da
análise desse banco, e da Maison L_az?,rd Fre_res, qqe,
ãÇ,~ed_it~m~s, _11ã0 iriam emprestar r~ursos de<sse
mol1:tiftte:- -Só devidc; à fiança banCária oferecida.
Tarilbém que a operação era altamente vantajosa para o
banco, com benefícios para o seu desenvolvimento, pois,
sem aplicar qualquer recurso próprio, iria gerar um
~xcelente volume de negócios ao banco, com -um
beneficio direto em seus lucros.
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How•e qualquer favorecimento ao Grupo CAPEM! pof.
parte de qualquer órgão do Governo para obter ou se
beneficiar com o empreendimento.'
-0- exposto neste esclarecimento ao Senado e à opinião
pública brasileira, coloca, acreditamos, todos os fatos
detalhadamente nos seus devidos lugares, anulando, de
forma clara, essa colocação exaustivamente noticiada
pela imprensa do País. Ao contrário, o Governo, pdos
seus órgãos envolvidos, foi extremamente cauteloso na
condução de todo o affa_ire. ·não privilegiatldo, em
momento algum, o GrupO que se propôs enfrentar
aquela tarefa. O respltado _final, infelizmente, de
decretaÇão da fàlência da ,eynpresa é o atestadO claro
dessa posição. O que '"o Governo fez foi, evidenciada a
falta de gerenciamento ~ompetente por parte. da mesma,
procura( ler um quadro bem claro da situação,
sugerindo, com base nesses levantamentos feitos,
moditícaCôeS de aÇões na área da exploração de madeira
s-empre visando viabilizar a exti-a.ção desse produto c sua
venda nos mercados interno e extern·o.

Só. com esse objetivo e exclusivamente dentro desse
enfQque, é que o Ministério da Agricultura, ao .enviar ao
SNI um I:_e_latórjo sob_re_ o _desenvolvimento da
exploração, recebeu desse órgão, que tem como sua
responsabilidade obter informações sobre situações em
que o interesse público está em jogo, todo apoio para
que juntos, ein num~rosas reuniões coin os executivos do
Grupo CAPEM!, procurassem c;ncontrar uma solução
que evitasSe a descontinuidade do projeto, com lodos os
inconvenientes que isso acarretaria. A irregularidade, os
desmandos, os abusos por dolo ou omissão ria ação
adminis_tr_ativa da empresa, são de sua inteira
resp_onsabíl_idade, perª_nte seus acionistas, set;ts credores e
a j-usdÇã. A nóS do Governo, que acreditamos na
assunção da responsabilidade ~e_quem pratic~_ qualquer
ato conde-nável, rião cabia uma intervenção nessa área de
estrita obrigação do setof privado e do direito comercial
e penal.
O Governo trabalhou exaustivamente nesse processo,
sem alarde, receb.endo críticas iníustas, mas sabendo que
chegariam a hora certa e o local exato para_ -~ste
esClarecimento que agora fazemos. E__nada mais
oportui10 do quedo Senado .da Repúb1ica trazermos ao
País este esclarecimento. A conclusão final é que temos
pela frente outros desafios semelhantes a Tucuruí, como
Balbina, Samuel, Cachoeira da Porteira e ~utros, que
atestam a pujança de nosso País e a certeza da superação
de suas dificuldades do momento, assegurando sua
posição de grandeza no mundo de amanhã.

Ca6e a nóS do GovernO, aos prÕxíiTios qUe- ri6S
S'!g.uirão, ·com a- colaboração e ajuda dos senhores
senadOres, Peputados, seto-r priVado, tirarmos as lições
do _exerrlp_lO e faZer da_ experiência, ganha. com esse
projetei, a ·baSC para as_ decisões futuras erii Projetas
semelhantes_. __ _
Mliitél obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Encerrada a
exposição do Sr. Minis_trq de_ Estado, faremos um breve
intervalo, a fim de_ entrarmos, em seguida, na fase de
interpelações.
Está suspensa a sessão.
(Suspensi-às 16 ~orãs e-20 Dtinõtos, a _sessão é
realierta às 16--hOras-e j2 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Estâ
reaberta ·a sessão.
Os Srs. Senadores terão prazo de 10 minutos para
forrnul::~r as suas perguntas. O Sr. Ministro Amaury
St~bile_ també_lll_ terá o prazo de 10 minutos para
re-sp~nder as perguntas que lhe forem formuladas.
Faço um apelo aos nobres Srs. Senadores, para que
procurt!m se manter dentro do prazo estabelecido pelo
Regimento, uma vez que o número de interpelantes -é
bastante ·erevado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.
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O SR. ÁLVARO DIAS - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srs. Ministro:
É triste constatar que a corrupção se tornou rotina
neste País. Não assusta a muitos; ao contrário, encontra
defensores ilustres, especialmente entre os mais
próximos do poder.
CAPEMI~Tucuruí_ é_ irna lamentável história de
corrupção narrada pela imprensa __ do País. Bilhões de
cruzeiros desviados, uma seleçãQ verdadeira de
irregularidades causando lesões e sangrias no P.atrimôi'lio
público. E enquanto os responsáveis festejam_ S!Ja
impunidade, o Governo Procura enquadrar na Lei de
Segurança Nacional, jornalista que denuncia, como se
crime foss_e_ o combate _e não a prática da corrupção.
Com a responsabilidade que este mandato de Senador_
confere, eu não tenho, Sr. Ministro, receio nenhum de
afirmar que o_ Governo agiu, no mínimo,- de forma
terrivelmente irrespOtlsável.
Nós pretendíamos convidá-lo_ para depor na Comissão
de Agricultura onde, por certo, o debate seria mais
produtivo e verdadeiro. O PDS fru_st_rou estª noss_a
pretensão. Preferiu ouvi-lo aqui, com mais formalismo,
no plenário do Semido FederaL
Peço _a V~ Ex• que me- permita intercalar pergUntaS
com respostas, para aproveitar melhor esta
oportunidade, como assim se fez quando aqui esteve o
MiiüSfiõ da Fazenda, Ernane Galvêas.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Se nós afirmamos que houve, no mínimo,
irresponsabilidade do governo, queremos centrar o
nosso questionamento nesse aspecto, para que V. Ex•,
que teve a oportunidade de quase duas horas para
esclarecer fatos, nos esclareça melhor. Disse V. Ex' que
não houve favoritismo· na concorrência. Nós
entendemos que a irresponsabilidade do Governocomeçou antes da concorrência, começou quando
permitiu um atraso injustificável na decisão de abrir
concorrência. Contin-uOu quando o inventário florestal
no qual o Governo se baseou para abrir a licitação, foi
encomendado a u_ma empresa, a Hidrobrasileira, sem
experiência nesse tipo de trabalho.
Na primeira licitã.ção, Sr. Ministro, exígêncíás
consideradas exageradas foram feitas e, com isso,
afastaram-se empresas sólidas economicamente qUe
compareceram para-disputá-la.
Depois,· houve uma viagem ao exterior, uma viagem·
da qual participaram, comó convidados do IBDF,
pessoas intimamente ligadas ao episódio CAPEMITucurui:- o Presidente do Grupo CAPEMI, General
Adhemar Messias de Aragão, o Diretor Fernando
Pessoa, o _Sr. Antônio Abis_samara, Diretor de O
Cruzeiro e, segundo as denúncias, beneficiário- de
contratos de publicidade e relações públicas. E, ainda, o
Sr. Roberto Amaral, indicado por V. Ex~ posteriormente
para ··coordenar o projeto. Com es_sits viagén~ a
Hannouer, a Paris e a Zurique, ·as·- eXigências
desapareceram para que a CAPEM I, única co~orrente
da segunda licitaç:ã.o, fosse. naturalmente a veneedora.
Aliás, V. Ex' teve oportunidade, tamOém, de
confirmar ou desmentir" a: demissão do então Presidente
do IBDF, 12 dias antes de assinar o contrato, por não
concordar com a forrria c-Om que se cottdu:Ziu o Governo
para essa licitação.
V. Ex~ afirmou que o capital da Agropecuária
CAPEM I era de.590 ni.ilhões. Houve, sim, aumento de
capital para atingir esse montante, Sr. Ministro. Mas,
segundo denúncias formuladas na imprensa, a CAPEM I
AgropeCuária registrou bens· que não possuía. E o
Governo não se preocupou em buscar nos cartórios os
comprovantes dos bens citados para o· aumento do
capital como, por exemplo, a Fazenda Boca do Estevão e
Sapato, em Goiás. Apenas um exemplo, pois consta qUe
outros bens não pertencem à Agropecuária CAPEMI,
embora apresentados como património seu.
V. Ex_~ disse que a CAPEM I, embora não tendo _expe-riência se constituía num grupo sólido; se fosse sólido
arcaria' com os prejuízos contabilizados. Esta é a prime_ira indagação que faço a V. Ex': como explicar essa concorrência diante de todos esses fatos?
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O SR. ArvlAURY STABILE - Ilustre Senador, o
fato de eu estar hoje no plenário do Senado dá uma colocação ainda mais ampla ao affair CAPEM I do que se o
assunto fosse debatido na Comissão de Agricultura do
Senado. Este é o sentido maior de minha presença nesta
Casa.
V. Ex' faz algumas colocações e indaga alguns esCare~
cimentos adicionais. Menciona a palavra favoritismo,
menciona Viagem ao exterior; mencion:ã i demiSsão do
ex-presidente _dO IBDF e menciona o capital do grupo
Ai.roPecuárÍO CAPEMI coni.o um dos fatores do não
cumprimento das condições do edital que algumas das
exigências do edltal foram relaxadas no segundo edital.
Eu diria, Sr. Senador, que não houve, por parte do
-Governo, qualquer favoritismo no processo: houve um
interesse inicial de 14 empresas para explotação, _empresas, na sua maioria empreiteiras-de obras, que talvez visassem obter do Governo o contrato de limpeza da área
e não, especificamente, a explotação da madeira. Da!,
talvez, o desinteresse de apresentar uma proposta formal. Algumas delas solicitaram prazo adicional, um
novo prazo para um segundo edital a fim de apresentarem propostas, mas, todas elas, que retiraram pastas, de~
siStiratn por IiVi:e e espOntânea voiltaOe da apresentação
de propostas formais.
O segundo edital foi uma transcrição do primeiro, não
-houve qualquer modificação em relação ao primeiro edit~I.- A i)rCocuPaçãO dt: Um grupo Poderoso, de um gfupo
fo-rte coni" um capital de quirihentos milhões de cruzeiros
era para, efetivamente, se conseguir dar uma soJidez,
uina cõntinuidade de exPloração, seffi qUe se envolvesse
o grupo em dificuldades financeiras, fa:ce à niagnitude do
projeto. A Agropecuária CAPEM I, tinha, à êpoca, um
capital de 46 milhões de cruzeiros, bem distante dos 500
milhões de Cruzeiros-. Mas O sisú:nla CAPEM I foi que se
apresentou c_omo assumindo a responsabilidade da explotação, a fim de atender àquele requisito do edital. O
sistema apresentava, em 10 empresas e não 23 empresas,
em 3l_de dezembro de 1280, repito, uma posição de capital que ia bem além dos 46 milhões de cruzeiros, do capital da agropecuária. Essas 10 empresas excediam aquele
Iiffiüe de- 500 milhões de .cruzeiros, e-apresentavam na
data· de dezembro de 1980, uma posição agregada devaloies-be:m etev-ados·.- o _ciiPifai em 31-de dezembro de
1980, repito, dessas IO empresas, era da ordem de ll bilhõeié' 900 inlihões (fê ên.izei"ros, oü~ n8 êpoca, Um capital agregado de 231 -milhões de ~ólares. O património
líquido levantado, por informações de balanço, por informações cadastrais, por checagem em vinte e nove fon~
tes bancárias~ -índicava uma posição de capital de quinze
bilhões de cruzeiros e de duzentos e quarenta e três milhões de dólares.
O lucro líquido se apresentava com, aproximadamente, ·oito bHhões de cruzeiros e cento e.vintee dois milhões
de dólares. Um cOnjunto da maior importância, um conjunto de peso e ~alares analisados, tomando por base
publica-ções. de balanço e checados, posteriormente, atra~
vês de informações cadastrais. Sob esse aspecto foi considerado, pela Comissão de Julgamento da Licitação,
como tendo sido inteiramente atendida aquela exigência
de capital, porque o que estava envolvido nO requisito do
-caPital não era especificamente o capital por si, era um
conjunto financeiro que a'ssumisse a responsabilidade da
gestão do empreendimento. Quanto à viagem ao exterioi, foi umã ·decorrência natural d<i apresentaçãO dos
produtos florestais, a serem explorados na área de Tucuruf, ã- feira deHannover, onde o IBDFenviou, a um con-:
junto grande de empresas, convites para irem-a Hannover e participarem da feira, sem- ô'nus-porpãite do IBDF.
úirla Carta form"a! de COnvite a um conjunto grándé.de
empresários madeireiros para, dentro de uma expectativa de levantar interesses de exploração d"a área, que fossem à Hannover verifiCar, na Europa, as possibilidades
de àceitação e introdUÇãO da madeira da ârea de Tucurui.
Quanto à demissão do Sr. Presidente do IBDF, na época, o q"ue eu diria a V. Ex~ é que_ não houve a menor
conexão entre um fato e o outro. Ao contrári9, o antigo
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Presidente do IBDF é quem estava desenvolvendo todo
o trabalho na condução da_d_efinição de um grupo para
exploração da madeira. NãO houve- eu repito- qual~
cjuer ligação entre um fato e outro. Não houVe, na ocasião, qualquer manifestação, por parte do ex~ Presidente,
de desagrado quanto à solução do problema.
Eu lembraria ao ilustre Senador que, do conjunto de
empresas interessadas_, só uma se fixou na in_iciativ_~ da .
exploraÇão, só um grupo se apresentou, como disposto i1
assumir o_ risco envolvido nessa exploração, exploração
pioneira, assumindo a responsabilidade pela gerência do
projeto, contratando os elemento.s técnicos n~essários a
ftm de desenvolver o m!!SmO. Uma ação que, eu diria, é
própria de grupos financeiros, grupos económicos de
porte que querem diversificar suas atividades. Em co~n
traposição à [alta de experiência específica nã exploração, houve um c.ompromisso formal de contratar ~s.is
tênC:ia técnica c:om inúmeras áreas, com grupO estrangeiro experiente no setor ...
O SR. ÁLVARO DIAS-- Sr. Ministro, então como
explicar a homologação, pela COordenadoria de Tucuruí, do contrato entre CAPEM! e a SERVIX- Engenharia. pela qual essa empresa, sem tradição como ma~
deireira, se responsabilizou, sem qualquer risco, uma vez
que era contrato por administração, pela exploração da
área. V. Ex' justifica o contrato com a CAPEMI, um
grupo também inexperiente comO madeireiro, por sua
capacidade de gerência, o que já foi contestada por V.
Ex.' na sua exposição, e pelo seu porte. Mas como justificar agora, então, que uma empresa inexperiente contrate
outra empresa inexperiente para realizar o serviço-sob a
supervisão oficial?
O SR. AMAURY STABILE- A inexperiência era
em função da não açào na área. Na êpoca, com a contra~
tação de grupos ou de tecnologia de grup·os com experiência, de grupos com esses setores de problemas, essa
parte ficaria coberta. Naquela ocasião não se tinha qual'luer _indicação de uma e~pectativa de mau gerenciamentO do projeto; o mau gerenciarOento do projeto se evi_denc_iou a POsteriof.i.
- --- --Naquela ocasião ho_uve o at~ndimento de todos os re,
quisi tos ex_igidos pelo ~ditai, onde havia a obrigatoriedade~ de éontr8.tação, de ter dentro de sua estrutura contra~
tada e de contratar com terceiros conheçedores da área
de exploração; a empresa SEVIX, estava na época interessada, era uma empresa que já estava com açào na
área, através da possibilid.ade da construção da hidrelétriCa e se pmpóS, assumindo essa responsabilidade, contratando elementos experientes, a desenvolver o projeto.
O SR. ÁLVARO DIAS- Eu pOderia alegar que o
Governo fãlh~u por não prever. por imprevidência, por
a"rriscar. Poderia também alegar, ac}uí, ··que o Governo
foi incoerente QUando, de início, justificou a entrega do
PrQjeto à CAPEM!, por não poder entregá~lo a várias
empresas, uma vez que estabeleceria se estabelecia uma
concorrência nociva. No entanto, logo após, o Governo
autoriza a subcontratação de outras empresas como a
SERVI X, DESMATEC, DIMBA. Mas eu, já que o meU
tempo não _me permite, prefiro ir à frente~_
O SR. PRESIDENTE (Lc::onir Vargas. Fazendo soar a
campainha.)- O terripO de V. Ex' já está esgotado. V.
Ex' começou às 16 horas e 34 minutos e já são 16 horas e
54 minutos.
Queria fa.Zir um alerta ao Plenário. sobretudo aos interpelantes, porque me pareCe que é mais expedito que ·o
ifúerpilante faça todas as suas perguntas, então ocupará
os seUs lO minutos, e o Ministro respOnderá, dentro dos
outros 10 minutos, a estas perguntas. Porque, ficando
cada pergunta a ser contestada pelo Ministr_o, ou o inter·
pelante, ou O Ministro, sairá prejudicado no seu tempo,
pOrque se o interpelante fizer a sua primeira questão em
3 minutos e o Ministro levar 5 minutos para responder,
n~ Segunda queStão do _interpelante, o Ministro já terá
consumido p~rte do tempo do próprio interpelante.
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De modo que lamento e faço um apelo ao nobre colega que formule, então, a -sua última questão e, daqui
para frente, vamos manter o estabelecido no Regimento.

ridades_, nào se cancela o contrato antes, devido a dificuldade evidente de se encontrar qualquer o1.1tro grupo que
assumisse a responsabilidade da exportação face a
preços cadentes do mercado externo, inviabilizarido ecoO SR. ÁLVARO DIAS- Como v~.
Ünistro. _na
nomicamente o pr6prío projeto.
Comissão o debate seria_ muito mais produtivo. Mas eu
Qual é a alternativa que se apresenta? De tentar, a través de subcontratações, fazer com que terceiros, mantenme curvo ao Regimento e à determinação do Sr. Presido a CAPEM I com responsabilidade maior, fazendo
dente, para fazer a última indagação.
Sr. Ministio, ao rescindir o contrato afirmou,. "Vamos
com que se utilizasse esses s.ubcontratantes de toda a quefazer agora o que deveríamos _ter feitohâ três anos"._O ~--la infra-estrutura já montada pela CAPEMI, fazendo
.com que, via subcontratante, se conseguisse aquilo que
que significa isso? Quanto perdeu -a Nação com isso? era o objetivo maior do Governo, que era fazer com que
Quem paga por isso'? Quem é responsável?
a madeira fosse explorada, responsabilidade específica
Se havia attaso, má execUção dos trabalhos, irregularide exportação da CAPEM I; responsabiHdade da Coordades, mau gerendamento, como se esperou tanto- temdenadoria do Ministério de alertar sobre o mau gerenciapo1 O coordenador tolerou tantas irregularidades por
menta do projeto, sugerindo alterações.
Se 0 Gov'enlo, -se o" Ministério, entra no processo de
sua livre determinação, ou o Ministro autorizaVii f-norma do Ministério tolerar abusos, ou essa tol~ráncia ê prico-gestào, ou de duplo comando, mencionado por v.
vilégio da CAPEM11
Ex•, efe estaría eVidentemente extrapolando toda sua
V. Ex• vai dizer que a Nação não perdeu. Mas num
açào.
empreendimento de I bilhão e 22 milhões de dólares, não
é possível que esse descalabro não origine prejuízos para
O SR. ÁLVARO DIAS- Mas o contratO prevê isso
a Nação_ como, por exeínj:)Jo, no desvio demadeíi-ã-qlle,
Ex•
segundo um cálculo conservador de um ex-funcionário
0 SR. .PRESID'ENTE (Lenoh Vargas. Faz soar a
da CAPEM I, metade da madei~a foi desviada através de
campainha.)
várias operações, desde o embarque em excesso no porto
até o despacho no turno ern balsas clandestinas, e o desO SR. AMAURY STABILE- ilustre Senador, no
vio de madeira por via rodoviária, -atravê$ de M_arabá e
contrato, fala-se em acompanhamento de todo o procesGoianésia, segundo consta, onde um dos dirigentes da
so, não ficãndo a responsabilidade da exportação excluCAPEM I tinha uma serraria.
sivamente à empresa vencedora da concorrência. Não
poderia ser, efetivamerlte, de outra forma, porque seria
E o Sr. Ministro procura responsabilizar única -e excluuma ingerência direta ...
sivamente a CAPEMCpor tudo-Que ocorreu, pelo fracas-
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so do empreendimento. Conlo responsabilizar apenas a
CAPE-M 1, se todo o projeto era realizad_o com comando
duplo? Aqui está o contrato. Se nada era feito sem a pãi-ticipação do Governo, através da Co"Ordenadoria do
Projeto Tucuruí, ligado ao seu gabinete, o Governo não
é responsável? Segundo a CAPEM i, o GOvi::rrio também
foi inadimplente, como cOntratante, e não hã como alegar igno-rância das irregularidades. V. Ex-' mesmo, na sua
exposição, mostrou que as irregularidades Já haviam
sido constatadas em 1981 e, a Coordenadoria tinha poderes e obrigação de fiscalizar e, aliás, tinha um auxílio
extra, tantas vezes citado por V. Ex'; o awcílio do Serviço
Nacional de InformaÇões. E ainda mais, contratou uma
empresa, a SOPREN, para se dedicar à fiscalizaçã.o do
projeto, uma empresa, também, sem a menor experiência
no ramo. E, como disse V. ExJ, treinou funcionários.
Mas não disse V. Ex• que para chefiar essa fiscalizaçãO,
por indicação do Sr. Robeito Amaral, foi a engenheira
de Brasília, Aida Kamazzo que, imedi3.tamente, foi contratada pela CAPEM I como professora, com 1,1m salário,
na época, de CrS 15!.940,00, acima dos demais salários.
Foi contratada pela firma que -deveria- fiscaliz?r.
Portanto, Sr. Ministro, o Governoê- responsável, é coresponsável, porque o projeto se desenv'?lveu com um
duplo comando e não vejo como V. Ex:• pos-sa, agora,
·salvar a honra do Governo, procu~_ando jogar toda a resM
ponsabi!idade sobre os ombros da CAPEM I, que também é responsável, ao_ lado do Governo.
O SR. AMAURY STABILE- Sr. Senador, aresponsabilidade pela extração da madeira,_ o ~que ficou
mais bem claro no contrato, responsabilidade essa bem
localizada em termos de CAPEM!, responsabilidade
pela extração, pela comercialização do produto, a responsabilidade do Governo de acompanhar o processo de
extracão, de procurar ajudar no passivei, a_o iflvês_ d_e
usar a palavra ajudar, que a necessidade de aju.da se ma~
nifestou a partir de um determinado momento, quando
então houve uma série de reuniões onde se r~co~endou
modificações de processos de exportações, mais Coordenadorias IBDFMMinistério, com respo-nsabi1idãde exclusiva de acompanhar o processo da exportação. CAPEMI, empresa privada, assume a responsabilidade da exploração em si. Verifica-se áuSênCía de um gerenciamento adequado e ausência de um comando adequado no
processo de exploração. Aciona-se a Coordenadoria
continuamente no .sentido de alertar sobre essas irregula-

O SR. ÁLVARO DIAS -agora ler ...

Infelizmente não posso

_o SR. PRESÚ:>ENTE (Lenoir Vargas)- Nobre Seqador, Otempo de V. Ex• já está mais do que esgotado.
__ 0

SR. ÁLVARO DIAS- Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Dou a palavra a:o nobre Senador Aderbal Jurema, segundo interpelante.
A título de colaboração, solicito que V. Ex• formule
sua interpelação dentro dos lO minuto$ de que dispõe, a
fim de que o Sr. Ministro possa responder, tambêm_em
lO minutos.

O Sr. Aloysio Cbaves peço a "palavra.

Pela ordern, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE {Lenoir Vargas) - Concedo a
palavra ao 'nobre Senador Aloys_io Chaves, pela ordem.
-OSR. ALOYSIO CHAVES- Estou realmente preoM
cupado, Sr. Presidente, com a possibilidade dos emjnent~s colega~. que estão inscritos, poderem interpelar o Sr.
Ministro da Agricultura, além do tempo que se reserva,
naturalmente, afinal, para a intervenção das Lideranças
'
dos Partidos.
Há mais de J2 ilustres Senadores inscritos. Pelo Regimento, rigorosamente pela letra "r' do art. 419, cada Senador dispõe de lO minutos para falar, e o Sr. Ministro
também tem lO minutos para responder. Não há_ aparte,
a não ser qlle o Sr.-Ministro conceda.
É_ preciso que esse tempo seja controlado rigorósanlente_ pela Mesa. para que todos os eminentes Senadores o tenham à disposição, porque, falando apenas um
ilustre colega, como já falou, com a resposta do Sr. Ministro da Agricultura, perdemos um tempo que vai além
daquele previsto no Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palaVra ao nobre Senador Ã-derbal Jurema.

ÕOSR. ADERBAl JUREMA - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, S; Ministro Amaury Stabile.
Antes de fazer algumas indagações a V. Ex•, quero,
como homem público, com 24 anos neste Congresso Na-
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ciona1, dizer, em alto e bom som, que o Partido Democrático Social jamais apoiaria: jamais serviria a um Go~
verno que apoiasse a corrupção. Por isso estranhei que o
ilustre Senador que me antecedeu, o ,Senador Álvaro
Dias, tivesse, desta tribuna, começado por dizer que estamos vivendo uma fase em que o Governo participa ou
é conivente com a corrupção.
Repelimos essa crítica, Sr 1 Ministro, porciue ela não é
verdadeira. O que tem acontecido neste País, não de agora, é que administrações imbuídas do maior desejo de
servir a comunidade são, aqui e aH, surpreendidas com a
corrupção que não é privilégio deste País, mas que em
todos os governos elas procuram se intrometer e criar situações muitas vezes difíceis, como esta da CAPEMI que
V. Ex' aqui se encontra para explicar.
Em verdade, Sr. Ministro, nós já estamos cansados de
ouvir essa crítica, e não silenciaremos mais, quando a
Oposição vier à tribuna dizer que o Governo do Presidente J o.ào Figueiredo é conivente com a corrupção.
Não, Sr. Mioístro. Nós não aceitamos esse tipo de crítica. E não aceitamos por quê'? Porque, tanto em nossas
hostes, como nas hostes das Oposições, há homens que,
através de vãrios mandatos, estão nesta e na outra Casa
do Congresso apenas para cumprir com seu dever de servir o povo que representam. Por isso, Sr. Ministro, aqui
me encontro, com 24 anos de mandato, para dizer ao
meu ilustre colega Álvaro Dias, a queni admiro pela inteligência, que não aceftanios esse tipo de posicionamento
democrático._ S9mos pela crítica aberta.
Hoje, este Senado está dando exemplo disso. V. Ex•,
na tribuna, sendo interpelado por Senadores do Partido
que apóia o GovernÕ- e por Partidos que formam as Oposições neste País. Uma coisa ê o jogo democrático, outra
Coisa é quCrei Uõ.S colOcar sempre numá posição que não
é aquela que exercemos neste Pafs. Somos um Partido do
Governo como também as Oposições estão sendo em 1O
Estados partidos do Governo. E amanhã, longe de nós
querer misturar-fatos que acontecem na sociedade brasileira com os govern_antes que se elegeram com o voto poM
pular pelos Partidos de Oposição.
- .Pc;r isso, falamos com bastante clareza, Sr. Miníslro,
estamos aqui para reconhecer de público, as dificuldades
que V. Ex• e sua equipe enfrentaram diante de uma organização que parecia, por sua tradição, capaz de assumir
as responsabilidades, e que no entanto, embora com o
acompanhamento permanente do seu Ministêrio, i:ião
correspondeu à sua expectativa nem à expectativa de tados as brasileiros.
Por isso, Sr. Ministro, miilha primeira pergunta é para
que V. Ex• tenha oportunidade de, mais uma vez, explicar sucintamente a questão da viabilidade do projeto de
aproveitamento da madeira de Tucuruí. É o que nos interessa neste momento, porque foi preocupado com essa
viabilidade que o Governo entregou, mediante concorrência, a uma firma conhecida a exploração desse projeto.
Por sua exposição, Sr. Ministro, fica clara a convicção
dá Governo no sentido de que o projeto era efetivamente
viável,. do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico, muito embora fosse até uma questão debatida
não apenas pelas oposições, mas também por organizações como a ELETRONORTE que tinha posições
nem sempre iguais às posições assumidas pelo Ministério
da Agricultura, se bem que entendiam que um dos
fatores~chave do comprometimento dessa viabi1idade
econômica seria a queda dâs cotações da -madeira nos
mercados internacionais. V. Ex' poderia explicar melhor
este ponto, inclusive oferecendo dados a este Plenário. O
esclarecimento deste tópico elimina de vez a suspeita de
que o esquema pr~p_osto seria algo como uma aventura.
Sr. Ministro, queremos que V. Ex', na ~odêstia. da sua
formação técnica, na simplícidade de sua exposição, pos~
sa nos trazer fato$ para que, amanhã, não se diga que,
d1,1rante a sua exposição, perturbado pelas indagações,
V. Ex• não deixou bem clara a viabilidade do projeto.
O SR. AMAURY STABILE- Perfeitamente, Sena~
dor. Se este projeto não fosse viável, seria muito pouco
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provável que um grupo com a responsabilidade do sistema CAPEM I se engajasse no mesmo. Se não fosse-viáYel
o Banco Nacional de Paris não teria entrado no processo
porque banco não empresta dinheiro baseado em aval,
mas baseado na análise da viabilidade do projeto. Se não
fosse viável o Ba_nco _Lazard Fréres também não teria se
engajado no processo.
A análiSe que me TO!Têifã"p'bf a·CâStão ô<i. concessão da
fiança mostrou, em todos os seus detalhes, a viabilidade
econômica do projeto, Viabilidade essa resp~ldada pela
ação de um grupo sólido, econômíCa -efioailCeira-me-nte,
um grupo que se apresentava ao sistema bancário sem
qualquer irregularidade, sem qualquer anotação desabonadara em relação às empresas oU Seus-partiClpàhles.-o
projeto, quando analisado, indicava uma possibilidade
de explotação de madeira da_ ordem de 4 milhões e 700
mil metros cúbicos ·que foi reduzido, posteriormente,
ajuStado para 4 milhões e 157 niil metros cúbicos. O custo médíO da extração e colocação dessa madeira, em Belém, em Curiiiba, lguaraJ, foi calculado em aproximadamente 47.81, e, o preço FOB dessa madeira, médio, foi
estimado, calculado, com cautela, em 70 dólares e 71,
deixando uma renda bruta de 23 dólares na operação.
Uma renda Hquida de 15%, Uina renda bruta de23 dólares significando aproximadamente 30%; Viâvel aos
preços correntes da época. Posteriormente, o mercado
intemaciorial madeireiro eritr'ã em um-a fase de queda de
preço. O preço médio da tora, em dezembro de 1980, de
aproximadamente 120 dólares, preço FOB, em dezembro de 1981 se apresentava ao redor de 70, 80 dóla:res. uma queda de aproximadamente 60%. Para o Sena·-dor ter uma idéia, da forma com que evoluiU esse mercado, há uma publicação-de J'i' de abril de 1983, do Wal
Stre-et Journal, dos Estado:,; Unidos, em_ que indic?-, -que a
indústria madeireira dos Estados Unidos, de cornpen__§ado, que tinha assumido uma responsâbilidade de compra
de madeira, junto com -o" Governo, de 2.4 bilhões de
dólares, não honrou esses contratos, porque o preço -de
mercado dessa madeira; da madeira compensada, industrializada, caiu para I bilhão e 200 milhões de dólares. A
indústria madeireira americana, se executados esses contratos que o governo americano está assegurando, apresentaria um prejUíZo- -gloOal da ordem de 1 bilhão de
dólares. Houve, então, durante o -processo, uma queda
no preço da madeira aliada ao mau gerenciamento do
projeto,às dificuldades na comercializaçã-o dessa madeira, a um endividamento crescente do grupo pela mâ utilização dos recursos, com juros cada vez mais _c;.levados.
Com este quadro, chegou-se, posteriormente, à inviabilização económica do projeto. No momento do seu estudo
ele era perfeitamente viável e amparado, repito, por um
grupo idóneo, sólido, económica e financeiramente.
O SR. ADERBAL JUREM A- Muito obrigado a V.

Ex•.
O SR. AMAl.JRY STABILE- Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidência solicita aos srS. Senadores interpelantes que formulem suas questões dentro do prazo que lhes é deferido, a
fim de que no_ mesmQ prazo o Sr. Ministro possa
respondê-las.
Com a palavra o nobre Senador Fábio J,.. uce_na.
O SR. FÁBIO LUC~_A, ~Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, Exm'i' Sr. Ministro:
Eu não cometeria com V. Ex'-, tendo em vista o enorme respeito que V. Ex'- merece nesta Casa, a indelicadeza
que Sir Winston Churchill cometeu com Chamberlain,
quando aquele Ministro compareceu à Câmara dos Comuns, para dar explicações a resPeito dos danosos acordos de Munique: "Go home", mandando que Chamberlain se demitisse, numa demissãO patriótica qtiê SO-beneficias trouxe aO Império BrítâniCO e à paz mundial.
Permita-me, todavia, confessar sinceramente que V.
Ex• faz parte de uma equipe de Governo que jã cumpriu
com o seu dever, que jã faliu de modo_ total, completo e
absoluto
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Não pretendemos nós, os da Oposição, como não pretendeu o eminente Senador Ãlvaro Dias_, afirm(l.r que o
PDS apóia governos estrib<i.doS na corrupção. Não, Sr.
Ministro, não somos nós; são ós própriOs Ministros Militares que, em consecutivas e repetidas Ordens do Dia,
alegam que a Revolução continua com os seus propósitos, os de combater a subversão e a corrupção. Ora, só
quem pode cometei' cOrrUpção são os homens que estão
no poder, e o PDS não está no poder, tanto que o PDS
foi informado do escândalo CAPEM I da mesma forma
qUê--os·-p~es daquela empresa, que hoje estão atírãaos à
angústia, em conseqUência da irresponsabilidade que nós
afirmamos, do Go"verno, na orientação da política de
Tucuruí. V. Ex• alega que não há relaçãO entre o projeto
CAPEM I e o IBDF. E eu alego a V. Ex• que V. Ex~ tem
conhecimento de que o IBDF, sob o seu consentimento,
mantêm ou manteve, atê seis meses atráS, sem[~ias· rio
meu Estado, o Estado do Amazonas, Porque eu fiz chegar ao conhecimento de V. Ex'- a eústência de uma serra~
ria que se aproveita de madeira nobre cuja derruba é
proibida por lei, de castanheiras, no Município de Urucará, no Rio- Uatuffiã, cujO P-reSídente dessa serraria, ou
cujo diretor, é exatamente o Delegado Regional do
_IBDF no Amazonas, por consegUinte, pess-oa da estrita
confi~nça de V. Ex'É ele o fiscal da atividade madeireira e, conseqUentemente, dos serviç_os atínentes .às .s~rrarias. Está proibido
pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da:Uri.ião e_
pelo Código FlÕrestal de exercer essas aÚvidades. No entanto, V. Ex• permite, ou perm_itiu, - mas permitiuque, durante tanto tempo, ele exercesse essa função jiegal
e que induz, em seu exercíci(), nítidos traços de corrupção.
Sr. Ministro, é de seu conhecimento a famosa frase de
Lord Acton de que «todo o poder corrompe e o poder
absoluto corrompe absolutamente". Essa ê a re-ãildade
que envolve as atívidades da CAPEM I, não apenas em
Tucuruí, como no meu Estado, mais particularmente, na
Zona Franca de Manaus.
_ r_ergunto a V. Ex• que "Know-how" tem a CAPEM I
em plantação d~ C'!-na-de-.açúcar e em destilação de álcoo_l? Por que, _então, foi consentido que a CAPEM I se
intrometesse na Zona Franca de Manaus, num empreendimento faraónico, nefelibata, a Agroindustrial Fazendas Unidas, para produzir ãlcool, _na Zona Franca de
Manaus? Por que isso foi permitido, quando a decretação da faléncia da Agropecuâria CAPEM I foi determinada, exatamente, pelo inadiplemento de seus compromissos com a Agroindustrial Fazendas Unidas, sediada
na Zona Franca de Manaus?
Por outro lado, ~r. Ministro, o Proj_e~o Tucu~uí teve
inicio em 1971 ou 1972. Àquela épocá,já se Sabia Ototal
da ârea inundável, como se sabe atualmente a ãrea a ser
ínundada na construção da Hidrelétrica_de Balbina, no
Estado do Ama~onas.
Quem deu autorização à CAPEM I Pará:-exportar madeira~ em tora? Isto é proibido! No entanto, a CAPEM I
obteve do Governo essa autorização. E diz V._EX'- que o
GOverno não tem nenhuma responsabilidade na falência, na derrocada desse desastroso empreendimento.
Por outro lado, Sr. Ministro, pó r que V. Ex'- não informOU ao ·corigresSo Nacional, como de seu dever, e sim
ao· serviÇO Nacional de Informações, o SNI, as atividades d_a CAPEM I, que resultaram na rescisão do contrato? Estaria o SNI, nesse caso, Sr. Ministro, substituindo
as atribições constitucionais do Congresso Nacional?
Por qUe o congresso, e particularmente este Senado não
foram infot'fuados desses desastres, d~s~ bancarrota 1
desse golpe trâgico que_se cometeu _contfa a Nação, atrasando l;l implantação de um empreendimento como Tucuruí, que já se delonga por mais de 10 anos, que é tão
-indispensável para a infra-estrutura eriergética do norte
do nosso País?
Ora, Sr. Ministro, e por que uma empresa, constituída
essencialmente de militares da reserva ou reformadosdevo d1zer a V. Ex~_ que nada temos contra os militares
reservados, da reserva ou reformados- mas, por que a
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presença de tão grande número de militares, em quantidade que talvez nem V_ Ex'- a conheça, nesse empreendimento, logrou para ela tantos favorecimentos?
Não haveria, Sr. Ministro, empresas, neste ou em outros países, com capacidade _tecnológica, com savorr~
faire, para promover o desmatamento da área de Tucu- _
ruf! 'Seda- fleCé'ssàrio -ênfregar esse empreeridimento a
uma empresa que se especializou em seguros privados?
Ma:s, Sr:- Ministro, qual a relação que existe entre seg~t-os- piívâdOs e- ~esmatamento? E cultivo de cana-deaçúcar? E destilação de âlcool? E di um sem número de
atividades em qüe -essa empresa se intrometeu sob o
pâlio, sob a permissão, sob a proteção do Governo, em
cújo n()ine V. EXf _fal~_ perante o Plenário deste Senado?
Como_explicar ttido isSo, Sr. Ministro, a não ser pelo
fato de qUe as decisões sob_r~ a CAPEM I foram tomadas
no _exãto moJI~ento em que vigorava nesté País o Ato Institucional_n9 5, diante do quãl riem os MiniStros de Estado eram cons1:11ta_dos a -respe.ito das decisõe~ que deve-ríarn sq adotadas. p~io Sistema no País, Por força e em
conseqnência -daquele ato.
Assim, Sr. Ministro, as indagações que lhe faço estão
resumidas nesta exposição. Peço a V. Ex• _que, com a
franqueza_ que o vem cara_cterizando, responda ao Senado: _quem é o responsável pelo escándalo? A CAPEM I
o~ o Governo? E o que ê a CAPEM I; se não o Govetno?
t a indagação que faço, com todo respeito, a V. Ex'O SR. AMAURY STABILE - Ilustre Senador,
quem ê responsável pelo que aconteceu? A responsabilidade é de uma empresa privada que se apresentou exclusivamente, numa segunda licitação, sem que houvesse
preterimento d~ qualquer outra empresa que tivesse se
apresentado nessa ocasião, única empresa, repito, que se
apresen_~ou, com as .características que foram aceitas,
como capaz de se engajar no processo,
Onde, Senador, o favorecimento, se_ essa enipresa teVe
sua falência decretada na semana passada, ariiscando
contaminar todJ?_ o sistema CAPEM!, todo o conjunto
de empresas l:{eVTdo ao entre~açamento dos avais? Foi
qma ação e~clusiva_ deut'I). grupo privado que quis diversificar suas atividades face ao d~envolvimento das suas
ações, face ao volume de recurs_Qs que c:.omeçou a se acumular no próprio sistema CAPEM I, preocupação de diversificar, exatamente a fim de se proteger c_ontra as dificuldades_ de e:nfrentar ~ó um típo de ação:_ se propõe age-renciar o projeto, contratando assistência técnica recoqh~cidanwnte_ capaz_ para des_!:nvolver o processo, assume o risco índívidualmente desse processo, gerencia mal
o mesmo, 'tem as dificuldades acrescidas pela queda do
valor da made:ira, preço internacional, e termina com
uma falência.
A presença do Governo fõi, exclusivamente, ri.o sentido de acompanhar aquela exploração, nunca fazendo
uma ingerência maís- direta na exploração eln si, que et'ã
responsabilidade de uma empresa privada que se apresentou e se ofereceu para assumir o risco do empreendimento. Veja, ilustre Senador, que esta é a colocação cor·
reta, a meu ver, para que se dê a verdadeira dimensão da
exploração em si. Se houvesse favorecimento, este não
teriã prOvocado a falénc_ia da empresa com risco do grupo todo. A entrada dessa empresa numa exploração de
âlcool, em Manaus foi Lima decição exclusivamente de
süã- dlteção;Toi Uma· decição de uma empresa privada
também procurando fazer aplicações de recursos que
desse um retorno adequado. Da~ vai ela à exploração de
âlcool êm Mana"us, daí vai ela explorar a madeira na regiãO de-tUclinií, ·a ride se Oferecia, iniclalmente, uma possibilidade muito boa e muito grande de ter um alto retorno, um- alto lucro nesse processo.
-- ORde:a coriupção, nobre Senador, mencionada por V.
Ex_'-_, se a CAPEM I, como empresa privada, age de forma
questionável em relação a terceiros, nós do Governo, interessados, via Ministério, via IBDF, na exploraçãQ correta. da madeira? Não cabia a nós uma ingerência numa
empresa privada a fim de verificar essas ações. Cabia,
isso sim, à diretoria executiva dessa empresa, à presidên-
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cia dessa empresa, aos acionistas dessa empresa, questio~
nar a forma como estava sendo levado o projeto. Mas
não ao Governo, pelo contrato.
E gostaria, inclusive, de descer ao detalhe sobre o mesmo, fazendo uma colocação, inc!usive, ao nobre Senador
Álvaro Dias, que, pelo contrato, está absolutamente claro que não há duplo comando na execução do projeto.
Há uma defenição clara de expio ração por parte de uma
empresa privada e há um acompanhamento por parte do
Ministério no desenvolvimento desse projeto.
Peões, Senador, mencionados Por V. Ex', agradeço inclusive a oportunidade que V. Ex• nos dá, como uma empresa privada que entra nuin processo de dificuldade e
inclusive falimentar, há utn caminho natural, há a prow
teção dos peões de lá. Eles são os credores privilegiados
no caso da falênCia. Falência determinada, o síndico da
massa vai provfdenciar, já tivemos Contato com ele, que
faça dinheiro o mais rápido possível de madeira ainda
'existente lá e pague os peões. Nesse meio tempo, o que o
Governo fez a fim de eVitar OU-iliinorar o prOblema social criado pela explof!ição mal feita, pefa má &erência de
'urna empresa privada? O Governo aciona o IBi:>F para
comprar alguma madeira boa da área sem urna intervenção direta, que Oão é do seu piOpósito, de (orma nenhuma, pois outras empresas passam por dificuldades e
o Governõ-não está intervindo, mas aciona o IBDF cõmprando 47 mil metros cúbicos de madeira, pagando à
CAPEM I quatrocentos e poucos milhões de cruzeiros,
amarrando esse pagamento à liquidação de atrasados
aos peões da CAPEM I. Hoje, os peões da CAPEM I estão com os salários praticamente em dia, e se não forammandados embora antes foi porque não havia ainda uma
definic;J:o do processo falimentar. Esses trabalhadores estavam na área, registrados, a CAPEMI não poderia
mandá-los embora porque faltavam recursos ao pagamento de indenização, ao pagamento do 139, ao pagamento de lerias, recursos que o Governo não pÓs na mão
dele, só pôs pela compra de um material, de uma madeira boa amarrando esse pagamento, repito, à liquidação
de atrasados. Com o processo falimentar, essa situação
se resolve.
Que mais fez o Governo? Não· deixou que faltasse comida aos peões. Através da COBAL, o Governo forneceu 128.431 quilos de um conjunto de produtos a todos
os peões da CAPEMI, de Tucúri.l.í, via COBAL,
-creditandowse através de vales o recebimento desse: dinheiro quando os peões recebessem a sua indc:nização.
Então, Senador, a preocupação é colocar o processo
todo no seu devido lugar, caracterizando o insucesso de
uma empresa privada desejosa de diversificar, assumindo os seus riscos sem qualquer favorecimento do Governo - não favorecimento esse expresso claramente pela
falência, na semana passada, do grupo, da empresa que
talvez contamine o grupo. A preocupação de informar o
SNI, órgão _de: informação do Governo preocupado com
problemas_de natureza social que, pela sua magnitude,
possam criar dificuldades inclusive de segurança nacional. Surgiu num determ"inado momento .a preocupação
mencionada por V. Ex• de que o at~aso na exploração
poderia provocar atrasO no término da cOnstrução ou no
início do funcionàriú~ii:to da Hidrelétrica de Tucuruí. lsw
so, mais as repercussões danosas de uma falência da
Agropecuãria, sobre a maior empresa de pecúlio do Pafs,
com dois milhões de sócios, com seis milhões de dependentes, ligados a esses dois milhões; com um hospital e
uma creche atendendo 70 mif pessoas, dos quais 60 mil
crianças; o efeito de uma falência sobre um conjunto desses; aquela preocupação inicial Oe um atraso no funcionamento da hidrelétrica, !Cvou o Ministério a informar
ao órgão próprio do Governo- de AsseSsoria- à Pre-sidência da República, era ao órgão ao qual o Ministério
deveria falar, pois não poderia falar a nenhum outro órgão do Poder Executivo, porque ali estavam envolvidos
problemas muito graves de natureza social, tu:do isso levou o Ministério a essa comunicação. E juntOs, Minis-
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tério da Agricultura e SNI, procuramos de toda forma
dar prosseguimento ao projeto, porque sabíamos que o
cancelamento do contrato, na hora em que se localizou
as dificuldades, criaria problemas muito sérios, porque
não haveria grupos maiores que, àquela altura, com
aquelas características, com aquelas condi~ões de mercado, entrassem nesse projeto, levando-nos, agora, com o
cancelamento do contrato, a fazermos aquilo que quisemos.Cll'itar, pela dificuldade, pelo aproveitamento menos
eficiente da madeira da área, com o retalhamento da
área, com um processo praticamente de garimpagem,
sem um acompanhamento da exportação.
Veja, Senador, que não houve favorecimento; empresa
privada que assume o risco e que tem prejuízo; o Governo não teve um tostão de prejuízo, a não ser o risco final
de aval do Br-jCC~ em termos de dividendo ao Governo,
questionâvel alnda, pÕrque o BNCC tem como garantia,
agora, além do aval da holding, que envolve a coresponsabilidade de todo o sistema, mais as ações,_em
caução, de úma seguradora, que tem um valor de carta- patente acima de I bilhão e 200; tem a garantia da' distriw
buidora do grupo, entidades essas, empresas essas que,
agregadas ao BNCC, poderão gerar resultados que irão
compensar - tenho a certeza - praticamente qualquer
prejuízo a ser assumido no fim do processo falimi:ntar.
Essas, Senador, as nossas explicações.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Ministro, agradeço a

V. Ex•, lamentando profundamente não poder contestá_\as. Muito obrigado.

o-sR.

ArviAURY STABILE- Às suas ordens.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Herme!:_i.
O SR. GABRIEL HERMES - Sr. Ministro, serei
breve.
A minha impressão é de que V. Ex• perguntou e respondeu a tud9 aquilo que nós praticamente desejávamos
conhecer. E acrescento, Sr. Ministro,- colocando-me,
aqui, ao lado das palavras do nobre Senador Aderbal Jurema, Quando disse - e falou poi- todos nós- qUe nós
do PDS não estámos para d_efender aquilo em que não
acr~ditamos, e para defender aquilo que não for sério. E_
V. Ex~. Sr. Ministro, sabe que levados pelo Líder do nosso Partido, Senador Aloysio Chaves, grupos de Senado~es da liderança e outros estivemos mais de uma vez no
Gabinete de V. Ex•- e uma das vezes por 5 horaspara nos informarmos, totalmente, de tudo que se refere
a esse doloroso affalre chamado CAPEM!. Digo isto
pelo respeito que me merece a Casa, e nos merecem os
__ companheírqs da Oposição, porque não temos dúvida
nenhuma em dizer que consideramos os noss?s nobres
colegas, Oposiçã_o e Governo, como nós hoje, tão responsáveis e tão conscientes de que aqui estão para servir
à Nação, como nós, que nós não estaríamos dispostos a
defencler aquilo em qpe não acreditáSsemos: e tanto as~
sim qÚe do Ministro aos séus auxili~res ouvimos, levados
e convocados pelo Lider do nosso Partido.
Sr. MiniStro, d-isse e repito, V. Ex• informou, pergun~
tando e respondefldo, e quem quiser ·ncar bem consciente
deve ler com cuidado a exposição muito serep_a, tranqUila e bastante esclarecedora de V. Ex•
No entanto, um dos sacrificados, dçntro de todo este
problema, foi o meu Estado, o Pará. Sophávamos com
alguns cruzeiros para as dificuldades que o nosso povo e
o _n_osso Estado têm a enfrentar; sofremos, como sofre a
Nação, e sentimos, _como sentem todos, o insucesso, di~
gamos assim, co_m mais segurança,_ da CAPEMI, que
tem no seu meio-homens respeitáveis, e na s_ua direção; e
que estou convicto de que ela não se envolveu nisso, se-não com o bom desejo de servir aos milhões que dependem do esforço daqueles que criaram essa instituição que
nos devia até honrar, e que esperftmos ainda possa sairw
se salva, para que não sofram os dela beneficiados.

Mas, Sr. Ministro, duas breves perguntas, porque algumas coisas ê bom repetir para. que fiquem esclarecidas,
Assim, perguntaria, para que V. Ext mais nos esclareces-

se:_ que ~edidas estão ;endo tomadas para se recuperar
todo este patrimõnio·em perigo, sabe'ndo nós que um está, realmente, prejudicado pelas águas, pela falta de tem~
po, pelo insucesso, que é a madeira. Mas, tem um patrimônio em jogo também respeitável; e até eu estou envolvido nele, porque pertenço a duas cooperativas, é o pa~
trimônio do BNCC..
Gostaríamos de ouvir de V. Ex", mais uma vez, dentro
-do pouco tempo- e deixaremos parte do nosso para V.
Exf - que medidas o Governo, que preocupações está
tomando nesse sentido?
.S Q_ ouúo esclarecimento que gostaríamos de ter, Sr.
Jl,finist_ro, era;_ o que se poderá ou o que se está fazendo
para não somente tomar conhecimento total dos responsáveis- por aquilo que, realmente, mereça ser objeto até
de conden:;~.ção, se necessário, pelos órgãos da Nação,
responsáveis, para castigar os que erraram maldosamente_ ou dolosamente, como diremos em Direito?
Faço essas perguntas para que V. Ex~ nos dê uma responsta, e dentro daquelas que já deu mais que precisam
ser bem esclarecidas, convicta a Casa, convicta a Oposição e V. Ex' de que não estamos, dentro do nosso mandato, dentro desta Casa, senão com um desejo, e este,
acreditamos, com o maior respeito que nos merece a
Oposição-, servir ao nosso País. E pOr isso - repito procuramos V. Ex•, mais de uma vez, em carãter- vamos usar- de perguntadores e inquisidores, mas com o
ffiaiór rêspeiiO e coln-O~de~ér que- nos obrigava a isso fazer.
Perdoe, Sr. Ministro, e até o felicitamos pela c:xpow
síção, mas quetemos mais esclarecimentos e mais respos~
ta~.

O.SR. AMAURY STABJLE- Perfeitamente, Senador. Anulando o contrato, o IBDF imediatamente secolocou a campo no sentido de entrar em contato com grupos madeireiros do Pará e do Paraná, procurando
motiVá~ los no sentido de entraieffi na margem direita do
Tocantins, na área destinada ao reservatório, procurando - repito - encontrar ou motivar empresas que se
credenciassem à exportação em 32 mil hectares, área inicialmente aberta, com um potencial madeireiro acima de
dois milhões de metros cúbicos, registrando, credenciando essas empresas em função basicamente de sua presença na ação de exploração da madeira, sem qualquer
outra exigência, procurando delimitar ãreas para que essas empresas desenvolvessem uma atividade de exportação, a seu próprio risco.
Essa margem direita do rio oferece boas possibilidades
de exportação, não houve qualquer grupo maior que se
interessasse numa exportação maior, jã existem várias
madeireiras do Pará que, até o dia 9, têm prazo para se
credenciarem à essa exportação. Então, haverá um proCesso-de exportação bem mais modesto; com o retalha~
menta desses 32 mil hectares, inicialmente, há possibilidade do aproveitamento da madeira, por conta e risco
_das madeire.iras envolvidas. Em relação a possíveis punições de ações por dolo,
eventualmente ocorridas na empresa CAPEM!, creio
que com a falência da Agropecuâria, o próprio síndico
da massa, procederá ao levantamento minucioso das
possíveis irregularídades que foram cometidas por alguns elementos da própria CAPEM I, a fim de levá-los à
Justiça, c_omo dilapidadores de um património.
_Ninguém melhor, agora, do que o síndico da massa,
para executar esse processo.
Aos acionistã.s do grupo, caberá uma presença, através
de advogados, através do que preceitua a lei, no sentido
de cobrar, de responsabilizar aqueles ciue eventualmente
agiram por dolo, repito, dilapidando o patrimônio do
grupo.
É um desdobramento natural, é um desdobramento
que cabe, agora, ao síndico e aos acionistas do grupo, no
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sentido de procurar localizar aqueles que efetivamente,
como fOi exauStTvãmente noticiaóõ, dentro da empresa
procederam de forma dolosa.
Ao Governo não compefia uma intervenção ri.C:sfe sen-

tido, dentro do mesmo princípio qile-noiteou a aÇão do
Governo desde o início, de deixar a empresa privada,
CAPEM I, assumir· aS responsabilidades por todo o desenvolvimento do processo.
Nunca, eu repito, nobre Senador, houve qualquer forma de favorecimiiüo do grupo, a fim de evitar que esta
situação ocorresse.
Volto atrâs à uma colocação de qUe houve benefício
em exportação de tora, através de uma Resolução da
CONCEX, favorecendo a CAPEM I. Foi um pedido feito a posteriori pela CAPEM I, que seria atendido por
qualquer outra empresa que fizesse esse pedido, neces_~
sário à introduçãO de espécies- desconhecidas de madeira
no mercado europeu, havendo o cuidado de se limitar
essa exportação -a 15% do valor a ser exportado da espécie desconhecida, dando~se preferência erii.- "teúriOs-- de
preço e de prazo de pagamento, ao mercado interno, e
exigir o que aquela espécie de madeira exportada em tora
até esse máXImo de 15%, "ficasse a Qbrigação de uma ex~
portação equivalente de madeira serrada.
Não houve, repito, qualquer favorecimento sobre esse
aspecto.
O SR. GABRIEL HERMES -Muito obrigado a V,

Ex•
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a
palavra ao nobre Senador "JOSé Ignãcfo.
O SR. JOS€ IGNÁCIO- Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, eminente Sr.- Ministro da Agricultura:
Vou ser objetivo. Ao longo Qa__fala de V, Ex.~, !ornei ai~
gumas anotações e vou fazer, como a Mesa recomenda,
as perguntas objetivamente,
A primeira delas é que V. Ex~ faz referência a um relatório elaborado pela Empresa Hidrobrasileira, dizendo
ser ...de reconhecida -idoneidade, contratada para elaborar um estudo_de viabilidade sobre a exploração da madeira na área do reservatório". Essa empresa concluiu
um trabalho, como V. Ex• sabe, em 8 volumes, um relatório alentado, e_m fins de 1979, dizendo que "o vulto da
tarefa de desmatamento global da área é- de tal monta
que nenhuma empresa privada teria condiçõeS- de
executá-la". Isso diz a Empresa Hidrobrasileira, que V.
Ex~ diz ser de reconhecida idoneidade.
Muito bem! Isso, no preâmbulo, nos momentos
preambulares da licitação que· se- fez, fruitrada depois,
tornada deserta pelo IBDF e, posteriormente, da adjudicação de todo o empreendimento à Agropecuâria CAPEM!.
Então, a primeira pergunta ê o pOr qlié-diss-o'? A segunda é a seguinte: catorze empresas- diz V, Ex• e ê do
domínio público -, se apresentaram atendendo ao edital, dentre elas, a Vale do Rio Doce, a Norberto
Odebrecht e várias outras. Mas, numa correspondência
que fizeram, elas mostraram desinteresse- no e·mpree'ndimento. Então, Vem a indagação: havia efetivameri.te desinteresse? Porque é do domínTo- Público, há versões veiculadas, quase que tornadas notórfas; de que havia uma
pressão do SNI no sentido de que essas empresas se desinteressassem disso. Eu digo isto porque o SNI vai~se
tornando, no País, um organismo extremamente hipertrofiado, em que muitas vezes- e nós lamentamos profundamente- até a preocupação que a autoridade deve
ter, pela ótica de todos nós, com respeito à lei, "e um episódio em que se viu enVolvido o SNI, recentemente, dá
conta disso, parece que essa preocupação -riãõ-bá ·nos
mentores do SNI. Porque, Sr. Minisfro, o que diferencia
basicamente a autoridade do marginal não haverá de ser
o gabinete refrigerado da autoridade nem o terno bem
cortado da autoridade, nem a identidade da autoridade,
que tudo isso pode ser tido por um bandido ou falsifica-

~

do por um bandido. O que diferencia, o que marca adis~
tinçáo entre a autoridade e o marginal é efetivamente o
cumptliifehto da lei. E nós não vemos isso por parte do
SNJ, quando se recusa a comparecer perante a Justiça,
colocando-se acima da lei e acima das expectativas da
Nação toda, que quer as suas autoridades, todas elas
submissas à lei, inclusive o Presidente da República. Mas
essas _catorze empresas -eu pergunto- estariam, Sr.
Ministro, efetivamente desinteressadas do empreendimento - elas acudiram ao chamado do Governo --ou
teriam uma simples inapetência empresarial súbita quando, na realidade, elas, aparentemente, acudiram ao chamado do Governo?
-outr-a pergunta: V. Ex~.-hOje~-em-sua alentada externaçào, reconhece que há empresas madeireiras idôneas,
mas, diz V. Ex•, embora com experiência restrita e nenhuma experiência em desmate de florestas. Ora, V. Ex~
diz, também, em seguida, que a concorrência entre elas
poderia traduzir--se, mais ou menos assim, num entrévero predat6rio em relaÇão ao-interesse- da economia do
País. Então, gostaria que V. Ex• esclarecesse em que entrevera, em que esse conflito de empresas, e porque ele
surgiria, poderia prejudicar a economia do País? Razão
que V, Ex• invoca para respaldar o comportamento do
Governo que, declarando a deserção da licitação, adjudic_o_u___Q empreendimento à Agropecuária CAPEM!.
Outra pergunta, decorre do fato de que hoje, quando
V. Ex• faz referência à Empresa Hidrobrasileira, reconhec_e, proclamando essa idoneidade da Empresa Hidrobrasilelra S/A, o cabimento e a solidez da sua mani~
fest<1ção, do seu relató_rio, e reconhece também _que a
Empresa CAPEM I, ao reverso do que foi dito por V. Ex•
no começo da sua externação, não é uma _empresa sólida
porque, ao mesmo tempo em que V. Ex.• respalda com
informações sobre o património líquido e outras que
tais, justificadoras do comportamento do Governo, adjudicãrido à Empresa Agropecuária CAPEMI o empreendimento, V. Ex• reconhece que_ ela não tinha tanta
solidez assim porque, inclusive, teve decretada a sua falência.
Essa não era propriamente uma pergunta.
Bem, V. Ex• mais adiante disse que o IBDF e depois a
Coordenadoria Especial do Projeto Tucuruí- e aí se insere uma pergunta também, o por que da criação dessa
Co.ordenadoria Especial, se o IBDF -disse V. Ex•acompanhava diligentemente todo o empreendimento?
E disse V. Ex•, numa carta ao Estado de S. Paulo, que
eu estava relendo agora, que acompanhava desde o primeiro momento, minuciõSainente, todo o desenvolvimento do projeto. Então, a pergunta é a seguinte: V. Ex•,
eminente Ministro da Agricultura, não detectou, o MiniStério da AgriCUltura não detectou nenhum -süi.al de
desídia do IBDF1 E se não detectou a culpa administrativ-J. do IBDF, por que o surgimento dessa Coordenadoria
Especial? E ainda sobre isso: se V. Ex• não detectou também desídia da Coordenado ria Especial? Embora na cronologia que V. Ex• apresentou estivesse bastante claro
que, lOgo após a cri3.Çã0 da coordenado ria, foram tomadas providências de alerta à Agropecuária CAPEMI
acerca do mau gerenciamento do empreendimento. Outra pergunta que aparentemeri.te jã foi feita; por que, Ex',
a presença sufocante, desenvolta e ostensiva do SNI em
todos os momentos desse empreendimento, sobretudo
adequando-se como uma luva às evidências todas que se
vieram à toila- aO País de que o SNI estaria na retaguarda
desses fatos, pressionando organismos do Governo,
pressionando empresas privadas para que elas desistissem da sua participação, em favor da Agropecuária CAPEMI? Por que a singularidade adequada a esses, consi~
derados atê boatos, mas a essas versões que transitam
ainda por todo País, ·adequando-se a isso, pár que sintomaticamente a presença do SNI tão desenvolta e tão sufocante no curso de todos os momentos desse episódio?
E finalmente, admitidas, Ex•, as precariedades do acomp-ari.hamento do ISDF, porque isso pareCe óbvio, seja
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p-or culpa, seja por dolo. Culpa, note V. Ex•, não punida,
mas seja por dolo, o que ficou residualmente do episódio
é que houve um mau acompanhamento por parte do
IBDF e houve um mau acompanhamento por parte do
próprio Ministério da Agricultura, do comportamento
da Agropecuária CAPEM!. Admitindo ísso e tendo em
conta também o fato de que desde o final de 1981 uma
-- atidit0r13.- já apontava fatos gravíssimos suscetfveiS: de
comprovar a rufna administrativa da Agropecuãria -CA~
PEMI, beneficiária da adjudicação de uma concorrência,
no ano anteriOr, diz O Estado de S. Paulo, de 23 .de
março de 1983:
"Por que, _depois de final de 81, ao longo de todo o
ano de 82, só f4 meses depois desse momento infclal, final de 81, em que o resultado dessa auditoiía veio à tona,
por que todos os alertas ãinda à Agropectiâria CAPEM I,
se essa auditQria_apontou desmandos de toda ordem, até
mesmo pagamentos efetuados sob ameaça de protesto de
títulos, sem que houvesse notas fisc_ãls ou qualquer outro
documento probatório do débito, pagamentos efetuados
em duplicidade, compras ultimadas sem c-oncorrência,
falta de controle de folhas de pagamento, inexistência de
controle de_custos e de est_oques, recibos de salários com
assinaturas divergentes", e concluiu que "necessário se
faz, com urgência, uma total reformulação na CAPEM I
Agropecuãria, pois por falta de controles inexiste confia-bilidade em praticamente todas as atividades realizadas
na e!llpresa."
Por que, depois de final de 1981, perpassados todos os
momentos outros da cronologia que V. Ex• citou, por
que não se tomou a providência que o Governo só veio a
tomar 14 meses depois?
O SR. AMAURY STABILE --Pois não, Senador.
Vou procurar ver se consigo _desenvolver as respostas.
O relatório da Hidrobrasileira, sobre a conveniência
ou não da explotação. Parece que a Hidrobrasileira se
pronunciou pela inconveniência da explotação.
Havia Uma decisão anterior, de 1977- Comissão Interministerial -que tomou como decisão política a exploração da madeira e a delegação ao setor privado des~
sa exploração.
A Hidrobrasileira, no seu relatório- primeiro através
de um trabalho feito pela mesma - chega à conclusão
da viabilidade do projeto. Ela indica, ela sugere uma for-ma de exploraÇão que não seria: necessariamente uma
forma global de exploração, mas sim por segmentos.
Então, quanto à Hidrobrasileira, há essa colocação.
Há um respaldo técnico, por parte da empresa que fez o
levantamento da viabilidade da explotação, ela questiona for-ma, ela desce a detalhe de forma. A decisão da explotação foi, iriclusive, anterior, através daquela portaria
interininfstefial. Na licitação surgiu uma só empresa disposta a assumir a empreitada e foi à essa empresa, não
tendo outras para serem preteridas, que foi adjudicada a
concorrência.
Há uma colocação de V. Ex• que diz do possível desinteresse, sob pressão de outras empresas, da exploração.
Senador, isso realmente é uma consideração que, eu diria, rtão- hâ a- menor evidência, não há a menor base a
uma p-reoCupação desse tipo.
As empresas que se apresentaram foram empresas de
porte, empresas grandes, inclusive empresas do próprio
GovernO que, evidentemente, não iriam se sujeitar a uma
situação como essa e nem um órgão do Governo iria
conduzir o assunto de forma a fazer com que um grupo
dessas empresas, com toda a repercussão que isso pode~
ria ter, se movimentasse nesse sentido. Diria, não hâ,
realmente, justificativa a esse fato, mesmo porque o SNI,
como é do conhecimento de V. Ex~. é um órgão da Presi~
dência da República que tem funções específicas de se informar sobre situações, mas não de executar nada. O
fato mencionado por V.Ex• da não presença de elementos do SN I para responder a determinadas situações,
tanto de Justiça quanto da Casa- do Senado ou da Câ~
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mara - se estriba em lei. Há uma lei sobre- isto que, devi~
do às funções do próprio SNI, dá a ele o diréito dessa
postura; isto não é feito ao arrepio da i.
-.

te

As funções. do SNI dentro de suas funções, é que ele
foi solicitado em um determinado ~emento, pe:l_o_ MJnistério, para ajudar a encontrar ã solução de uma siiuação
que, levada à inadimpléncia, à falência, poderi::i proVocar repercussões sociais sérias.
A preocupação do Ministério da Agricultura foi ter
um órgão competente, por lei, para ajudá-lo,inclusive,
nesta colocação, a fim de que a responsâbliidade de uma

rescisão não ficasse exclusivamente! sobre os ombros do
Ministério da Agricultura.

Esse trabalho foi feito cciin tO-dá a cautela, sempre com
uma preocupação de se encontrar uma forma de dar con':'_
tinuidade- à eXpoitação, porque a intervenção do Governo seria só atravês de uma forma: o cancelamento do
contrato, que levaria -·devido ã cirCunStância toda de
preços, de dificuldades comerciais da operação- ao que
levou agora; que foi um retalhamento de uma .ârea com
uma dificuldade grande de se tirar o mâximo proveito
dessa explotação. Então, houve uma preocupação de
acompanhar o trabalho, de sugerir medidas, de explotação à CAPEM I, a fim de que ela pudesse desenvolver o
seu projeto, porque não haveria outro grupo qualquer
que se interessaria pelo projeto devido às circunstâncias
todas,
A intervenção do Governo, repito, seria só nã. forma
do cancelamento do contratO--e isto levaria a uma parali-.
sação do mesmo e, nessa ocasião mencionada- por V.
Ex', o prazo de explotação era um prazo curto, de dez
meses, porque o prazo de preenchimento do reservatório
~ra fins de 83. Só. posteriormente, que foi prorrogado
para fins de 84.
A questão do por quê da justificativa de dar a um grupo grande e não a pequenas empresas. Haveria, evidentemente, uma oferta desordenada de madeira, uma superposição de tipos de madeira a ser ofertada no mercado
interno e no mercado externo. Haveria ~-ffia dificuldade
do acompanhamento desse processo todo.
Um projeto dessa ordem se justificaria um grupo sólido, grande, que resolvesse assumir a responsabilidade do
gerenciamento de todo o processo.
O parecer foi de que o retalhamento cfiaria dificuldades de explotação muito grandes. EmprCsa sólida. Como
empresa sólida entra nesse processo falimentar?
Senador, se não fosse uma empresa sólida, desde o iní- ·
cio, ela não teria condições de continuar como continuou, chegando, até agora, numa tentativa contínua de
encontrar formas de explotação.
A responsabilidade do grupo, neste final de situação, é
uma responsabilidade grande, que só um grupo sólido
pode assumir. O desenlace teria sido muTto anies, casonão houvesse uma capacidade de crédito desse grupo que
lutou, para exportar essa madeira. Uma capacidade de
crédito qUe o levou a se endivfdar no mercado em aproximadamente 75 bilhões de cruzeiros, o que mostr~_ capacidade de crédito dessa empresa; ela pode levantar um
volume de recursos dessa ordem. O uso desses recursos,
com mais ou menos eficiência, fõl"um problema Cmprê.:
sariaL
A Coordenadoria. Por que o IBDF, Coordenadoria? O IBDF, efetivamente, se envolveu desde 1977, em todos
os passos de uma definição da exploração da madeírã.
Pela natureza do processo a ser envolvido, pela cautela,
pela necessidade do acompanhamento específico do desenvolvimento do projeto, pelas ligações interministeriais desta exploração, se pensou e se decidiu que seria
mais próprio a criação de um gerenciamento espec{ficO ·
do acompanhamento da explotação. nunca na intervenção da exportação, deixando o IBDF livre nas suas
funções outras, não criando embaraços ao própri0-IBDF
e ao próprio desenvolvirn.ento do cuidado no acampa·
nhamento do processo. Dentro_de uma política de gerenciamento, foi decidido que esse projeto, por sua magiti-

tu~e ~_delicadeza, ~~igiria a presença de um grupo específico que s~ ded_içaJ)se 24 horas por dia no acompanhamento do projeto todo. Isto, a nosso ver, só poderia
ser_ feito_através:_da_montagem-de um grupo específico
par_ª ~se fim, porque as atívidãdes do IBDF sãO muitOamplas. O fato desSa Coordenadoria estar ligada diretame~ie-ao.Min!gro Ç_a.A~r.içi!ih,l_ra, no gabinete, era paraPo~e~__penl)Nr .o aCOf!lt'_<!.nh_a_me_n_to c_auteloso do desen~
volvim~Ittº---ºo ~r_ojçtoA_O_que foi feito.
__
. Hi uma _ql!._an~iQ!J.de iineJiS-a de correspondências, de
_ oficias~ d!;: _reuniões forçando -a CAPEM I a reformular
toçi_Q~_~quema de_ trabalho, A CAPEMI respondendo a
essas r~uniõ~, ~-o;s$~S administrações com ffiedldits coõ~
cretas de modificação dei: operação, sem resuÍtados; porque faltava- isto é necessário que se recOnheça- um
S~tenciall').ent.o ad~quado, um comando_ adequado_ na
área de explotação. Nós do Minisfêrio, da Coorde"nã.dOria, não poderíamos nunca chegar e colocar lã dentro um
elemento para gerenciar a cxplotação. Isto era função da
empresa privada. A nós cabia, co~o fizemos,_ através do
cuidado c;!a _C_o_o_r_:~~ºªdQ_r_ia, uma presença constante de
acompanhamento, procu~ando encontrar soluções que
levassem. a uma venda mais normal dessa mad_eira, o que
não ocorreu. Por isso, veiO a falência, provocando a anu~
lação do_contra~o no '?omento correto. Porque se tentou
tudQ: sUbcontratações, grandes grupos que assumlssem a
explotação junto C()_l!l___a_~mpr~-ªa CAPEM!, através de
uma sublocação do contrato a essas empresas, recebendo
a CAPEM! determinados pagamentos, determinadas taxas procedentes da venda das madeiras. Enfim, este quadro todo.
Penso que isto deve responder à maioria das indagações de V. Ex•.
-Na au9citpria_m_eJ)do0ada pelo Estado de S. Paulo, na
auditoria interna, administrativa, Que apontou essas irregularidades à direção da empresa, que deveria ter tomado uma série de medidas, mas nunca o Ministério da
Agricultura, a Coordenadoria que, por contrato, só tinha a responsabilidade de acompanhar o processo da explotação, nunca procedimentos adiministrativos, nunca
procedimentos comerciais.
Espero q_ue, com isto, eu tenha esclarecido algumas
das dúvidaS de V. Ex•

O SR. JOSt IÕNACIO- Compreendo e quero agradecer à Presidência.
Laffienio p~ofundamente a impiedade do Regimento
que impede possamos dialogar com V. Ex•
O SR. AMAURY STABILE- Nobre Senador, sempre, lá no Mil)ístério, nós tere'mos o ·maior prazer em receber V. Ex• e todos os Srs. Senadores, independentes de
cor parÍidâria, a fi'm de comentarmos, com mais detalhes, tudo o que aconteceu, porque temos absoluta tranqUilidade da lisura do procedimento e do cuidado com
que o Governo se. houve neste episódio.

ó SR. JOSE IGNÂCIO- Muito obrigado a V. Ex•
·O SR. AMAURY STABILE- Pois não.
~O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Srs, Senadores, Sr. Ministro, estâ finda a hora da nossa sessão. A
Presidência tem dois comportamentos: convocar V. Ex'
para outra sessão, porque ainda há seis oradores inscritos, ou prorrogar a sessão, num regime de acordo já estabelecido com os Párlamentares, por mais uma hora.
Foi uma pervesidade que fizemos com V. Ex•, essas
quatro horas de massacrantes diálogos. Faria um apelo a
V. Ex• para suportar mais uma hora de martirizante permanência na tribuna.
Consulto se V. Ex• concorda com a prorrogação da
sessão.

O SR. AMAURY STABILE- Sr. Presidente, concordo com a prorrogação. Apenas não estou de acordo
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com a colocação de V. Ex', de martirizante ou massacrante, porque estou tendo muita satisfação nesse diálogo. Sincerame-nte.
O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O teste para a
vida parlamentar de V. Ex• foi ótimo.

Submeto a votos e-prorrogação da presente sessão por
. uma hora.
Os Srs. Se11adores .que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estã aprovada.
Conc'e:dCI-a piãvra-~a_ç._n~bre S~na"dor Virgllio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA ---Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Sr. Ministro:
Ini.cialmente, faço minhas as palavras do eminente Senador Aderbal Jurema, no repúdio às afirmativas aqui
proferidas pelo ilustre representante do Paraná.
TornOu-se hábito~ no Parlamento, suprir 'argumentos
por veemên.cia nas afii:inaii~as.
V. Ex• deu a melhor de todas as respostas, a meu ver,
numa minuciosa exposição, em que houve a preocupação de especificar todos os eventos dentro de uma cronologia, ofere_cendo elementos valiosos, para que, sem
paixão, a opinião pública pudesse realmente avaliar a
ação gove'rnamenta.J nesse episódio.
Nós que gostamos sempre de agir, em termos cartesianos, assimilamos em dez respostas de V. Ex• as afirmati·
vas de que _realmente colocam o problema nos seus verdadeíros lugares.

Em todas as éacetas pelas quais possa ser ele encarado,
assim âfirmou e provou...:.: primeiro, que o Governo não
errou na definição da forma a ser explorada a madeira
do Tucuruí; segundo, que não houve irregularidade na
adjudicação da exploração à Agropecuária CAPEMI;
terceiro. que também agiu certo o Mínistério da Agricultura em não ter intervido, antes, no processo, sobretudo
sabendo das dificuldades operacionais e do nãocumprimento das metas físicas da extração da madeira;
quarto, que não perdeu o Governo com o atraso na extração da madeira, na ârea a ser inundada; quinto, tampouco o Governo, ou o Tesouro, nõ eiripreeõ.dimenio;
sexto, que não houve prejuízo das cooperativas brasileiras com a operação de fiança dada pelo BNCC; sêtimo,
idem, inexistiu prejuízo ecológico quanto à eliminação
da fauna piscícola do lago, pelos gases a serem exalados
com a não retirada da madeira prevista; oitavo, que tambêm a ELETRONORTE não teve gasto extra na construção da barragem ou no equipamento gerador de energia, pela não extração da madeira. Que não foi irregular,
técnico ou temerário o aval dado pelo BNCC à fiança
bancária. E-finalmente, que não houve nenhum favorecimento ao Grupo CAPEM! por qualquer órgão do Governo, para obter ou se beneficiar cOm o empreendimento.
Sr. Ministro, já que aqui tanto foi falado, desta tribuna, em favorecimento, em escândalo, permitimo-nos pe-dir a V. Ex• que faça também um esclarecimento sobre
um ponto perquirido pela imprensa e que aqui não foi
percutido, isto é., a questão do falado desvio da madeira,
que teria se registrado em larga escala no projeto em
questão: Assim, pergUnto a V. Ex•:
a) O Ministério dB. Agricultura tem conhecimento do
assunto?
b) Efetivamente, ocorreu _ese desvio?.
c) Se_ ocorreu, qual a dimensão já apurada desse desvio?
d) Como o Ministério explicaria a ocorrência desse
desvio, e se para fiscalizar a realização dos trabalhos da
exploração o Governo instalou fiscais na região?
Acreditamos todos nós do PDS, Sr. Ministro, que,
este último ponto esclarecido, praticamente o assunto eg.
tarâ esgotado.
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O SR. AMAURY STABILE- Senador Virgflio Távora, muito agradecido pela oportunidade de esclarecer
esse ponto que, efetivãmente, no elenco das minhas perguntas caberia e cabe- e vou aproveitar a oportunidade
e incluir essa explicação.
Senador, não houve qualquer desvio de madeira nessa

ex'plotação pela CAPEMI. A Coordenadoria montou
seis postos de controle do transporte dessa madeira nos
pontos chaves das estradas que têm acesso à área de explotação. Montou também um posto de fiscalização no
Porto de Tucuruí. Falou-se de um desvio de um volume
grande de madeira, falou-se em 120 m11 metros cúbicos
de desvio. Seriam 120 mil metros cúbicos, que representariam, aproximadamente, um número acima de 10 na~
vios de transporte. Mencionou~se um total de 20 navios
de calagem significativa, que seriam necessários para
abrigar essa madeira que teria sido desvíi:ida. ·os postos
de controle, repito, foram localizados nas estradas em lu~
gares chaves, não permitindo, de forma alguma, o desvio
dessa madeira, caso houvesse, sem o conhecimento da
Coordenadoria. A confusãO ·que surge, é talvez em ter~
mos -do número que a CAPEM I deu de madeira extraí~
da: 694 mil metros cúbicos, quando, pela Coordenadoria
de Tucuruí, ficou registrado 499 mil metros cúbicos. A
diferença estâ na formã da medição da CAPEM! que é
diferente da forma de medição da Coordenadoria: o fus~
te quando aparado para, em seguida, sofrer processo de
industrialização, perde em medição de 20 a 25%, o que
explica essa difereiJça de metragem. Isso explica o por~
quê dessa diferença. -E a existêriCii dos postos de controle
em lugares estratégícos invalida e anula qualquer possi~
bilidade de desvio de maior significação dessa madeira.
Portanto, nobre Senador, essa é uma informação di~
vulgada erradamente.

O SR. 'llRGlLIO TÁVORA- Grato a V. Ex•
O SR. AMAURY ·sTABILE nobre Senador.

Muito obrigado,

O SR. PRESIDENTE Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA -Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro.
Como sabe V. Ex• o Nordeste vive o seu quinto ano de
seca com todas as conseqüências que V. Ex• conhece. Em
alguns Estados como o Piauí, mais particularmente em
Parnaíba, minha cidade natal, através do BNCC e da
Cooperativa Agropecuâria de Parnaíba, estão sendo executados projetes de irrigação com recursos do PROVÁRZEA. A iniciativa do BNCC e da Cooper8.tiva já
tem centenas de adeptos e prevê-se um resultado altamente satisfatório, em termos de produção agrícola naquela região do delta do Parnaíba.
Há, entretanto, um ponto de estrangulamento e de desestímulo a tão oportuna iriiciati,v"a do Governo Federal:
os juros cobrados para a implantação desses projetas são
de 34%. A Cooperativa, entretanto, jâ ·recebeu notificação de que a partir de 1q, de.jufho próximo -esses jui'os vão subir para 56%- Ou ·maiS:·
-Ora, Sr. Ministro, Se o· que se deseja tio P3.ís &oje €.
criar empregos, principalmente no campo, Prõdiiiindo
alimentos, o aumento de juros naq'uela área do Nordeste
brasileiro é um desestímulo. E, segundo estou informado, vários proprietários rurais do delta do Parnaíba estão cancelando os seus pedidos de empréstinios para eXe:.
cutarem os projetes, pOis aCham q-ue- nãO poderão_ suportar esses juros. Pergurito a V. Ex•: Não sefâ pOssível
abrir uma exceção para o Piauí- e incluo o Nordesteno sentido de manter· esses juros de 34%, pelo menos até
dezembro deste ano?
Vou prosseguir, Sr. Ministro, de acordo com a recom'rndação, para que não fique pergunta e resposta.
Entro também no problema Tucuruí, que tem sido
tema de todos os Srs. Senadores que me aiúeceaeram,

para fazer as_ seguintes colocações: O projeto-da Hidrdétrica de t-UcUruí deviã-ttir sido conclUído pe"lo meiios há
1O ã.nos. E, logo tenha sidO definida a altJJra da barragem, automaticamente, ficoll determinada a área a ser
inurldada-. Se a inlensa nOresta a ser inundada poderia
ter sido definida, principalmente consultandO-se um levantamento feito peio projetO RADAM, pelo rrlenos em
termos de volume de madeira, há lO anos poder:se-ia
também conhecer o valor dessa riqueza. Não acha V. Ex'
que, antes de começar as obras de const:rução da barragem, poder-se-ia ter iniciado a retirada da madeira?
Teríamos assim, pelo nienoS
anos de tiabalhõ antes
do fechamento da barragem e formação do lago. Talvez
com o dinheiro da madeira poder-se-ia ajudar a custear
as obras da hidrelétrica.
Poderia V. Ex• nos informar qual o- V-alor glObal-da-madeira, antes do iníCio do desmatamento e qual o valor
do remanescente desta floresta, hoje? Afirma-se que é su~
perior a I bilhão de dólares. Se verdadeira, não acha V.
Ex• que poder-se-ia propor um adiamento do fechamento da barragem, a fim de_ que toda madeira fosse retirada? Afinal, a área de Belém já está servida pela energia
de Sobradiriho que ainda pode manter este suprimento,
pelo menos, por mais 3 anos.
FüiaJmenie, Sr. Miilistro, não for PoSsiv~l a"retirada
de toda essa fiadeira pela pressa em inaugurar a híôrelétrica, pode V. Ex• nos -informar em quantos por cento vai
ficar reduzido o volume do lago,jâ ciue grande parte desse volume serâ ocupado por madeira em prejuízo, certamente, da eficiência de funcionamento das turbinas, não
por água poluída, mas em virtude da redução expressiva
do v·otume de água acumulada?

ro

se

O SR. AMAURY STABILE- Perfeito, Senador Alberto Silva. Em relação aos juros, houve uma decisão do
Conselho Monetârio que postergoU o ajUste dos juros ·ao
N ardeste para o segundo semestre de I 983, ficando a
55%, um diferencial já de alguma significação em relação
aos juros das demaiS áreas do PaiS.
A preocupação do agricultor da ârea do Parnaíbade
não dar ~-o~tinuidade ao seu projeto de PROVÁRZEAS
tem que ser- contrabalançada com a explicação a esse
produtor, que está sendo trabalhado nesse sentido, de
que, com a garantia de preçoS inínimos dada pelo Governo, o custo maior do financiamento serâ abrigado por
esse preço mínímo maior garantido Pelo Governo. Ao
agricultor o importante ê o aspecto da renda, do que ele
Vãi ganhar no fim da operação. E, dentro do regime de
inflação em que vivemos, os fatores de custo sobem, inclush_'~ o fator de custo _fi!!_~nciamento: juroS: O importante é que se ele, usando o PROVÃRZEAS, com boa
produtividade, produzir de uma forma eficiente um bom
volume de grãos, livrando-se inclusive dos problemas, ou
minimizando os proóleffias da seca, pela utilização adequada da água, ele tem garantida uma produção de boa
produtividade que o Governo compra por um preço
mínimo que lhe garante uma renda, apesar dos custos de
financiamento maiores. E por que o ajuste da taxa de juros? O ajuste da taxa de juros é necessário pelo que re~
presenta de retorno de capital aplicado, a fim de que não
falte recufsoa à agricultura.
Vejã, Senador, um agricultor que, no ano passado, levantou um empréstimo de um milhão de cruzeiros, num
plantio, a juros de 45, este ano paga: um milhãO, quatroCentoS e_cinqüenta. Esse mesmo agricultor vai a um outro guichê do banco, quando paga um milhão, quatro ..
Centos e dnqüenta e levanta dois milhões de cruzeiros,
porque o VBC foi ajustado em tOO%. Ficam faltaildo, na
caixa do banco, 550 mil cruzeiros. A alternativa qual é?
E. reduzir os empréstimos ao comércio e k-indústda;-cõisa_que não é mais possível fazer, ou emitir para pôr dinheiro na Caixa, ou fazer ORTN colocar no mercado
para pôr dinheiro na Caixa, o que é um fator de' inflação
podúoso que anula o benefício aparente do juro mais
baixo. O impõr[ante, na ·qüestão de juros, é que o preço
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que o pr'odutor recebe seja um preço que cubra esses custos e, pelo ajuste da taxa de juros, cria-se cOndições âC
remuniciamento do crédito rural, para que ele não falte
e, apesar de todas as dificuldades existentes no Pais, o
crédito rural tem sido preservado, em termos de volume
de recursos. A liberação dos recursos pode ser mais morosa, em deierffiiilados momentos, como função de
problemas de caixa do Banco do Brasil, principalmente,
porque a alternativa é emissão, novamente, a fim de colocar dinheiro na Caixa para permitir a salda de recursos
para a EGF, não para custeio, porque custeio nunca faltou.
Este é o enfoque do porquê dos juros maiores do Nordeste. Sei _que o_ nosso agricultor se ressente, ao assumir
uma dívida alta, principalmente, no Nordeste, onde oretorno da produção é baixo, retorno esse que é minimizado pelo projeto do PROV ÃRZEAS e, se for adequadamente explicado que eles têm a garantia de um preço
mínimo bom, o que o agricultor quer é preço, porque
tem renda, .se tiver produtividade.
O SR.-ALBERTO SILVA- Sr. Ministro, Se me permite, rapidamente, eu faço a seguinte colocação: esses
projetes São piOiieíi'oS, iste é pioneiro. O CustO-do prole·
to 1 relatiVa-n1ellte--etevado, porque executado em umaárea longe de qualquer assistência maior em tei'mos de
mecanização, etc. E: caro, relativamente caro, o hectare
do projeto. Então, para uma área razoavelmente produ·
tiva, isto é, Um -mfnirrio de 50 hectares, o projeto jâ vai ficar em torno de 30 milhões; os juros sobre esse dinheiro é
que estã'o amedrontando os agricultores.
O SR. AMAURY STABILE- Não hâ dúvida, Senador. A característica do projeto implicou em obras de
infra-estrutura mais pesadas que, rateadas, entre os agricultores, onerou bem o projeto individual. Mas, nós jâ
acertamos com a empresa que assumiu a responsabilida~
de da implantação-do projeto como um todo, de forma a
que aqueles gastos, no investimento de uma infraestrutura maior, fossem assumidos peta empresa como
empréstimo direto dela, aliviando o custo do projeto individuaL
O SR. ALBERTO SILVA- Muito bem, está certo.
O SR. AMAURY STABILE- Em relação ao volume da madeira, Senador, o projeto original falava, inicialmente, em 6 milhões de metros cúbicos. Em uma área
muito extensa, lixou-se em 4 milhões e 700 mil metros
cúbicos que, ao preço médio, de tora, de 100 dólares, dariaA70 milhões de dólares. Este é o vaJor_de tora, em termos de preço médio. À medida em que a madeira passasse a ser elaboraçia, o preço aumentaria. Foram extraídos
700 mil meJros cúbicos. O saldo é de4 milhões de metros
cúbicos, dos quais, dois milhões ainda estão na margem
direita, em que vai haver uma aceleração para se procurar- aProveitar. Então, esses são os números em relação
ao valor daquela_ madeira que serja inteiramente -perdida,
caso _não se se tivesse tomado essa ~ecisão~ Adicionalmeç~.te, caso não houvesse a deeisão do desmatamento,
da limpeza, então, o custo ao Governo e à ELETRONORTE seria inteiramente proibitivo. Dois mil e seiscentos dólares por hectare, numa ârea concentrada de
sessenta e sete mil hectares, porque o que se procurou fazer,_ nessa explotação, foi orientar a empresa a uma explotação selecionada, em âreas de densidade de madeira
acim~ de 88 metros cúbicos de madeira utilizada e fazer
um corte seletivo em cima dessa área, de forma que hou~
v~s_e_ um benefício direto nesse corte seletivo, exportando a madeira e vendendo essa madeira com garantia de
-compra. O proce~~_o da explotação é que fo"í Um processO
que, realmente, deixou a desejar. Nós não podíamos intervir, entrar lá dentro do projeto e dizer como fazer, as-·
sUmindo a responsabilidade. Aí, nós seríamos responsabilizados por qualquer insucesso do projeto e não cabia a
nós iSso.
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A questão do atraso na inauguração. Mas, isso são
considerações maiores~ -------

O SR. ALBERTO SILVA- Para-permitir retirar a
madeira.
O SR. AMAURY STABILE - Não sei se fazendo
uma avaliação entre os efeitos, o custo, e beneficias de
um atraso, em cima de um aproveitamento em Carajás
versus o beneficio, a iniciativa privãda - porque aí é ·a
iniciãtíva PriVada quem vai ganhar - eu não sei se esta
avaliação levaria a uma decisão dessa natureza. Julgo
que a decisão estaria correta, esta de não atrasar mais a
usina.

O SR ALBERTO SILVA- Muito obrigado.
O SR. AMAURY STABILE- Obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.
O SR. LOMANTO JúNIOR - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Sr. MiníS.trO Amaury Stablle.ComeÇo-, arites mesmo de iniCiar as perguntas, pof--ine
congratular com o Senador Alciysio Chaves, noSso
Líder, pela sua oportuna e feliz iniciativa, como homem
que representa o Governo nesta Casa, cónvóc"andci-um
dos membros do Governo para prestar esclari:cimentos e
debater _com os Srs. Senadores, procurando dirimir as
dúvidas. E V. Ex'- o fez, Sr. Ministro-, e o fez d~ uma maneira serena, tranqütla e convincente.
Acredito que, aqueles portadores das críticas chamadas procedentes, esses naturalmente saem daqui convencidos com as palavras bastante esclarecedoras de V. Ex•
B evidente que há uma outra parcela, e eu não faço nenhuma referência, e acredito que nesta Casa não exista,
daquelas críticas procedentes da demagogia irresponsável~ a esses V. Ex• e ninguém convence. Minha primeira
indagação a V. Ex• se referiria ao fulcro, ao cerne da
questão, que é, se houve algum favorecimento na escolha
da Agropecuária CAPErvfl. V. Ex• já esclareceu, e eu
considero esta pergunta agora desnecessãria.
Ali duas outras, Sr. Ministro, podem até parecer repetitivas, mas é bom que se reprise assunto dessa ordem, é
imperioso ·que se esclareÇã. uma, duas, tantas vezes quantas· sejam necessárias. E V. Ex• o fez. V. Ex• ti-ouxe, e vai
fazer ainda mais com as indagaçõeS que lhe serão feitas
ao término desta sessão. v. Ex' vem comparece com a
sna equipe diilám.ica, e·eu íião faço Iúmiiuffi favor em
classificar de dínâmíca aoosUã- iquipe, porqUe conheço
vário-s de seus in-tegran-tes, e sei do· esforço que se realiza
nestes momentos difíceis em que vivemos.
-

e

Então com a primeira pergunta, Sr. MIO.istrO Amaury
Stabile, gostaria que V. Ex• esclarecesse ao Plenário,
mais uma vez, se a opção do Governo tivesse sido odesmatamento, chamado corte raso, de toda área do reservatório, quais seriam os efeitos? Prímeiro:- teri_a sido uma
solução efetiva para o problema da barragem? Segundo:
teria sido uma solução mais económica para o Governo
e, por conseguinte, para o País?
A segunda e última pergunta, Sr. Ministro, é a seguinte: por que, desde o inicio, o Ministério da Agricultura
não optou pela ex.tração em forma de garimpagem, ou
seja, entrando quem quisesse para retirar o que quisesse,
como aliás agora foi adotado'?
São eSsas as indagações qUe-faço a V. Ex.J para qué;
mais uma vez, V. Ex,. possa dar a esta Casa os esclareci·
mentos que ela deseja para que possamos, amanhã,
transmitir ao povo de quem soiriOs representantes neste
Senado.
O SR. AMAURY STABILE- Ficou muito claro.
nobre Senador, ao longo de todo o trabalho técnico
desenvolvido, em relação à definição da explotação da
madeira, de que a manutenção da massa verde na ârea a
ser inundada, pelo volume do reservatório, pelo nível de

vazão das águas, pela lâmina de água do reservatório,
a estas características, em nada afetaria o bom
funcionamento da barragem, no caso da não explotação
da madeira, ou do não _desmatamento da área., do não
dcsbrote da .área.
Eo_tã.o,_ ficou muito bem definida essa posição que,
hoje, é reafirmada pela ELETRONORTE de que a ela,
em relação ao funcionamento da usina, em nada cria
embaraços à existência da massa verde na área.
Lo&icamente, ela toma algumas precauções. Faz o
desmatamento raso, o desbrote, numa área de 10 mil
hectares na frente da barragem, constrói, como sempre
construiu, em barragem de alguma densidade de m_assa
verde de mais porte uma grade protetora, cria as
comportas adequadas para a vazão dessa massa verde
toda, desse material que, eventualmente, se acumula
nessa gradagem. Há um processo técnico de fazer com
-que essa massa toda seja removida e encaminhada a esses
canais de vazão. Enfim, a não exploração da área em
nada prejudicaria a hidrelétrica, o bom funcionamento
da hidrelétriCa de Tucuruí.
A decisão da explotação foi uma tentativa pioneira, de
explotaçilo, de exploração de uma mancha de floresta
tropic-al grande, nunca feita antes, a ser entregue ao setor
- privado. Este é um ponto muito i_mportante, Senador, eu
agradeço a oportunidade de repisar.
Pela primeira vez, se d_ecidiu entregar ao setor privado
a possibilidade da explotação de madeira, em floresta
tropical, numa grande área: 67 mil hectares. Projeto
_•thSQlutamente pioneiro, não só no Brasil, mas no
mundo. M<~s~ resolveu-se isso. Por quê? Para dar a
oportunidud~ de abertura de mercado de espécies de
madeira desconhecidas no exterior criando~se essa
possibilid~de, através dessa exploração. Movimentar
riquezas dentro do País, gerar empregos, ao invés. de,
simplesmente, deixar a- madeira ser coberta pelas águas.
Entiio, esta é a colocação que eu agradeço a
oportunidade de fazer.
A solução mais econômica para o Governo era não
fazer nada. Não desbrotar, pagando 2.600 dólares por
hectare, pela limpeza rasa do terreno, numa área de 67
mil hectares, implicando custos elevadíssimos, 2.600
multiplicado por 67 mil hectareS são -trezentoS e-tantos
milhões de: dólares. Se falássemos na ãrea toda, que são
260 mil hectares, então, chegaríamos a um número
absurdo. Uma solução; que o Governo não colocasse
recursos, ao contrário, futurasse uma taxa em cimà da
e2o:portação da madeira, dando ao IBDF até um bilhão
de cruzeiros, nessa possibilidade, abrindo mercado no
exterior. Daí a decisão mais económica, mais vantajosa,
de entregar esSa exportação ao setor privado e nunca o
Governo assumindo essa responsabilidade.
d~vido

Por que não, ao invés de um grupo, numa operação
global da eX.tração à venda no exterior, ao invés de
garimpagem':' Porque, racionalmente, as vantagens da
exportação da madeira e da explotação seriam muito
menores se se deixasse essa explotação na forma de
retalhamento, na forma de garimpagem. Haveria
superposição de oferta de mesmas espécies, jogando pela
concorréncía entre os próprios madeireiros, jogando esse
preço para baixo, porque é perfeitamente compreensível
que qualquer madeireiro que entrasse e pegasse uma área
pequena, iria lutar para vender o seu produto, baixando
·o preço, porqüe teriam outros explorando da mesma
forma .. Muito mais racional, face à dimensão do projeto,
que um grupo forte, que um grupo de significação, que
o.m grupo financeiramente sólido, idôneo - repito assumisse essa exportação como um todo, porque criaria
naturalmente condições_ melhores de um processo nessa
exportação,
Essas as minhas respostas.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Muito obrigado a V.
Ex~

O SR. AMAURY STABILE- Obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao nobre Senador Mauro Borges.

Concedo a
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O SR. MAURO BORGES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro, o aproveitamento de um grande
rio não pode ser pensado setorialntente, há que pensá~ lo
de uma forma mais ampla, o aproveitamento, digamos,
energético,- aproveitamento nos transportes, aprovei~a
mento para irrigação e, também, conseqüências ecológicas, em que uma série de fatores conduzem a um aproveitamento múltiplo integrado, dos grandes rios. Por isso, desde o início do Projeto Tucuruí, o Ministério da
Agricultura deveria esta lá, como creio que sempre esteve.Vou fazer apenas uma pergunta, mais técnica do que
propriamente de natureza político~administrativa. O
lBDF, órgão do Governo, vinculado ao Ministério da
-Á.gricultura, é responsável pela defesa e aproveitamento
económico de nossos recursos florestais~ Por que não foi
prevista a retirada total da madeira, e feito carvãu das espécies menos nobres? Essa providência diminuiria a área
de alagamento, facilitaria a navegação, afastaria as más
condições, conseqüências ecológicas, e tornaria o eml:iteendimento mais econômico. Não há como discutir
das vantagens de uma limpeza ampla da área, contra a
permanência de milhões e milhões de metros cúbicos de
madeira que vão ficar submersos.
Ê o que eu queriã perguntar a V. Ex•. se o aproveitamento total, fazendo carvão, não seria mais econômico
na conduta do desmate?
O -SR. AMAURY STABILE- SenadÕr, no projeto
estava prevista a fabricação de carvão, também, uma
forma de dar mais renda ao projeto como u~ todo~ ~u
diria, Senador, r~pondendo a sua pergunta, que é um
problema mais de natureza econômica.. Se os custos-de
exploração do carvão forem maiores do que _o benefício,
realmente, a inicialiva prlvada não entra e nem o Governo entra para ter prejuízo. É uma questão, realmente, de
resultado econômico da operação. Eu acho que isso foi o
que determinou a não-entrada, nesse tipo de exploração.
Era antieconómico este tipo de ação de exploração exclusiva do carvão. Isso não impede que em Balbina e em
Samuel se aproveite a madeira para geração de energia
em usinas termoelétricas. Em Balbiila, ao lado da hidrelétrica, serâ construída uma usina termoelétríca com
duas turbinas, gerando 50 mil KVAs, ao lado de uma ou~
tra usina da construtora que constrói a barragem, de
7.500 K VAs, termoelétrica. E nessa usina será aprovei~
tado, inicialmente, atê que se comece o enchimento da
barragem, em 1988, e se inicie um processo de garimpagem da_ madeirah a fim de colocar a usina termoelétrica
em funcionamentr? daqui a dois anos. Então, haverâ um
aproveitamento da madeira como lenha, para Balbina.
Aí, como não se trata de uma finalidade comercial, de
venda do carvão, se justifica; porque o custo será embutido na tarifa. Em Samuel será feito a mesma coisa. Mas,
será feito pela ELETRONOR'tE, como uma forma de
geração de energia, além da bidrelétrica.
O SR. MAURO BORGES Ministro.

Muito obrigado, Sr.

O SR. AMAURY STABILE- Às suas ordens.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao-nobre Senador José Lins.

Concedo a

O SR. JOSI!: LINS - Sr. Ministro:
b caso da CAPEMI é, hoje, um dos mais esclarecidos
deste Pais. O Governo resolve desenvolver um grande
projeto económico na área de Carajãs, Para isso, e como
ponto fundamental para o fornecimento de energia, re~
solve construir uma hidrelética. A bãrragem, uma vez
feita, iriundará cerca de 250 mil hectares, ou seja, 2 mil e
500 quilómetros quadrados. Muitos municípios neste
País não contam com essa área. Não seria necessário
desmatar a floresta inundada, para que a usina funcionasse normalmente. A ELETRONORTE neCessita limpar apenas IO mil hectares dos 250 mil hectares; portanto, .só uma pequena parcela daquela superfície. O Ministêrio da-AgrícuHura, atravês do IBDf, um órgão espe-
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cializado no estudo das florestas e em reflorestamento,
portanto conhecedor da flora brasileira, sugere a V. EX',
o aproveitamento de uma imensa riqueza que vai ser
inundada; são 250 mil hectares de floresta. São_S milhões
de metros cúbicos de madeira a serem perdidos. O Go~
verno reage. Toma a iniciativã de procurar aproveitar
essa riqueza, para integrã-la, não à sua receita. mas à
economia privada. Abre uma primeira concorrência à
qual ninguém se habilita. Em vez disso surgem apenas alguns interessados em empreitar o desmatamento, pago
diretamente pelo Governo, sem maior interesse em aproveitar a riqueza que ali seria inUndada.
O Governo persiste e abre uma segunda concorrência.
Poderia não ter aberto; poderia sfritplesmente ter chamado qualquer empresa da sua confiança e feito um contrato. a seu bel-prazer. Alegam que o Governo protegeu a
CAPEM!. Como, se repetiu a concorrência? Poderia
não ter feito. Seríã. muito mais fácil protegê-la sem a se,gunda concorrência, com um contrato _direto e aberto ao
go:;to das partes. Mas o Governo tomou a iniciativa de
abrir nova licitação. Examinou as condições da empresa,
quando nenhuma outra tinha se apresentado, e nela confiou não porque quisesse confiar, mas pofque as iriformações colhidas indicavam suas adequadas condições
para gerenciat: o projeto de aproveitamento da madeira.
E assini foi feito. Mas ela fracassou, Sr. Ministro. A empresa não cumpriu o contrato.
Valeu a pena tentar salvar uma riqueza que beira cerca
de 6pü milhões de dólares? Merecia essa operação um
risco de 25 milhões? A meu ver merecia, Sr. Ministro. E
merecia por que riãó é somente Tucuruí que apfesenta
esse problema no País. Oulros idênticos virão. Samuel
está aí, e Balbina, também, como V. Ex• mesmo·citou.A
Amazônia dispõe de imensas fontes de energia hidroelêtrica, e em todas as unidades a serem construídas, este
problema vai se repetir. Não hã questão mais clara e
mais bem posta do que essa. Fracassou'? Sim, fracassou.
A .empresa contratante não teve condições. O Governo
cuidou de corrigir a rota da administração do projeto,
fez tudo, Sr. Ministro, segundo V. Ex• mostrou, mas ninguém está satisfeito~ Acusam, responsavelmente,- pelo
desacerto, homens honestos, sem qualquer prova; levantam todas as dúvidas possíveis e não se satisfazem. Hoje,
V. Ex• mostrou claramente, na simplicidade da sua palavra, o que realmente ali aconteceu.
Acusam sem analisar, mas ninguêm se lembra de que
V. Exf.encontrou em 1979 o_BNCC com. um saldo de empréstimos às cooperativas de II milhões de cruzeiros e
que· este mesmo Banco, apesar de tudo, chegou, ao final
do ano passado, com um saldo de empréstimos de 150
bilhões de cruzeiros, e que o BNCC saiu de um prejuízo
de 60 milhões de cruzeiros em 1979, como V. Ex• bem
disse,para um lucro de 6,5 bilhões de cruzeiros, em 1982,
tudo isso em beneficio das cooperativas. Arriscou em
Tucuruí'? Arriscou! Dentro dos limites de sua competência legal e da sua capacidade financeira? Sim! Sim e em
beneficio do aproveitamento de 600 milhões de dólares
prestes a serem perdidos pela inundação.

Pois bem, Sr, Ministro, as acusações prosseguem e V,'
Ex• como bem disse o Senador Lomanto Jónior, não vai
convencer aqueles que não querem se deixar convencer,
aqueles que querem apenas explorar coisas onde hã o
que explorar, mesmo que para isso seja necessãrio manchar a honra de pessoas honestas.
Sr. Ministro, não vou falar aqui dos esforços do IBDF
no campo do estudo da floresta, no levantamento daquelas riquezas, no trabalho dirigido para aproveitar essa
madeira. Não me vou alongar, já que o tempo ê demais
escasso. Que'ro pedir apenas_a V. Ex• que nos esclareça
uma coisa. Em vista do esforço feito pelo Ministêrio da
Agricultura para aproveitar aquela floresta, através da
empresa privada; tendo em conta que outros projetas
idênticos, da mesma natureza, hão de surgir, pergunta a
V. Ex•: com toda essa c_eleuma levantada, como V, Ex•
pensa em encaminhar os passos para Balbina, para Samuel e tantas outras hidrelêtricas da Região? Hav_~ria
uma outra solução? O Governo vai, por si, desmatar es-
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sas ãreas? Vai deixar simplesmente que imensas riquezas,
sejam perdidas sem qualquer esforço de aproveitamento?
Vai tentar novamente, através de outras concorrências,
que a empresa privada brasileira aprenda a aproveitar
essa riqueza? Ou todos esses estudos que estão sendo feitos, vão ser jogados fora? Vamos ficar acovardados com
os riscos, com medo das críticas daqueles que não têm o
menor interesse em ver o Governo acertar'? Ou vamos,
Sr. Ministro, assumir responsabilidades, como V, Ex• asSUmiU, mesmo com riscos, em· busca de uma metodologia de trabalho capaz de ajudar a integrar, na economia
nacional e na riqueza do povo e na criação de empregos,
a disPonibilídade de uma flora, que afinal de Contas, é
das mais pujantes do mundo? f: esta a única p~gunta
que faço a V, Ex•
O SR. MAU R Y STABILE- Senador José Lins, nós,
como é de nossa responsabilidade, vamos continuar assumindo os riscos de enfrentar problemas dessa natureza, consciente de que .esses riscos se justificain pela possibilidade de acertos e de; aproveitamento de riquezas que
são o património do País. Um dos ensinamentos deste
ptôjeto é de que ele precisa ser viâvel economicamente,
porque senão, haverã um prejuízo, seja da iniciativa privada, seja do Governo, prejuizo que não interessa a ninguém, porque sertrpre haverá, se for assumido pelo GoVei"íiO, ânus ao povo que paga imposto. O parâmetro de
economicidade do projeto, o parâmetro é esse. O fator
aleatório é basicamente o preço; o comportamento dos
preços internacionais da madeira. A exploração em floresta tropical implica em custos maiores; a fonna da exploração precisa ser muito cuidadosa e precisa ser seletiva; as despesas prê-operaciõnais têm que ser controladas.
Estes, os pontos bãsicos para qualquer outro desenvolvimento de exploração de outras ãreas. Dentro desse
quadro, para Balbina e Samuel, jã hã uma definição de
aproveitamento em termos de produção de energia termoelétricil, porque economicamente, com os preços. de
madeira que existem no mercado internacional, no momento, é inconveniente a antieconômica a exploração da
madeira.
O SR. JOS:I:. UNS -Agradeço Sr. Ministro, a resposta de V. Ex• no mais, o meu testemunho do seu esforço e do esforço da sua equipe. Por dois anos, acompanhei esse trabalho e sei que muitos da sua equipe foram
injustamente a·cusados. Este País, um dia, há de fazer
justiça àqueles que se dedicam honestamente à causa
póblica. Muito obrigado.
O -sR. AMAURY STABILE- Muito obrigado,
nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao Senador Hélio Gueiros, na condição de Líder
de Partido.

O SR. HtLIO GUEIROS - Antes de mais nada,
eminente Ministro da Agricultura, Amaury Stabile, quero dizer a V. Ex• que a ausência eventual do Líder do
PMDB nesta Casa, por ocasião de sua visita, bem como
de grande parte de nossa Bancada, não deve significar
um desapreço pessoal a V. Ex•. nem desinteresse pelas
informações e .comentã_rios que V. Ex• presta, neste momento, a esta Casa. Apenas, Ex•, por uma coincidência
muito comum, mas desagradável, nos trabalhos desta
Casa, há sempre reuniões na mesma hora que outras e,
hoje, por exemplo, estava programada - antes de se saber da presença de V. Ex~ - uma reunião com o emínenfe ex-Senador Teotônio Vilela que iria, inclusive, apresentar um projeto alternativo para o Brasil.
Desta maneira, com eSsa coincidência desagradávelcomo eu disse - de horários, parte da Bancada do meu
Partido não pôde estar aqui presente para ouvir e discutir com V. Ex•
Eminente Ministro Amauri Stabile,_ o nobr~ Senador
Gabriel Hermes declarou que V. Ex• fez perguntas a V.
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Ex• mesmo e respondeu a todas elas, no que foi cOrroborado pelo eminente Líder José Lins.
Evidentemente, eu confirmo que V, Ex~ se perguntou e
respondeu, até porque a resposta de V. Ex' foi muito fácil, porque foi sempre um não. V, Ex• fez dez perguntas
depois da sua exposição cronometrada do affair CAPEMI, e depois respondeu a todas com um só advérbio que
foi "não". t realmente uma maneira muito fácil e simples de responder 2: todos os problemas, porque, com relação às indagaç_ões e perplexidades colocadas aqui para
discussão e esclarecimento pelos eminentes colegas do
PMDB. nós cremo:;; que as explicações de V. Ex• embora
respeitáveis, não satisfizeram a nossa curiosidade. V, Ex•
fala que não havia alternativa a não ser entregar o desm.atámehto de Tuc~:~ruí à CAPEM I, po,rque foi ela a.única que se apresentou habilitando-se a esta missão. MaS,
eminellte Ministro, talvez fosse altamente suspeito e merecesse indagação e dúvida da parte do Ministério da
Agricultura, a circunstância de quatorze empresas tradicionais e idóneas do ramo não terem se habilitado a essa
concorrência, embora tivessem maníf~tado desejo.
Como é que ante a indiferença e o desinteresse do ramo
tradicional, o Ministério cj.a Agricultura n"ão colocou em
dóvida uma empresa recém-criada apenas com um abrete sésaffio, de CAPEM I na frente, mas totalmente nova,
inclusive de responsabilidade limitada, para realizar um
empreendimento em que ela nunca teve a menor tradição. Na justificativa eu ouvi, aqUi, que era porque os
madeireiros da Amazônia não dispunham do know-how,
nem da tradição para fazer essa obra que era gigantesca.
Mas, eminente Mínistro, se os madeireiros da Amazônia não têm tradição nem know-how para realizar um
trabalho de desmatamento da Amazônia, quem ~ no
mundo que vai ter esse know-how?
Antes da CAPEM!, antes dos grandes projetas agropecuãrios na Amazônia, a Amazônia sempre extraiu madeira, sempre foi fornecedora não só para todo o mercado consumidor do Brasil mas para todo o mundo e nunca ninguém colocou em dóvida a competência do madeireiro paraense e do amazônida para tirar a madeira. De
repente, quando se acena com um desmatamento gigantesco, até então nunca visto no Brasil, surgem log-o os
obstãculos_e a Amazônia não tem COl;npetência para extrair uma madeira que ela vem extraindo ao longo dos
séculos ... _
Quero dizer a V. Ex•, eminente Ministro, que essa
mesma restrição_ à competência do homem da Amazônia
se repetiu por ocasião da licitação da usina de açúcar e
álcool Abranham Lincoln, no Município de Prainha, o
edital publicado, de saída, afastou logo todas as firmas
interessadas da Amazônia, porque colocou como exigência fund~mental o fato de a firma, a empresa, dispor de
tradição no ramo da extração de cana.
Como vê V. Ex• há sempre uma restrição a irilj)edir
que os homens da Amazônia tenham acesso a todos estes
grandes projetas e empreendimentos da Amazônia. E
agora, para talvez exemplificar ao Governo que ele está
agindo errado, com relação à sua impressão sobre o homem da Amazônia, está aí o fracasso monumental de
uma suposta empresa competente p_ara fazer o desmatamento da Amazônia.
No meu Estado, eminente Ministro Amaury Stabile,
há uma inforffiaÇão que corria de boca em boca, ou de
ouvido em ouvido; a respeito de uma ciência prévia, de
-que a CAPEMI sabia que o Governo iria liberar a exportação de madeiras em toras. Então, há o convencimento
no meu Estado de que se as outras empresas tradicionais
tivessem sabido que o Governo iria liberar a exportação
de madeira em toras, extraidas das matas do Reservatório de Tucuruí, essas empresas haveriam de se habilitar.
Não digo que seja verdade a insinuação ou a informação, mas não deixa de ser meio suspeito, pelo menos,
que quando o contrato foi assinado em agosto ou setembro, jã três __meses depois, o Ministêiío da Agricultura
e o Govergo _aceitaram a inforrriação da CAPEM I de
que não háviã. mercado, a não ser para exportação de
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madeira em toras. Ela nem havia começado a extrair coiM
sa alguma e, no entanto, a autoridade governamental se
convencera do argumento da CAPEM I e permitiu a exM
portação da madeira em toras.
Eu pergunto, se as firmas tradicionais soubessem- que
haveria essa liberação, será que elas não se habilitariam?
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o Banco Nacional da Habitação uma vila residencial,
por sinal já repudiada pelo Governo, para ganhar esse
um bilhão e meio para fazer frente a essa dívida. Aconte--Ce é que o _ Governo repudiou. Mas eu insisto, eminente
- MiniStro, n-ã necessidade de o Governo Federal acudir a
essa situação urgente de tensão social no meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sr. Ministro,
- desejo esclarecer a V. Ex~ que, na forma regimental, o
Líder de Partido tem 20 minutos para a interpelação,
mas V. Ex~ só tem 10 minutos.

Por outro lado, eminente Ministro Amaury Stâbile, o
que se viu é que, mais uma vez, por Oão conhecer a Ama-

zônia, uma empresa de fora não teve sucesso. O madeireiro da Amazónia saberia que não haveria· tenÍ·p·o-úl.it
para extrair a madeira, porque1 um an(:) de trabalho para
se extrair madeira na Amazônia, não são 12 meseS, S~Q 4
ou 5 meses, porque, na época das chuvas· não se pode ex-

trair madeiras. Também saberia que as famosas avaliações pelo ar, do projeto RADAM, são contraditadas
quando· se vai para a mata e vaí se ver realmente o que se
encontra nela. E, também, aquele relevo supostamente
liso da Amazônia, na verdade, ê um ielevo tortuoso, que
nem sempre dá condições de se abrir as estradas para o
escoamento dessa madeira.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho. Fazendo soar a
campainha.)- Está findo o prazo da nossa sessão, e eu,
de oficio, prorrogo o tempo· para o têrniino ·da sess-ão.
Não determino o prazo porque rtôs temos- sessão do
Congresso imediatamente. A sessão e-stá prorrogada.

O SR. HÍõL!O GUEIROS- Agradeço -a V. Ex• Sr.
Presidente. Ainda no decorrer da exposição de V. Ex',
Sr. Ministro, V. Ex~ garante que não houve qualquer fa~
voritismo com realação à CAPEM I. Eu pergunto, eminente MinistrO Amaury Stábile, serâ que não é um favorecimento a concessão de um aval de 100 milhões de
dólares para uma empresa recém-criada? Tenho a impressão de que, se não fosse -Uina certa boa vontade ou
exagerada boa vontade das autoridades governamentais,
não seria com tanta faciTidade qUe se iliadar um avaftão
grande, para uma empresa dessa natureza.
Mas, creio que, a esta altura, estamos chorando sobre
o leite derramado. É uma constatação não cínica, mas
realista, porque acho que agora pouca coisa poderá ser
feita para se livrar aquela madeira de ser afundada pelas
águas do Tocantins.
Agora, eminente Ministro Amaury Stáblte, fico pteocupado corn o problema social que está agoniando hoje,
neste dia, o interior do meu Esiado. Sabe V. Ex~ que os
peões despedidos pela CAPEMJ praticamente tomaram
conta das rodovias de Tucuruí, apropríaram-se das fiáquinaS que serviam à CAPEMI e estão criando um
problema muito sêrio à ordem e à paz no interior do meu
Estado. Hã poucos dias o eminente Presidente da República exortava e alertava os Governadores dos Estados para a sua obrigação de garantirem a ordefi!. pública
e a paz em todos os Estados~
Mas, eminente Ministro, não é possível que o_s governos dos Estados fiquem a tomar conta- dã" paz, da ordem
e da tranqUilidade pública e Uma ação ~o_ qoverno Federal esteja perturbando essa ordem e a tranqUilidade
pública.
V. Ex~. na sua minucioSa expoSição, pretendeU livrar a
responsabilidade da autoridade governamental federal,
declarando que se trata de um problema de uma empresa
privada. t=. possível que, tecnicamente, Ministro, legalmente, V. Ex' tenha razão, mas posso garantir a V. Ex'
que para os dois ou três mil peões Q.ue estão jOgados à
amargura, ao abandono, lá, em Tucuruí, essa desculpa
não vai servir para eles; eles não vão se conformar cOm
ela, porque a verdade ê que, desde o início~- o Goveino
Federal sempre esteve à sombra da atividade da Capenú.
.E. por isso, eminente Ministro, que pf-eõcupádO Já, com a
situação no momento em meu Estado, eu indago a V.
Ex• qu;l a predisposição do Governo Federal de atender
à situação desses peões?
Sab~ V. Ex•, segundo se comenta, que há necessidade
O:e uma indenização de Um bilhão e meio a ~o!~- bilhões
de cruzeiros para pagar iodis eSsas indenizações devidas
a esses peões. E houve até- uffia certa, não digo artimanha, mas uma certa tentativa da Capemi de vender para

V. EX~ sabe -que foi decretada a falência da
Agropecuárür- CAPEM L Com_ iss~ _vai acontecer
simplesmente uma coisa:- a- CAPEM I, que até estão
lutava e se esforçava para arranjar algum cruzeiro aqui,
alg_u_fn cruzeiro a1i, para satisfazer despesas inadiáveis,
vai cruzar os braços e não vai fazer mais nada, porque
foi decretada a falência dela, E o pior ê que toda a
-CAPEM! está com -sua sede de fato, com as suas
__ máquinas, com .os móveis, com seus imóveis, no Pará,
em Tucuruí, e essa falência foi decretacia no Ria de
_-"JanefrO~ QUer dizer, tudo será feito através de precatória.
E um processo falirnentar, que já leva 2, 3, 4 ap.os para
ser resolvido, h"aja vista o caso da PANAIR do Brasil,
que até hoje talvez não tenha sido resolvido, um caso de
--pn;-cesso- falimentar que, normalmente, dura 4, 5 anos,
repito, vai agora, por causa das precatórias, levar lO ou
15 anos. Vai ser difícil, eminente Ministro Stabite, que o
Peão, que o pobl-e, que o colono, que foi enganado, que
foi tapeado pela CAPEM!, vá aceitar que, agora, o
problema seja puramente do Poder Judiciárío. Ele não
vili aceitar, eminente Ministro. É por issO Que eu, em
nome- do povo do Pará, e também creio que faço esse
apelo em nome dO Governo do ~tado do Pará, faço um
apelo a V. Ex.• pai-a -que, já ciue o _Ministério da
Agricultura apuiOu aqui e ali, de alguma maneira, a
CAPEM!. siga_ até o final, pelo menos para garantir a
legítima e justa indenizaçào a esses peões da CAPEM I.

Eram as observações, eminente Ministro, que desejava
fazer no injcio desta noite, aqui nesta reunião com V.
Ex,, e aproveitar a oportunidade também para dizer ª"os
eminentes Senadores do PDS que enxergaram nas
_ perguntas e indagações. sinceras feitas pelos Srs.
Senadores do PMDB, insinuações e acusações sobre
desonestidade de qualquer administrador federal, que
realmente o PMDB nunca e jamais teve essa intenção.
Apenas V. Ex' há de compreender que esse caso da
CAPEM! tem certas conotações policialescas, quase
criminais. E é verdade que quando se vai díscutir um
assunto delicado, para não se dizer escabroso, é possível
que se diga alguma coisa que possa ser tomada como
uma insinuação ou acusação. Mas, da parte do PMDB,
o que se quer apenas, Sr. Ministro, é o esclarecimento da
verdade e a defesa dos interesses daqueles menos
favorecidos. Esta é a úniCa intenç~o do PMDB.
O PMDB não está aqui ·para fazer demagogia, como
diss_e também o outro Senador que me antecedeu, O que
não se pode é querer desqualificar uma ação vigilante,
zelosa, do PMDB, com esses epítetos ~ ~ssas
qualificações de -que isso ê demagogia e de que queremos
o pior para o Brasil. Essa não é a nossa intenção. Nós
queremos o melhor para o Brasil, queremos que haja
seriedade na coisa pública brasileira.
Sabemos perfeitamente que não é, na verdade, o
primeiro esêalàO que ril.anda no BrasiL Infelizmente, Sr.
Ministro, e V. Ex-~' deve ter essa experiência amarga, nem
sempre o primeiro escalão é .quem dita o que realmente
se faz no Brasil. Há outros escalões e há outras
influênCias porventura estranhas que, realmente, chegam
a afetar a decisão do Governo, e isso, muitas vezes, pode
comprometer a boa solução do caso, sem .que isso
imPlique-, necessariamente, ato de .desonestidade com
relação ao primeiro escalão.
Eram as observações que faço a V. Ex•, atendendo já
ao olhar zeloso e vigilante do eminente Presidente Nilo ·
Coelho, mas apenas dizendo a V._ Ex~ que _creio
firffieinente na boa fé de V, Ex• na exposição que fez a
esta Casa, m.as posso paroqiar Shakespeare para dizer
que nesse casO entre a CAPEMI e TUCURUJ talvez
hajil mais coisas do que pensa a boa fé de V. Ex• Muíto
-- obfigado.

O SR. AMAURY STABlLE- Pois não, Senador.
Senador, V. Ex' mencionou a preocupação de o
PMDB em obter a verdade. Esta foi a colocação feita e
esia foi a preocupação dos Srs." Senadores do Partido da
Oposição que;- _aqúi, fizeáúTI as suas colocações.
Eu afirmaria a V. Ex~ de que esta, também, é a
preocupação do PDS, do Partido do Goverl:io; esta
também é a preocupa~ão do Ministério da Agricultura.
E através ·desta oportunidade que me foi dada no
Senado, trazer ao conhecimento dos Srs. Sen_adores, e
através d;s Srs. ao País como um todo, a verdade sobre
este projeto que não teve bom fim.
Esta minha exposição se calcou em dado, se calcou
numa vivência contínua do problema. E estão apoiadas,
todas as alegações feitas por mim em documentação
hábil que estarão sempre à disposição de V. Ex•; e eu
terei taJvez oportunidade de apresentá-las na CPl da
Câmãra -dos Deputados,
Nossa preocupação foi esta também: trazer a todos o
conhecimento da verdade do af!aire; trazer a todos o
co-nhecimento do que efet~vame!'lte se passou, separando
o SeOsacíónalismO, qUe se criou ao redor do fato, do
aspecto conéreto, verdadeiro.
Primeiro V. Ex• mencionou a cautelá e a preocupação
sobre o segundo escalão. Eu afirmo a V. ·Ex~ que no
nosso Ministério, e isto acontece em outros, o segundo, o
terceiro e .o. .quarto escalões do Ministério da
Agricultura, é um escalão só, é um escalão do
Ministério, é o escalão da intenção séria e honesta de
trubaJhar no seu dia-a~dia, cumprindo sua obrigação.
Eu, como comandante do Ministério, convivendo com
meus companheiros do Ministério da Agricultura, tenho
sentido a honestidade do propósito, a seriedade do
esforço, representando o Ministério uma unidade onde
sou o responsável por tudo, mas que confia inteiramente
em seus comandados.
Era só uma colocação que gostaria de fazer neste
momento,
Desenvolvendo as questões apresentadas por V, Ex'
quanto ao aspecto social, eu gostaria, nobre Senadorse ainda não for do conhecimento de V. Ex•, que
ãcredíto não Seja - de dizer que o síndico da massa
falida, Deputado Carlos Alberto de Carli, já se
prontificOu a estar, segunda-feira., em Tucuruí, a fim de
explicar aos peões- os seus direitos, que serão
resguardados no pagamento. das tdenizações. Porque
existe, nos pátios da CAPEM I, em Tucuruí, nos pátios
da CIBRAZEM, aproximadamente 200 mil m~tros
cúbicos ck madeira boa, no total são 270, dos quais se
eliminam 20 ou 25% poí estrago, chega-se aos 200, qUe,
-vendidos como refugo, a Cr$ 10.000 o m 3, darão dois
bilhões·de cruzeiros, coisa que não vai acontecer, porque
esse é um preço muito baixo. Esse dinheiro será usado no
' pagarilento das idenizaÇ-ões dos peões.
O Governo, apesar de reconhecer .que é uma iniciativa
privada, qué- foi uma assunção de risco_ por uma
inicíãtiva privada, nunca descuidou desse aspecto social.
A prova é que, pelo Ministério, via IBDF, compramos
madeira ~ pagamos o atrasado; via COBAL vendemos
c;omida, não deixamos que faltasse, um dia alimentos aos
peões, mesmo tendo seus salários atualizados através de
vales que esses trabalhadores fizeram e que vão pagar,
posteriórmente, quando receberem a indenização.
O fato de ter a empresa entrado em regime falimentar
facilitou a solução do problema, porque antes, sem
recursOs, a CA:PEMI- não poderia dispensar os
empregados. Agora sim, pagando a esses homens ela
pode dispensá-los. Montou-se, na área de Tucuruí, um
escritóiiO do Ministérío do Trabalho, onde se
encaminhou aproximadamente, 600 peões de Tucuruí
para empregos em outras -áreas, nas empreiteiras que
estão terminando a hidrelétrica, criando-se condições às
novas madeireiras que entrarem !á para explorar a

1300 Quarta-feira 27

margem direita, contratarem esses homens para irem
trabalhar. Houve esse cuidado todo.
A informação que me chega é que aquele movimento,
eu diria impensado, porque os salários dos peões
estavam pagos, de ir para as estradas bloquear foi
eHminado agora à tarde. As estradas estão inteiramente
abertas com a explicação que foi" dada de que, na
segunda-feira, o síndico da massa falida irá conversar
com os empregados e explicar a eles seus direitos. Agora,
com a falência, está garantído a eles, empregados, peões,
o recebimento da indenização. Então, quanto ao aspecto
social, tranqtlilíze-se o Sr. Governador do Pará,
tranqUilize-se V~ _Ex•, pois está resolvido, eu diria. Nesse
meio tempo não faltará comida ao peão de Tucuruí.
Existe um ativo da CAPEM I, que será vendido e usado
para liquidação desse passivo.
Nas_ colocações feitas por V. Ex~, que merecem toda a
nossa consideração, a nossa atenção, uma delas se
referiu novamente a uma empresa recém~organizada,
assumindo aquela responsabilidade, eu aduziria, como
expliquei, que foi um sistema integrado que asssumiu
formalmente, através de carta, e através de assinatura
num contrato de fiança, a responsabilidade global, o
favo_ritismo na concessão de 100 milhões ele dól&res_de
fiança, eu diria, nobre "Seinador, que os toO milhões foi
um protocolo de intenções de atendimento. A fiança foi
de 25 milhões de dólares, perfeitamente garantida como
foi explicada, por haveres que serão monetarizados,
vamos dizer, agora, no processo de habilitação na
falência, pelo BNCC, resSarcindo~se o mais possível
desse eventual prejutzo. Um prejuízo eventual que serã
inteiramente absorvido pelo banco, através da reserva
para devedores duvidosos que normalmente é feita todo
ano, representando até 2% do total de aplicações._ Num
total de aplicações de 400 Iriilhões de cruzeiros esperado
para 31 de de:zem_bro de 1982, 2% representã
aproximadamente 9 bilhões, só de reserva, para
devedores duvidosos, quando 5 milhões de dólares, a
SOO, 600, 700 cruzeiios, representam 2,5 bilhões, 3
bilhões de cruzeiros, da reserva para devedores
duvidosos, legalmente obrigatória de ser estabelecida,
abriga e anula qualquer efeito maléfico em cima _d_o
BNCC, pela eventual assunção de um valor global de
prejuízos.
Favoritismo nunca, porque foi fêito um bom negócio
na ocasião. Pelos estudos, pela garantia oferecida, pelo
mercado internacional, a operação se oferecia como do
mais alto interes-se, tanto é que dois bancos estrangeiros
entraram depois de analisar o projeto. Nunca hQuve
favoritismo, porque-foi um negócio, negócio legítimo,
onde o BNCC não punha dinheiro, dava uma fiança e
poderia, efetivamente, transformar esta fiança num
resultado excelente para. o banco, coisa que naquela
ocasião ninguém podia prever que não fosse acontecer.
A CAPEM! relmente inexperiente no processo, mas
contratando gente experiente dentro de um princípio de
diversificação.
Aos madeireiros da Amazônia foi dada a
aportunidade de participar do projeto, através de- um
consórcio, onde poderiam se reunir e explorar a madeira.
Madeireiros que têm explorado, até agora- eu _diriaáreas limitadas, face à imensidão de__ um projeto como
esse, onde as características de exploração eram
completamente diferentes, que exigiam a presença de um
grupo sólido que gerenciasse bem, que vendesse_bem no
exterior, a fim de fazei' desse Um bom negócio.-- E eu
repito, aos madeireiros da Amazônia, que têm todo o
nosso respeito, por uma exp[otaçào reduzida, reduzida
no sentido de pouca penetração, de pouca volumetria,
face à imensidão da reserva de floresta da Amazônia, roi
dada a oportunidade a eles atravês de um consórcio,
onde eles poderiam ter feito essa associação.
Mesmo agora, nobre Senador, as empresas
interessadas na exploração, na comercialização com
risco, as empresas interessadas na explotação da margem
direita, ainda nos- indicam madeireiros ou serrarias da
área. Há um interesse, mas ainda não se credenciaram. O
IBDF, no seu cantata feito de abertura dos 38 mil
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hectares da margem direita, entrou em cantata com oito
grandes empresas, e mais quatro de vários lugares do
Pais. Um grupo de madeireiros donos de sei-i:-arias do
Pará, com associação de classe: Associação das
Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará
e Amapá: madeireiras do Sul do_ Pará, de Mar8.bá e
Tucuruí, Sindicato das Indústrias e Serrarias do Paraná,
e Sociedade Brasileira de Silvicultura, mostrando o
cuidado de nossa ação em abrir__ o leque para a
possibilidade da explotação dessa segunda área.
As minhas respostas, Senador, as minhas colocações
foram respostas fáceis, porque são respostas calcadas na
veracidad_e__ dos fatos. Por isto acreditei que seria a
melhor maneira de desenvolver ã nossa explanaÇão,
descendo a tipos de indagação que foram levantadas por
inúmeros setores dã sociedade brasileira, em relação ao
projeto CAPEM!. E eu repito, foi fácil dar essas
respostas, porque elas todas estão baseadas em fatos
concretos, em situações efetivamente vividas, onde não
houve favoritismo, não houve qualquer ação de
corrupção por parte de qualquer entidade do Governo
envolvida no processo. E, se as houve, foi um problema
interno de uma empresa privada, onde não cabia uma
_ intervenção do Governo, a não ser cancelando um
contrato, irregularidades essas que deverão ser e que
s_erào apuradas, a fim de que os seus responsáveis
paguem por suas ações dolosas.
Esta Sen_ador Hélio Gueiros, a minha colocação.

V. Ex• já explicou algumas das razões inclusive a
variação do preço da madeira no mercado internacional,
e outros fatores conjunturais que interfírir'ám ao longo
desse período, no desdobramento e na execução desse
projeto.
- "Nã riea,[idade, a raiz de todo o problema está no fato
de que não há nenhuma experiência no mundo tropical,
para a extração de madeira, numa área da extensão,
daquela que vai ser inundada pela bacia do reservatório
da Hidrelétrica de Tucuruí.
Tive a oportunidade de fazer estudos sobre o ass_unto
no relatório da COmissão Parlamentar de Inquérito,
instituída para apurar· a devastação florestal da
Amazônia. E neste relatório que foi aprovado por
unânímidade, inclusive, pelos nobres Senadores que o
integravam como representantes do PMDB, a respeito
dessa experiência internacional, tive oportunidade de
destacar que ela, realmente, ê muito limitada.

O SR. HÉLIO GUEIROS- Muito obrigado a V. Ex~

E aqui prossegue o estudo de todos esses países, para
mostrar, inclusive, como na América Latina nós não
temos experiência dessa natureza. E hã Upl fato sugestivo
a esse respei!o: quando foi feito inventário florestal, da
área a ser inundada no perfodo dé 1977. a 1979, a
empresa Hidro~brasileira estimoU ·a· Yoluffietria das
madeiras existentes _na área em l I milhões de metros
cúbicos. E sabemos que, à medida em que esses_estudos
foram sendo detalhados, esssa estimativa foi sendo
reduzida para 8, para 6,5, para pouco mais de 4 milhões
de metros cúbicos.
Neste particular, como homem da Amazónia, que a
conhece perfeitamente, tem razão n_obr_e Senador Hélio
Gueiros, porque a fotografia tomada, a
aerofotogrametria, mesmo os processos detalhados e
técnicos do Projeto RADAM não permitem_avaliar com
precisão o que está no e.mago dessa floresta, o que está
debaixo __ desse revestimento florístico. E essa ârea,
_sabemos nós, esta região, estã sendo penetrada, há várias
décadas, especialmente para exploração da madeira, do
mógno da Bacia do Tocantins e do Araguaia.
Equívocos dessa natureza e fatos outros relacionados
por V. Ex.• conduziram a esse insucesso. Nós o
deploramos profundamente; causou uma grande
- - frustração no meu Estado, que é o Estado do Senador
Hélio Gueiros, e, sem dúvida alguma, frustrou o
interess.e nacional, que esperava ver essa experiência
vitoriosa, porque ela serviria de_ base para o
procedimento a ser adotado nas áreas de Samuel, de
Balbina, de Cahoeira da Porteira, de Santa Isabel, do
Aragu~ia, da Bacia do Xingu, do Tapajós, do Madeira e
de tantos riOS da Amazônia, onde está hoje o maior
potencial hidrelêtrico do Brasil. O desejo nacional, o
desejo do Pará, o desejo do Brasil é que essa empresa
fosse bem sucedida.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
ao nobre Senador Aloysio Chaves.

pt~lavra

O SR. ALOYSIO CHAVES - Sr. Presidente,
eminente Ministro Amaury Stabile:
Seria quase desnecessário a minha intervençãO- nO fin~l
deste debate, tal a clareza, a concisão da exposição de V.
Ex~ e os argumentos que aduziu para demonstrar à
saciedade, a maneira irrepreensfvel como se houve o
Ministério da Agricultura nesse episódio e, portanto, o
Governo Federal.
Mas~ n_ão será despiciendo traçar, mesmo de uma
forma extremamente sucinta~ o itinerário desse
problema. V. Ex:• se referiu ao primeiro edital que foi
abe:rLo. Catorze: empresas, apenas, se interessaram em
retirar a documentação e .desejaram participar da
exploração co~ contrato de risco; em outras palavras,
clesde que o Governo Federal cobrisse todas as despesas,
assumisse todos os encargos dessa exploração e, por isso
mesmo, nesse elenco ae empresas quase todas são
conhecidas como· grandes empreiteir8.s voltadas para
outros setores que não o da: exploração madeireira.
Encerrada a concorrência, o Ministêrio não se utilizou
da faculdade do Decreto-lei n9 200, mas antes prorrogou
o prazo por trés meses, ensejando que essas empresas
pudessem, realmente, apresentar propostas para serem
examinadas pelo Ministério. Uma segunda concorrência
depois foi aberta.
E aqu·i um ponto que precisa ser repetido, porque jã se
alegou, na intervenção _de um ilustre S_enador pela
Oposição, de que no segundo edital se criara·m
facilidades de tal ordem que a CAPEM I pôde se colocar
como única conç:orrente nessa licitação.
O fato não é, absolutamente, verdadeiro. Basta cotejar
ós dois editais. O segundo edital repete as mesmas
condiçõeS, as mesmas ex:igéncias do primeiro.

V. Ex.• explicou que a CAPEMI Agropecuária foi
respaldada por todo o grupo CAPEM I, grupo idôneo,
grupo diversificado, grupo com patrimônio qrie eStava
acima do que era exigido no edital. Inclusive com uma
liqu.idez constatada e apurado nos balanços publicados
ofi-cialmente. E, sendo a única empresa que compareceu,
ela~ ilecessáriamente, deveria ser adjudicado o contrato
parU-a---extração dessa madeira.
E por que essa empresa, por que este grupo, dotado de
indiscutível boa vontade, pensando em fazer um
excelente investimento foi mal sucedido.
-

a

..Na Amazônia, com milhares de espêcies,
somente umas 50 são largamente exploradas,
embora_ mais ou menos 400 tenham valor
econômico.
A Africa exporta apenas 35 principais espêcíes,
sendo que somente 10 espécies perfazem 10% do
total exportado. Já o sudeste da Asia expo·rta
basicamente 100 espécies, mas a maior das
exportações provém de mais ou menos 12 espéci~...

Infelizmente, tal não ocorre. Mas, partir daí para
culpar o Governo, para atribuir ao Governo Federa[ ao
Ministério da Agricultura, responsabilidade nesse erro,
afirmar~se, como se afirmou aqui, e- daí a razão do
prcitesto de vários eminentes colegas do meu Partido de
que há uma lamentável estória de corrupção, neste Pafs,
nos últimos anos, e que os responsáveis festejam ã sua
impunidade, é uma clamorosa inverdade, se não uma
provocação, que o meu Partido e a Liderança do
Governo não aceitam. O Governo pauta os seu"S atas Por
rigorosa honestida,de comprovada, honestidade que nós
poderíamos dizer que se encarna na pessoa do eminente
Presidente da República, cuja vidã. ilibada como
cidadão, como militar, como Presidente deste País, é um
exerilplo _para yoaos- -nós. Há, sem dúv-id8. alguma,
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corrupção em todos os países, _em qualquer parte do
Mundo, no Mundo Ocidentftl, nO Mundo Sociafista.
Há poucos dias, os jornais noÚciãvam a demiSsão de
um Ministro da União Soviêtica;· Por c(rr:ruiiçãO.- Há

corrupção em todas as épocas. E aqui se falou muito a
esse respeito, inclusive alegando que os contratos_com a
CAPEM I foram praticados debaixo da vigência de atas

institucionais, de- AIR5, quando tal fatO ê tambéin uma
clamorosa inverdade. Porque todos nós sabemos que os
atas institucionais foram revo&:idos neste: Pâ.íS, pelo
Presidente Ernesto GC::isel, einjaneiro-de 1979.-Nôs não
vamos falar em corrupção, nem muito menos nos
reportar a fatos notórios na nossa região, antes de 1964,
em Estados que hoje, por decisão soberana do povo,
voltaram aos mesmos dirigentes envolvidos em
deploráveis episódíos administrativos. A posição do
Governo, onde constatar a -ir-r_egualaridade, _é ~s_clare~er,
é apurar irresponsabilidades, e qUein as praticou, para
puni-los.
E, por isso mesmo, o meu Pãrtido e o Governo dão
uma demonstração expressiva desse fiito; e -ôe- coerência
com essa conduta, em convidando, como tem
convidado, ilustres personalidades do Governo, para
prestar os esclarecimentós necessários às lideranças, aos
Senadores, às Coffiissões, se· rlecessãrio, ao Plenário
desta Casa. E, quandO- o PDS convocou V. Ex', o fez
apenas para que V. Ex• tivesse oportunidade de prestar,
como prestou hoje, um grande serviço ao meu Partido e
ao Governo, ·demonstrando, de maneira clara e
inequívoca, o procedimento irrepreensível da sua
administração, e a conduta também incensurável do
Governo Federal, com relãção ao episódio da CAPEM I.

Nós esperamos, Sr. Ministro, que todos os fatos
vinculados a esse episódÍo sejam superadOs, que se possa
ainda, improvisando soluções, minimizar os efeitos
prejudiciais do insucesso .dessa empresa na região.
Esperamos, sobretudo, e junto a minha voz a do nobre
Senador Hélio Queiras, como representante do PMDB,
que os operários, que- prestam os serviços, os
trabalhadores, que em número superior a mais de 1.500,
penetraram a floresta, foram para- o âmago da mata
derrubar a madeira, trabalhando cm favor da construção
dessa hidrelétrica de Tucuruf e do desenvolvimento da
nossa região, hão sejam prejudicados, não seÚm
sancionados por um ato que resulta da imperícia, da
incompetência ou da imprevidência de uma -empreSa,
que todos nós lamentamos ter sido ma1sucedida nesse
episódio.
Portanto, Sr. Presidente, Sr. Ministro Amaury Stabile,
não há, no fato de ter sido den-t.iltciad-o este Contr3io, -nenhuma medida, nenhuma providência censurâvei.
Pelo contrário, a --medí<fa como foi conduzido esse
episódio mostra a prudência, o acerto e a clarividência
do Governo, porque V. Ex'- se empenhou, como o
Governo, em evitar,-até o últimO mOmento, oS episódios
que resultaram nesse insucesso da CAPEMI e da
denúncia do coõ.trato que_ ela tinha com o Ministério da
Agricultura. Empresas serem amparadas, empresas
serem ajudadas, em determinado momento, não
constitui uma novidade, e nem é o faia comum ao Brasil,
mas ocorre em todos os outros países. Porque, muitas
vezes, é preferível fazer este esforço do que provocar um
resultado de conseqüências muito mais prejudiciais,
muito mais danosas, à, economia, aos- trabalhadores, à
região e_ ao Pais. Recentemente, assistimos a um episódio
muito ífúSirativo: o governo socialista da Espanha foi
obrigado a incorporar todo o grupo Romaza, mais de
400 empresas, desde o fabricante do vinho Xerez, aos
bancos, porque este grupo, durante muitos anos, não
obstante o esforço, a ajuda do governo espanh_ol, _não
conseguiu superar as dificuldades financeiras e estava à
porta da insolvência. Aqui, não se chegou a- este ponto.
V. Ex', através da sua coCirdenação, exerceu uma ação
fiscalizadora; rCUn-iÕes- fOram feitãs. Aqui, ·v. Ex'
menciona, na sua exposição, o esfofço~lnclusive;de uma
empresa conhecida, Andrade Gutierrez,_ que feZ uma
avaliação, m"as não q uís aSSúrõ."ir o risco, a não se-r que o
Governo garantisse todas- as operações. V. Ex~
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menciona, no seu trabalho, até a tentativa da
constituição de um consórcio, reunindo inúmeras
gfande~- respeitáveis empresas deste País para dar
prosseguimento à exploração madeireira nessa região.
Nem es:ta tentattva foi bem sucedida. Tudo que podh ser
feito -fof feito por V. Ex'-, com o melhor crítério, com o
maior aceito, e o PDS não tem nenhuma restrição a
fazer e nenh_u~a censura ao trabalho que o Ministério da
Agricultura desenvolveu, no tocante a esse problema de
desmatamento de Tucuruí. Apenas·, lamenta que essa
empresa tenha sido malsucedida. E nós esperamos que
esses erros do passado sirvam de ensinamento, de lição,
no futuro, em defesa dos interesses da Amazônia e do
Brasil. Muito obrigado a V. Ex~.
O SR. AMAURY STABILE- Senador, creio que o
assunto foi todo exaustivamente desenvolvido. Neste
momento, Ciibe a mim, a par de uma verificaçãõ que vou
fazer sobre se o delegado do IBDF tinha uma serraria
naquela área, tenho uma informação de que o nosso
;PreSidente do IBOF' desconhece esse assunto, mas eu
vou saber, a par desse detalhe, creio, Sr. Presidente, que
não cabe a mim mais do que agradecer, de forma sincera,
a oportunidade desse convívio ameno que tive com os
Srs. S_enadores, nestas horas que transcorreram, a este
nosso conta to. Creio que foi efetivamente um motivo de
grande satisfação para mim, de grande honra eu diria,
por humildemente vir a esta Casa que tem tanta
signifi_çaç_ão e é tão importante ao País, com membros
que, de uma certa maneira, jâ se transformaram em
legenda neste País, pela postura, pela clareza, pela
educação, pela veemência, pela oratória. Acreditem, Srs.
Senadores, da_minha satisfação, dO meu orgulho, de um
brasileiro humi{cle. ter tido a oportunidade de conviver
_estas _horas com. y. ~x•s. Guardo, desta minha passagem
pelo Governo, alguns momentos de satisfação, e este
momento de convívio com V. Ex.ts, tenho certeza, irá
ocupar um lugar proeminente, um lugar da maior
importância no_. conjunto destas minhas expedências de
homem -públicO e de representante num Ministério do
ÔoYcrno Federal.
Agradeço, novamente, esta oportunidade que V. Ex•s
me deram. Sr. Presidente, meu agradecimento, reafirmo
a minha disposição de estar sempre com as portas
abertas de nosso Ministério a qualquer indagação, a
_ qualquer consulta. Amanhã deverá estar nas mãos de V.
EI<.'S uma publicação impressa com toda esta minha
exposição: repito, estou às ordens, no Ministério, para
:Cjualquer outro esclarecimento. E fica aqui, mais uma
v-ez, O Tneu agradecimento sincero pela forma
caValheiresca, pela forma agradável com que todo este
nosso debate foi conduzido, ãtestando, mais uma vez,
todo o_alto nível de educação, de cultura, de proficiência
dos Srs. Senadores da República.
Meu agradecimento. (Muito beml Palmas
prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sr. Ministro,
a Presidência deseja dirigir algumas palavras a V. Ex• e,
de um modo particular, à equipe do Ministério da
Agricultura que lota a ala dos nossos convidados.
Esta Casa é o Senado da República, é uma Casa que-é
fruto do regime democrático. Só os países que conhecem
a líberdade podem viver o instante que nó~ vivemos: o
debate de um- Delegado- do Presidente da República com
os representantes do povo para prestar contas ao povo
dos atas do Governo. Sô-·nas regimes democrâticos, no
·rai-Jameniarismo, é o ato do diário, é possível viver isso,
e já quase a minoria no mundo de hoje, porque há muito
país em que não interpela o Governo para pedir
explicação nenhuma.
Estamos no mês de abril, o Patrono desta Casa é
Tu·adentes. o-nosso- Palácio, no Rio de Janeiro, era o
Palácio Tiradentes. E no dia 21 tive o privilégio de, na
VIJ:i Rica, l-eceber a medalha Tiradentes e presenciar a
feSta cívica mais bonita deste País e ter a evocação do
·"que ·repi-eSeilta e do qUe signitíca- à Iíbefdade, como
• conquistamos·- a libefdade, para dar valor a uma
celebração desta noite de hoje, porque esses técnicos
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todos que estão na tribuna, não podem avaliar o sentido
de seis_ horas de interpelação ao seu Ministro, --porque
eles podem pensar que o Ministro está ocupando um
lugar de pelourinho. Mas, se eles tiYeram tempo de ler,
um dia, o maior pensador que a Alemanha já teve, que
foi diplomata, que foi pOlítico, -cjue foi poeta, que foi,
sobretudo, teatrólogo, que se chamou Goethe, sabem
que ele disse que a sociedade tinha homens ilustres, tinha
homens valorosos, tinha homens valiosos, mas que os
homens indispensáveis eram os homens públicos, que
eram os -homens eleitos do povo, e os homens que
exerciam uma. função pública. Aqui estão os homens
eleüos do povo, e os homens que exercem a função
pública.
.Nó.s fazemos a sociedade brasileira, e, hoje, pela
manhã, Sr. Ministro, nós assistíamos ao embarque do
Presidente da República, e falando nos instantes finais
cm que o Presidente tomava o avião, conversávamos
sobre a obra mais consagradora do seu Ministério, sem
querer causar ciúmes aos demais, à EMBRAPA, obra
grandiosa que _boje celebra 10 anos de realização.
(Palmas.) E, na celebração dos 10 anos da EMBRAPA,
eu dizia, p<lra fazer raiva a todo mundo:- Presidente, a
EMBRAPA Yai plantar trigo nas margens do São
Francisco, na região de Petrolina. Ele dizia: - .. Nilo
Coelho, esta repartição só me dá notícias alegres."
Então, Sr. _Ministro, nós safamos dali para a cew
lebração dos acontecimentos da EMBRAPA. Os técniw
cos brasileiros projetados aqui e fora deste País, fazendo
a cíência agrícola, aumentando a produtividade e essa
safra que celebramos de mais de 50 milhões de toneladas
de grãos, nós devemos a esses técnicos todos que estão
alí.
Esta noite de hoje não é do Sr. Ministro, não é da CA~
PEMI, uma maldita empresa que fracassou na execução
dos trabalhos, é do regime que permitiu a presença do
Ministro. Se houve mérito no comparecimento do Mi~
nistro, vamos celebrar nas coisas positivas da administração~ no respeito que houve do Parlamentar que interpelou, nas respostas certas que foram dadas, nas portas
abertas que foram oferecidas a todos os Parlamentares e
na consagração da coisa pública como uma coisa séria.
Ditas estas palavras, Sr. Ministro, muito obrigado, em
nome do Senado da República que, neste instante, tenho
a hoora de presidir.
Muito obrigado pela presença de V. Ex' (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais
havendo o que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
110, de 1981 (apresentado pelaComissão de Economia
como coriClusão de seu Parecer n9 732, de 1981), que au~

toriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos
(SP) a elevar em CrS 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzenw
tos e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante
de sua dívida consolidada tendo
PARECERES, sob n9s 733 e 734, de 1981, das Cernis~
sões:
-de Cosntiluição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurididdade; e
-de MunicíjJios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
153, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 933, de 1981), que au~
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toriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar
em CrS 36,495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos
e noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros) o montante

de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 934 e 935, de 1981, das Comissões-;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra~
mos; e
-de Munidpios, favorável

Votação; em turno único, do Projeto de_R~olução n9
211, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n<? 1.247, de 1981), que
autoriza _a: Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a
elevar em Cr$ 57.964.717,30 (cinqüenta e sete mflhões,
novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e dezessete
cruzeiros_ e trinta centav_os) o_ montante de. SUl\ diVida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n~>s 1.248 e 1.249, de 1981, das Comissõ~s:

-de Cdnstituição "é Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e

-de MunidpiOS, -ravo-ráVel.

Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução n~'
133, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu_Pare<;.er nl' 859, de 1981}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritínga (SP) a elevarem CrS 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros} o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 860 e 861, de 1981, das Cernis.:
sões:
. -de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurididdãde, com vot_p vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípids;o favOráVel.
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Votação effi turno único, do PrOjeto- de Resohtção n"
5, de 1_98.i (apreSeri.tadÓ pela Corriissão Oe Economia
como conclusão de seu Parecer n<Jl_8, de 1982), que autoriza o_Governo do Estado de Alag9as a elevar em_Cr$
551.515.500;00 (quinhentos e cinqUenta e um milhões,
quinhento_s e_quinze mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, ten~o
PARECER, sOb n" 19, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

Votação, em turno único, do Requerimento nq 574, de_
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do-art. 367 do Regimento. Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~'I03, de 1981,
que- autOriza a Prefeitura Municipal de Nova Serrana
(MO) a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeirás), d mOntante de sua aívfdã ·consolidada.

Votação, em turno único, do Projeto de Res.olução n9
83, de -l982 (apresentado pela Comissão de Economia
como c~nclusão de seu Parecer n<J 448, de 1982), que autoriza o Governo dó Estado da Paraíba a elevar e_m Cr$
749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante_de sua
dívida consolidada, ten.do
PARECER, sob n" 449, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, coin voto vencido do Senador Dirceu Cardoso.

_Votação,_ em turm_) ~nico, do Projeto de Resolução n"
138; de 1982 (apresentado petac-cõnilssão -de Economia
como conclusão de seu Parecer n" 801, de t982\ que autoriza o Oove-fno do Estado _de Al!lgoas _a elevar em Cr$
1.172.118,000,00 (um bilhão, cenfo e setenta e Pois miHiões, cento e-·dezõito rriíl cruzeiro-s), o nlontante.de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n" 802, de t 982, da COrrlissão
--de C~nsÚtui(-ão e Justiça, pda cO.nstitucionalid:ade e
juridicidade.

lO
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Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n9
230, de 1981 (apresentado pela ComissãO de Economia
como conclusão de seu Pa;ecer_n9 1.300, de 1981}, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Luz (MO) a elevar
em CrS 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e
setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s !.301 e 1.302, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Jusflça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
268, de 1981 (apresentado pela-Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n<J 1.458, de 1981 ), que
autoriza a Prefeítui'a Municipal de Salto (SP) a elevar em
CrS 54.989.380,82 (CiOqnent:a e quatro milhões, novecentos e oitenta e nove niil, trezentos e oitenta cruzeiroS e Oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.459 e 1.460, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municfplos, favorável.
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Votação, em turno único, do Projt;:to de Resolução n9
140, de 1982 (apresentado pela ComissãiYde Economia
como conc1usào de seu Parecer n.;. 805, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em
Cr$ 493.000.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n" 806, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalídade e
juridicidade.

II
Votação, em turno único, -do Requerimento n9 572, de
1983, de autoria do-Senador Alfredo Campos, solicitan~
do, nos termos do art. 36.7 do Regimen~o l_nterno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n" 74, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(MO) a elevar em Cr$ 589.700.000,00-(<juinhentos e oitenta_e nove milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de sua dív_ida çonsolidada._
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Vo-Úi.ç-ã-o, em turno único, do Requerimento n~' 575, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan~
do, nos termos do art. 36] do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n.;. 104, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Carrancas (MG}
a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e viole e cfflCo
.~cruz~.r9sj, o mqntante de sua dívida consolidada.
15

Vot;çã.o, em turno único, do Re4uerimento n9 576, ·de
1_983: de autor.~.do Senador AlfredQ Canlpos: solicitando, nos termos do ar~. 367 do Regimento Interno, o de·sarquivaiTICnto-do Projeto de Resolução n<J 105, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Pedro_ d_o_s
Ferros (MO) a elevar em Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e
quatro milhões, seiscentos e oitenta e_ quatro mil e seiscentos cruzeirOs); o montante de sua dívida consolidada.

16

Votação, em turno únic_o, do Requerimento nq 577, de
- 1983, de autoria do Senador Alfredo Campàs, solicitan~do, nos termos do ã.rt. 367 do Regimento Interno, o desai"qUfVãinento do Projeto de Resolução n9 125, de 1981,
QUe autoriza a Prefeitura MunicipaL de Lagoa da Prat;1
(MO) a elevar em Cr$ 148.198.050,00 (cento e quarenta e
oito milhões, c~nto e noventa e oito mil e çinqüenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
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Votação, em turno úntco; do Requerimento n"' 578, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, rioS termos do art. 367 do Reginiento Interno, o desar-qUIVamento dó Projeto de Resolução n<Jl28, de 1981,
que aufotiza a Prefeitura Municipal de Patrocinio (MO)
a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões,
seiScentos -e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros), o
montante de sua dívida consolida.da.

18

Votação, em turno único, do Requerimento n" 579, de
1983, de auto_ria do_ Senador Alfredo Campos, :solicitan~
-do, -nos termos do ãft. 367 do Regimento Interno, o desarC[uivaffiento do Pfojeto de Resolução n<J 131, de 1981,
que_ autOriza a Prefeitura Municipal de Joaíma (MO) a
elevar em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e
trinta e dois riiil e quatrocentos cruzeiros), o montante de
suà dívida cóhsolidada.
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Votação, em turno único, do Req~erimento n9-573, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Carnpos, solicitando, nos termos do art. 367_ do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de_Resolu_ção n" 94, de _1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de iSuatama (MO) a
elevar em CrS 105.855.750,00 {cento e cinCo milhões, oitocentos e cinqUenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno !Ínico, do Requeriment~ n" 580, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan__?_o, nos term~s_do art. 367 do Regimento Interno, o de_sarquivamento do Projeto _de Resolução n91~2, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal-de Muriaé (MO) a
elevar em Cr$ 317.567.250,00 (trezentos e dezessete milhões,_ quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cin-_qüenta cr_uzeíros), o montante de sua dívida consolidada.
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Votaçào, em turno úniCo, do Requerimento n~' 581, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicita.rl.
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivarpento do Projeto de Resolução n~" 134, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do Meio
(MG) a elevar em CrS 76.529.600,00 (setenta e seis mi·
lhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
21
Votação, em turno únicO, do ReqUerimento n~> 582, de
1983, de autoria do Sen-ador Alfredo Campos, solicitan-

do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~> 135, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de lbiraci (MO) a
elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

22
:Votação, em turno únicO, dO Requerlmento n~' 583, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento fnterno, o deSarquivamento do Projeto de Resolução nl' 136, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Coromandel
(MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros), o montante de' sua dívida consolidada.

23
Votação, em turno único, do Requerimento n? 584, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 _do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n 11 137, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Cristina (MG) a
elevar em Cr$ 3 t:756. 725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

24
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 585, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento I_nterno, o desa.rquivamento do Projeto de Resolução n~' l38, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba
(MG) a elevar em Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
25

Votação, em turno único, Qá Requerimento n~'586, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento fnterno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 142, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Juliana
(MG) a elevar ern Cr$ 33.873.840,00 (trinta e três milhões, oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e qUarerHa cruzeiros), o montante de: sua dívida consolidada.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão.

( Le~·anta-se a sessão às 20 horas e 18 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE20-4·8iEQUE, EN-.
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTÉ.
O SR. ALMIR PINTO - (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em sessão passada, tive a oportunidade de comentar
uma entrevista do industrial Antônio Ermírio de Morais,

quando S. S• falava sobre a questão das exportações brasileiras, referindo-se, principalmente, à CACEX. O Dr.
~rmírio concedeu essa entrevista logo após a substituiçilo do Presidente da CACEX pelo Dr. ViacaVa,
Secretário~Geral do Ministério da Fazenda, e dizendo
que não era o problema apenas de troca de pessoas, por
que o que lá estava era um homem excelente, honesto e
bom. que nec"essitava era que quem quer que fosse lá,
agilizasse a exportação brasileira.
Comentei nesta Casa, que o Dr. Antônio Ermida de
Morais tinha uma exportação a fazer de 157 milhões de
dólares de lingotes de alumínio, e a CACEX passou nada
menos de 90 dias para liberar essa exportação.
Há um adágio muito antigo, principalmente, no Nordeste, de que a dor ensina a gemer: e ê isso que está acontecendo conosco, exatamente, neste momento difidl por
que pa~sa a economia nacional, todos têm que buscar a
maneira mais fácil, mais ági! para a exportação das nossas matêrias-prirnas.
O. que vem acontecendo agora com a CACEX, sob a
orientação do Dr. Viacava? E uma agilização desse processo de exportação. Ainda hoje, a imprensa, eu não
trouxe o jorn8.1, mas acredito que todos os Srs. devem ter
lido, não sei"berit se no Jornal de Brasi/ia, o comeritário
-Teito sobre essa questão das exportações braSileiras em
que, inclusive a CACEX liberou a exportação de madeira em toras para facilitar mais a entrada de divisas para o
nosso tesouro!
Não poderia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixar
de dar esta nova ao Senado Federal, porque, antes, houve uma crítica de um grande industrial, talvez o maior industrial do Brasil, o Presidente da Votorantim, o Sr. Antônio ErmíriO d"e Morais, quando ele se queixand-o assim
se expressava; "como é que o Brasil_ está preci_sando de
dinheiro, e a CACEX passa 90 dias pitra liberar a'exportação dos lingotes produzidos pela sua Empresa."
Aproveito esta oportunidade, Sr. Presidente, para parabenizar o novo ?residente da CACEX, pois, como eu
dizia, inclusive nem~ primeiro discurso, o principal era
que a CACEX nãÇ~ só agilizasse, mas que procurasse coloCar os produtos brasileiros no comércio exterior. E,
apreend() no que li hoje, no Jornal de Brasilia, exatamente isto: o novo Presidente da CACEX, o Sr. Viacava, agilizando nossas exportações e procurando estimular o
mais possivel que estas se processem dentro de um ritmo
acelerado e, tarnbém, procurando colocar no mercado
exterior produtos nacionais.

O Sr, Hélio Gueiros -V. Ext me permite um aparte?
-~O

SR. ALMIR PINTO- Pois não, Senador Hélio
Gueiros, com prazer.

O Sr. Hélio Gueiros - Senador Almir Pinto, V. Ex'
tem razão quando elogia a desburocratização em favor
da exportação. Em contactos esparsos, que tenho tido
com alguns homens que se dedicam à exportação, eles
lêm-me dito que essas facilidades que se têm para exportar no Brasil - vou usar um termo meio popular - é
"papo furado", e quem quiser se certificar disso procure·
tentar exportar com rapidez que irá verificar que terá
que enfrentar uma série enorme de problemas e dificuldades de toda .ordem. Contou-me um empresário- que,
ceriã vez, apenas Por causa de uma palavra a mais ou a
menos, em um rótulo do produto, essa mercadoria dele,
além de ter grandes problemas para sair do Brasil, ainda
ficou retida na Europa porque havia esse pequeno detalht: com relação aos dizeres de um rótulo. Então, acho
que se realmente estão desobstruindo o mecanismo da
-exportação, deve-se louvar. Mas, com referência a um
elogio de V. Ex• à exportação de madeira em tora, quero
dizer. a V. Ex• que isso é discutível, porque vai importar
no aniquilamento de um pequeno parque industrial maáeJrciro, que o Brasil tem, hoje, pelo menos na Amazônia. O -importador estrageiro prefere a madeira em tora;
quando os madeireiros da Amazônia conseguiram até
certo- ponto tranqllilos, com relação aos investimentos
que estavam fazendo, relativamente ao beneficiamento
da madeira. Acho, portanto, arriscada essa faculdade de
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se exportar madeira em tora, porque isso, fatalmente, vai
importar na concordata, falência ou extinção de grande
número de serrarias e madeireiros da Amazônia. Não sei
por que o Governo adotou essa medida. Acho que se por
um lado há esse aspecto positivo no sentido de tornar
mais fácil a remessa da madeira, por outro lado vai importar num sacriõcio muito grande àqueles que, acreditando na proibição do Governo, investiram maciçamente no parque industrial madeireiro. Quero dizer, ainda,
com relação à madeira, que o que impede- segundo os
madeireiros do Pará - a livre exportação da madeira é
uma determinação da CACEX, de exigir preços mínimos, para a madeira exportada. A verdade, nobre Senador Almir Pinto, ê que há apenas quatro ou cinco tipos
de madeira Com bom conceito fora do Brasil. Os demais
tipos de madeira da Amazónia não têm grande aceitação, pelo preço que a CACEX exige que seja exportado. Mas se o Go:verno colocasse mais os pés no chão e
desse uma cotação menor para esse tipo de madeira infe-rior, eles acham que se poderia exportar muito mais madeira. O que está acontecendo é que Governo proíbe,
através dessa fixação de preços mínimos fora do mercado, proíbe a exportação da madeira, e o que está aconte-cendo é que os madeireiros do Pará estão transformando
ess~ madeira <:1-e pouca aceitação no exterior em carvão;
estão toca.ndo fogo porque não têm o que fizer com ela.
Então, embora louve ao registro que V. Ex• esteja fazendo, quero opor algumas restrições à validade dessas exportaçãO- de ffiadeíras em tora, que é um·retrocesso; porque quando o Governo proibiu a exportação de madeira
de tora houve muita festa, muita alegria e muitas homenagens às autoridades, e agora, da noite para o dia se faz
exatamente o contrário, sem se levar em conta a situação
çlo parque industrial da Amazônia,
O SR. ALMIR PINTO- Quem V. Ex• falou que estava queimando a madeira para vender o carvão?

O Sr._Hélia.Gueiros - Os madeireiros do Pará, porque não têm condições de exportar, pelo fato ele a CACEX exigir preços mínimos à semelhança do mogno. A
cotação m-íiliiliil que a CACEX exige para liberar a ex~
portação de madeira é com base em madeira de lei de
grande aceitação no exterior; e a lógica - segundo me
dizem os madeireiros- ê que a CACEX diz que o Brasil
deve sustentar essa política, porque os atuais importadores de madeira da África vão chegar a um ponto que não
vão poder mais importar madeira _da África porque ela
vai acabar. Então, quando a madeira da África acabar,
nós VamoS entrar com a nossa madeira da Amazônia e
vamos ditar preços. Essa foi a justificativa das autorida~
des financei~as e económicas do Brasil, para justificar
essa exigência de preços mínimos para a madeira exportada.
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte de V.
e vou ver se consegui apreender bem o que V. Ex• me
transmitiu.
Na verdade, e.u parabenizei, de uma maneira geral, o
novo presidente da CACEX peta agilização que ele está
pretendendo impor à exportação dos produtos brasileiros, procurando colocá-los, no exterior. É não ficar inativa, a CACEX, porque ~u me recordo de um tenÍpo - e
acho que V. Ex• deve recordar também- que o ltamaraty, dada uma certa desativação, não sei, da área comercial do Ministério da Indústria e do Comércio, riào
sei nem se já existia nessa ocasião, praticamente-o Itamaraty, quando os Estados Unidos, pressionaram para
comprar o açúcar brasileiro por preço baixo, o nosso
Ministro do Exterior, o pernambucano Barbosa.
Ex~

O Sr. Hélio Gueiros -

Mário Gibson Barbosa.

O SR. ALMIR PINTO- Ministro das Relações- Exteriores tomou a peito o problema e vendeu todo o açúcar brasileiro na América Central e na África, denlÕristrando aos Estados Unidos que o Brasil poderia canse- guir mercados em outras praças.
Esse o grande trabalho que o Itamaraty prestou naquela ocasião muito difícil para nós, à nossa economia,
comerciando o produto brasileiro a preço justo.
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Agora, nós chegamos a uma situação em que teremos
que ter uma exportação imediata . Isso ê o que posso
sentir. Se na_verdade a 'exportação de madeiras em toras
vai causar algum dano à que é vendida industrializada,
isto terá uma correçãO futura, logo seja ameriizãda a ctl~
se econômica brasileira.

O Sr. Hêlio Gueii-os - Nobre Senador, preste bem
atenção à minha tese. Não estou contra_ a__agilização do
processo de exportação.
O SR. ALMIR PINTO -

Isso eu entendi.

O Sr.-Hélfo Gueiros_-Estou apenas achando que não
se pode "desembestar" a exportação com prejuízo de
quem acreditou nas regras determinadas pelo Governo.
Sou de uma região em que a madeíra é - agora talvez
por causa dos minêrim; - a principal matéria de _expor~
tação. E quando o Governo proibiu a exportação de ma~
deira em tora, isso importou na aplicação de investimentos sérios na área, enüidação às serrarias para beneficiamento de madeira, etc. Então, essa gente to_da_acr_ed_itou
que teria a garantia de que o Governo só permitiria a exportação de madeira, se fosse beneficiado. Depois de ter
sido feito todo esse investimento,- vem _o Governo e reti_fjca tudo. Por causa disso, eminente Senador Almir Pinto,
é que ninguém acredita nessa história de carro a álcool
no Brasil, que oscila muito, porque o Governo garante a
coisa um dia e, no dia seguinte, raz o contrário. ~ essa
oscilação, essa hesitação da política económica do Governo que, no fim, vai causar prejuizos muito sêrios para
quem acreditou no __Governo. V. Ex' diz que na fase aguda se deve lança'r mão disso, mas acontece_que vai importar na falência, na liquidação de um pequeno parque
industrial que hoje tem a Amazônia. Não acho justo ísso. h totalmente injusto a gente não poder acreditar no
Governo; acho isso calamitoso,

O SR. ALMIR PINTO- Quero dizer a V. Ex• que,
melhor do que eu, V. Ex•, que ê meu conterrâneo do
Ceará, mas tem a sua vivência, desde a meninice, e a juventude, no Estado do Pará, conhece_ perfeitamente o
problema. Apenas quero dizer que eu ouvia, de certas
âreas, comentários sobre a questão de o Governo proibir
a exportação da madeira em toras e por que essa proibição? quando li a notícia da liberação, achei oportuna a
medida .. ~ Não conh__e~_o o problema ...

O Sr. Hélio Gueiros - Continuando o meu aparte,
para V. Ex• ver o quanto ê desastrosa a faculdade de se
exportar madeira em tora, é que tive oportunidade de denunciar aqui, nesta Casa, contrariando atê, irritando o
eminente Líder José Lins, ..

o Sr. José Uns- Não, v. Ex' não me irrita; me agi'"aM
da, me honra.

O Sr. Hélio Gueiros- ... que uma das coisas suspeitas
no problema da CAPEM I, ~ que depois de ocorrida a
concorrência em determinadas bases - concorrência à
qual só se apresentou a CAPEMI -, o Governo,
surpreendentemente, permitia que a CAPEMI
exportasse madeira em tora. Foi uma grita enorme na
Amazônia, porque parecia uma coisa adredemente
acertada, com o desconhecimento dos demais
interessados _na concorrência. Cito este fato para V. Ex'
ter uma idéia de como é considerada desastrosa para a
Amazónia, no momento atual, essa possibilidade de se
exportar madeira em tora. Toda uma pequena indústria,
uma pequena infra-estrutura criada exatamente com
base em que a madeira tem que ser beneficiada para ser
exportada, vai ser destruída, vai ser derrubada, porque
agora basta meter o machado ou o tratar na árvore, e,
sem precisar de mais nada, vai se poder exportar para o
exterior. Eu acho errado e não é pelo fato de eStarmos_
com o pires na mão erri niatêria de dólares, que se vai
agora abandonar todo esse parque industrial que temos
no Pará e em toda Amazônia, para permitir -essa
exportação de madeira ern tora que, no fundo, vai ser a
tal coisa de matar a_ galinha dos ovos de ouro.

O SR. ALMIR PINTO- Quero dizer a V. Ex• que
não defendo a venda de madeira em toras porque, tal
qual V. Ex. !i, não desejo esse mal ao industrial paraense e
amazonense. Julgava eu, como disse, que era uma coisa
que viria, inclusive, trazer- --melhorias para todos os
proprietários de florestas da Amazônia. Se fosse possível
conciliar uma coisa com a outra, vender a madeira em
toras e industrializada talvez fosse bem compensador.
Mas V. Ex~ diz que a abrupta medida tomada pelo
Governo pegou quase de surpresa os madeireiros que
têm as suas serrarias. Acho que o Governo meditará um
·po-uco. E se ê para ganhar dinheiro para o Brasil, não
queremos que seja sacrificando a vida dessas pessoas.

O Sr. José Fragelli - Em termos de dólares, o preço
da madeira, hoje, é muito pequeno, é quase nenhum.
O Sr. Hélio Gueiros -

A não ser o das madeiras

nobres.

O Sr. Jo.s.é Fragelli- Hoje, a dificuldade de madeira é
muito grande. Eu vejo Já no meu Estado tendo lá uma
fazerldã", cOmo sou prOcurado -para vender madeira.
HoJe, a madeira é um dos mater!ais de construção mais
caros. Acho até que não deveríamos exportar madeira de
ffianet=ra nenhuma, não- só em tãra, como de modo
nenhum, porque as nossas necessidades são muito
grandes. Eu, agora, estou fazendo uma cas_a de madeira,
lá na fazenda, o construtor me dá a madeira pronta, mas
eu -dou a madeira em tora par'a ele. Ele não me co.bra o
preço, ele 9uer outra madeira_.
O SR. ALMIR PINTO- Quer a reposição.

O Sr. José Fraielli- É, ele quer é a reposição. O que
in1êfessa·e ã 'rePoSição, ·nãO é nem o ·preço dãfrladeira.
Ele poderia ganh~r fazendo aqUela casa e pondo, sobre o
·preço di riiadeíra, o seu· ganho. Mas, ele nãO faz iSso, ele
quer a reposição, a" troca. Cobra o resto da construção,
mas faz uma troca, porque há falta de madeira,
"sobretudo de algumas madeiras, comO o louro preto, por
exemplo, o cedro, para não falar em arueira.
O SR. ALMlR PINTO- Madeira de lei, mesmo, não
é?

O Sr. José Fragelli- Madeira de lei mesmo, é muito
difícil de ser encontrada. Jatobá, que é uma madeira
inferior, hoje ê disputada. Esse mesmo construtor me
disse; "Se o Sr. me- der jatobá, eu faço o negócio mais
barato, ainda," porque ele quer é a madeira. Ora, se já
temos falta de madeira para o nosso- consumo interno,
exportarmos madeira em tora, agora, francamente acho
uma política erradíssima. V. _Ex~ poderá verificar, mais
tarde, o que vai entrar em dólares pela venda de madeira,
quase nada para atender às nossas dificuldades do
momento. A renda é ~uito pequena e a devastação que
se faz é rápida.
O SR. ALMIR PINTO -

Este é que é o perigo.

O Sr. Jose Fragelli - Conheci Mato GroSso, há 30
anos com uma floresta de peroba no sul do Est~do,
continuação das terras do Norte do Paraná, e pensava,
comigO, àquela época: 11em meus netos vão ver acabar
essas perobas. Hoje quase que já não existe, no Sul de
Mato Grosso. É uma devastação. A fome de madeira no
mundo é muilo grande. Como disse muito be_m o
Senador Hélio Gueiros, as nossas espêcies vegetais de
valor são reduzidas, são poucas, e são essas qtie nós
vendemos. Nós vendemos o melhor e ficamos com o
pior. Muito obrigado a V. Ex•
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Nordeste, que foi a seca, eu disse do desastre ecológiCo
que causou o desflorestamento da mata atlii.ntica! Mas o
Governo não iria mudar _uma política de vender madeira
cm tora, se nã·o fosse pressionado pelas circunstâncias do
momento, em que todo dólar será bem-vindo aos cofres
da Nação!

O Sr. Jose Fragelli- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO- Pois não.

O Sr. Jo.st! Fragelli - Se vendermos a madeira das
áreas que são dl!rrubadas para a agricultura ou para a
pecuária está certo, porque aquela madeira é derrubada
e deve ser aprOveitada, mas o fato é que quando hã uma
grande demanda de madeira no exterior começam a ser
derrub<!das as árvores de_melhor qualidade, as árvores
n_obres das. florestas que não são derrubadas. Então essas
florestas passam a ter um valor muito menor, porque,
vainos dizer assim; as árvores são catadas, são
derrubadas e sô essas é que são exportadas. Então, as
nossas florestas passam dai por diante a perder o seu
valor. Agora, se vendermos só aquelas árvores que
foram derrubadas para a agricultura ou mesmo para a
pecuária, aí está certo.
O SR. ALMIR PINTO- Perguntaria apenas para
juízo meu; esses madeireiros que devastam essas matas,
- a ·palavra devastagem é um pouco grave para a
situação ecológica da Amazônia, - eles não teriam
interesse; porque, se eles vivem da madeira, não devem
derribar com trator, só se repuserem a árvore. Eles
deveriam te~ interesse no reflorestamento, des_de que a
madeir<1 necessita ser renovada.

O Sr. José Fragelli - Excelência, não dá para
derrubar a árvore: para ser aproveitada a madeira não
pode se derrubar com tratar porque estraga a árvore;
tem que ser com motor serra ou a machado; a árvore
derrubada por trator está liquidada porque ela racha.
O SR. ALMIR PINTO- Não. Mas aí ê que está ...

O Sr: José Fragelli- Compreende'? Ela não pode ser
aproveitada.
O SR. ALMI R PINTO-- Eu assisti ao desmatamento
lá no Jari e condenei o que vi em Manaus, aquelas
empresas que, atravês da SU FRAMA, adquiriram terras
para a exploração da pecuária, o interesse me pareceu
outro: a exploração sim da madeira, fazendo a derruba
de madeira anacrônica; ferindo a terra.

O Sr. José Fragelli - Ê, isso não é certo, nobre
Senador, porque estraga a madeira.
O SR. ALMIR PINTO - Mas tem que ter uma
maneira toda especial de se tratar a árvore. Foi o que vi
lú no Jari e havia a preocupação quando eles tíravam o
mogno, tiravam o pinus, a gmelina. Agora, o que ficou
provado, nobre Senador, é que a semente importada, da
gmelina, não se adaptou ao solo amazónico. Não seí se
V. Ex• se recorda. Plantava imediatamente, quando ia
surgindo, ia brotando tudo mais e tal; aí aparecia não sei
se um formigão, ou outra coisa, que acabava com aquela
gmelina. A natureza só queria semente da gmelina
amazonense, nunca a importada. Isso eles nos disseram
lá. Ê uma dificuldade. Se bem que ê uma serilerite
selecionada. Mas parecia que havia uma rejeição natural
do solo ..

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• me permite?
O SR. ALMIR PINTO -

O Sr. Jose Lins -

Pois ilão.

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Darei já o aparte a V, Ex~,
mas antes gostaria de responder ao Senador José
Fragelli.

-- Na verdade, quando falei aqui, de certa feita, sobre a
primeira conseqilência do desmatamento, para o

O Sr. Hélio Gueiros- Isso foi um dos motivos do fiasco financeiro do Sr. Ludwíg no JARI. Ele achava que
como o clima da Ãfrica é supostamente igual ao do Bra_sil, não deveria ouvir ninguém, nem faze-r experiência,
nem nada; pegou a gmelina, pensando: "O clima da Ãfri~
ca é igual ao do Brasil, então joga-se na Amazónia que
vai ter que dar do mesmo jeito". Mas foi aí que ele se
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equivocou- e houve o desastre, e, depois, ele criou todo
aquele drama, fingindo estar contrariado porque o Go-

dinamize a indóstria madeireira, inclusive a exportação,
mas, evitando os prejuízos ..

verno não fazia isto ou aquilo. Não houve nada disso, o
que houve foi um fracasso financeiro que ele jogoU nas
Costas do Brasil, que aceitou aqUela coisa toda sob o argumento de que ele estava tendo problemas _aqui em
Brasília, etc. Esse mesmo erro cometeu Henry Ford nos
anos vinte, quando na Fardlandia ou Belterra, achou
que podia pegar o clone de qualquer seringueira da Malásia ou quãlquer oUtra re&iã-ó(Jue supostamente tinha o
mesmo clima da Amazônia, e jogar lá que seria ·uma beleza. Resultado, também teve que entregar tudo ao Governo brasileiro.
O SR. ALMIR PINTO -

Houve a rejeição natUral.

O Sr. Hélio Gueiros --Era _esse o esclarecimento que

eu desejava dar.
O SR. Almir Pinto --Concedo agora o aparte ao
nobre Senador José Lins, quejã hâ algum tempo o solící~
tara.
O Sr. José Lins - a minha opinião é que o Senadqr
Hélio Gueiros tem razão, e tem raZão no sentido de que
as indústrias que se instalaram na Amazônia e que se_
preparam para exportar madeira industrializada, poderiam sofrer uma (Iueda na- sua eXPortação, portanto na
sua atívidade madereira, se- o Governo exporfar ffilliti
madeira em toras, porque a ·madeira exPortada- pela iO~
dústria seria substituída lá fora pela madeira em toras.
Acontece que, aqui, o problema é um pouco mais amplo,
a capacidade de produção de madeira da Amazónia ê ex~
traordinariamente alta e o problema todo é de racionaJj~
zação dessa exportação. Se nós conseguirmos manter o
dinamismo das indústrias lá in-staladas e eXportarmos.
ainda madeira em toras, evidentemente, que a receita_de
importação do País vai crescer. O Presidente da CACEX
hoje, Dr. Carlos Viacava, faz uma avaliação da possibili~
dade de um bilhão de dólares de madeira; eu não sei um
bilhão de dólares representaria cem milhões_ de metros
cúbicos, ou qualquer coisa assim, porque é madeira em
toras_ Mas isso não somente madeira em toras, porque a
deCisão foi e-xportar -.madf:ii-ã. desco-nhecida em toras.
Essa seria uma maneira de facilitar a utilização dessa
madeira-lá fora e, digamos, a introdução dessas madeiras
novas no me"rcado externo, o que abriria, tamb~m, uma
possibilidade nova.. As madeiras já ~o_nhecidas não poM
dem ser exportadas, pela própria decisão da CACEX,
somente em toras, têm que ser semi~industrializada ou
esquadriada, se não engano o termo é esse ...

O SR. ALMIR PINTO -

Qual é o termo?

O Sr. José Lins- Madeira em toras, madeira coi'lheci~

da ...
O SR. ALMIR PINTO -

SemiMindustrializada.

O Sr. José Líns -- __ já -esquadriada, como se diz. A

importância da decisão, a meu ver, inclusive para a dlnaM
mizaçào da economia -da Amazônia seria no sentidO de
aumentar muito a atividade ffiil.deiri:íra. Ó único cuidado
que o Governo deve ter é dC nãO prejudiCar essas -iiista~
Jações industriafs que se preparam para um programa de
exportação, e, poderiam ser prejudicadas. Acho, porta_nto, muito justo que o nobre SenadÕr Hélio Gueiros le~
vante esse problema. E o Presidente da CACEX, se não
estava advertido, porque já deve estar, deveria ser adver~
tido para isso. Eu acho muito oportUno que V. Ex• traga
esse problema aqui. Quando à CAPAM!, o fracasSo, a
meu ver, foi mais administratiVO. O Governo autõrizciU a
CAPAM I a exportar, naquela época, somente madeira
desconhecida, e com uma parcela mínima do total da
madeira industrializada exportada. Aliás, o que foi ~x
portado foi quase nada, foi extremamente pouco e, nem
assirn eles conseguiram exportar. Mas, eu acredito,
nobre Senador, que tanto V. Ex~ quanto o nobre Senador Hélio Guelras têm razão, ê precisO que o Governo

O Sr. José Fragelli Q Sr.

No aspecto do_ emprego.

José Lins- ... no aspecto do emprego e outros

mais.
O Sr. José Fragelli- em tOras, vai criar empregos lá
no _exterior e diminuí-los aqui. Esse é um aspecto muito
ielevante.
O Sr. José Lins- Claro, e não é só isso. Admita tam~
bém V. Ex•, como o Governo não está proibindo a exM
portação de madeira 'industrializada, serrada, também
nós poderíamos dinamizar essa atividade.
O Sr. 1iisé Fragelli -

Exato.

O Sr. José Lins- Apenas, o Governo, além disso, está permitindo a exportação de madeira não conhecida
em toras_ e madereiras conhecidas esquadriadas. Qual é o
resultado disso? O importante é que não se exporte
matéria-prima ou madeira com_ o valor agregado muito
abaixo. A madeir.a em toras tem um valor agregado ex-"
tremamente baixo.
~-Sr. José Frage/li- Por isso que eu digo, a renda é
pequena.

O Sr. JoiéLinS - Se nós pudermos agregar valor a
essa madeira e exportar, nós estaremos dando mais renda ao Pais, e, criando mais emprego aqui d~ntro. Agora,
se pudermos fazer as duas coisas ao m_esmo tempo, sem
prejudicar a mata Aroazônica e sem prejudicar as inçiúsM
trias jâ instaJidã.S, certamente que se teria acertado de
modo mais amplo.

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço

o aparte di V:

Ex•
Acho que ficou bem esclarecido o problema, com o
aparte do nobre Senador José Lins. Quero por fim dizer
que o meu desejo foi o conhecimento do problema, vê-lo
bem posto em termos. Eu ouvia falar sempre que o Brasil
deveria exportar madeiras em toras, porque era uma renM
da mais rápida, mais ágil. Mas, fica a cargo da CACEX;
que é o órgão encarregado de, na verdade, dizer das razões, das ne_cessidades e do valor que essa madeira poderá representar para a economia brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
GABRIEL HERMES NA SESSÃO DE 25-4-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. GABRIEL HERMES (pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Ocupo a Tribuna para um reg;istro agradável.
Portugueses e brasileiros em todo o País, em reuniões
comemorativas e festivas, festejaram o 22 de abril, dia da
Co!!lu_ll~a~~- Luªo-Brasileira.
No Pará, as páginas dos jornais locais, A Província do
Pará e O Liberal, Tvs, rádioS, lembraram pedaços da his~
t~íria de Portugal, do descobrimento do Brasil até os dias
de hoje, e da vidã. de irmãos das duas nações.
O Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Pará,
o Consulado de Portugal, entiçiades sociais e beneficenM
tes animaram as comemorações, salientamos a BeneM
mérita s-ociedade, Portuguesa Beneficente, o Grémio Literârio Português, a Tuna Luso-Brasileira, Associação
VjlSCO da Gama, Centros Loringuerises, Penelenses, Beneficente Laborin~pse, Ação Filantrópica e Cultural {caM
tiCy_e_ ãinda;~ centerias de empreSã$ comercia,is e industiíils colaboraram para o brilho das festividades.
Entre os vários eventos festivos, destacou~se o realizado no Cine Palácio, com palestra, a apresentação do fil~
m~-'~Yerdes Vinho.s", seguido do encontro das famílias
de- imTgi"antes, descendentes e amigos, tudo cheio da ale_gr_i_ª dos __ q_u; se encontravam lembrando, quase sempre,
terras de Portugal de onde partiram um dia. Cada grupo

falava de lima saudade de uma aldeia, do oceano que liga
as Pátri~s, banha Lisboa, Porto e Rio de Janeiro e falaM
vam cheios de sorrisos e às vezes lágrimas de s~us lares
que ficaram, das aldeias dos campos, das suas terras queridas- com nomes tantas vezes brasileiros, como AlcoM
baça, Fátima, Belém, Santarém, Porto Alegre e ainda,
Guimarães, Vila da Feira, Castelo Branco, Laborins, S.
Pedro D'Alba, Paranhos; Prado, Vila Verde; .Benfica,
Estoril, Travanca do Mondego; Penacova; Paradela da
Coitiça; e outr-as terras de nomes sonoros e saudosos.
COmo Participaçã~ nossa, Srs. Senadores, divulgamos
nos jornais do Estado -do Pará o artigo que passamos a
ler:
O DIA DA COMUNIDADE LUSOBRASILEIRA -:-:-_Gabriel Hennes
Belém é cidade cheiã de recordações da história
de Portugal no Brasil. Justifica-se, assim, que portu- gues.es e brasileiros do Pará., como irmãos, no universo tranSoceânico que os une na mesma língua e
tradições, juntos comemorem o dia da Comunidade
Luso-Brasileira - 22 de abril.
As festividades que se realizam em todo o País,
na unidade de uma mesma alegria e de uma mesma
fé, resultam do estabelecido na Lei n9 5.270 de 1965:
O ato do Congresso Nacional mais fortalece o entendimento e a cooperação entre Brasil e Portugal.
Dizer, assim, da idéia generosa, por todos os motiM
VOS ê útil.
Em dois pontos vou deter-me: no que o Brasil
deve ser grato a Portugal; e, na ação do saudoso exparlamentar Vasconcelos Torres, autor da Lei do
Dia da Comunidade Luso-Brasileira.
A Colônia Portuguesa do Pará recorda o muito
- que a Amazônia significou na longa e extraordinária aventura lusa nas terras do Novo Mundo. A
penetração portuguesa· pelo Amazonas e seus
afluentes e a resistência oferecida pelas guarnições
milttares loca]iZadas em pontos diversos na selva, a
tentativa de penetração estrangeira- são fatos que
ilustram a atenção dispensada pelos agentes da colonização, no empenho de descobrir caminhos, de
conquistar e ocupar novos espaços e de defendé~los
a qualquer preço, neste lado do Atlântico.
PoderMse~á dizer que, em nenhuma outra região
do Brasil, a ação expansionista portuguesa, dilatando e preservando as fronteiras do Império, teve a inM
iensidade épica alcançado nesse imensO universo de
rios, de fíõrestas e de Inistéri-os, que se estende da
Ilha de Marajó, às distantes fronteiras do Oeste, do
outro lado da faixa continental, onde se fez presente
o colonizador espanhoL
Temos nós, brasileiros, de outra parte, razões
'para um sentimento de orgulho pela herança hisM
tórica que recebemos de Portugal. Por muitos séculos, praticamente até o início da Idade Moderna, o
mundo permaneceu dividido em duas partes distin~
tas. De um lado a Eurásia, onde se aglomeravam as
populações e as civilizações que compunham o painel vivo da História~ Forà daí, estendiam-se as terras e os mares desconhecidos, alvo futuro das navegações e das descobertasDo sêculo XV em diante, a História assinala,
como um dos principais fatos da ação humana
sobre a face c:ia terra, a expansão progressiva dos
povos europeus, possuidores de um acervo nas técnicas avançadas de navegação. Era um fato natural,
influenciado pela Reforn:ta. pela Renascença, a poM
slção asSumida inicialmente pelos colonizadores. o
objetivo principal, sabemos, era a descoberta e ex~
ploraçào de riquezas e o comércio dessas riquei:as
entre a colônia e a metrópole seria Protegido, em todos os casos, por uma rígida legislação que estabeleceu e resguardou privilégios para essa última. Internamente, nas áreas colonizadas foi exercida tam~
bém, de forma draconiana, a ação do fisCo, aciona~
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_Qossa inçlependência uma S4?lução_ monárquica. E
da de fora pela metrópole. 0$ nascidos na Colônia
seriam, face aos naScidos em Portugal, meros cidafoi à monarquia estabt:lecida, que devemos a orga_l)._ização geral de um Estado, a partir da Constidãos de segunda classe, Desejo tornar claro não ter ,
tuição outorgada de 1824, que nos permitiu atraYeshavido, na primeira fase do avanço colonizadQr eusar os breves e agitados tempos do Primeiro Império
ropeu- sobre as terras não européias, diferenças
e-do período regencial e o longo meiO século do Se-susbstanciais no que se refere aos métodos empregados e aos objetivos perseguidos, entre portugueses,
gundo Império, chegando em 1889, à República.
espanhóis, franceses, íngleses ou holandeses. Seria
Somos um P<iJ.lS com 8 milhões e meio de quilôestranho e ilógico se isso ri.ãõ -ocorresse,- porsesses- metros quadrados e 120 milhões de habitantes; a oidiferentes povos jogaram-se à aventura colonial motava_ economia do mundo, com uma surpreendente
tivados pelos mesmos fatores materiais e psicológitiOidade lingUística. E somos, também, neste conturbadQ
ç_on_tin~te d,e _governos de curta duração, golcos. Insisto nisso, para evidenciar a impropriedade
de qualquer reparo à colonização portuguesa no
pes de Estado e de competição desenfreada pela
posse do poder- um País que apresenta estabilida~
Brasil, com base na observação de fatOs isolados. O
de política, pois, ainda mesmo quando ocorre mu~
epílogo da Inconfidência Mineira, a execução de Tiradentes, é exemplo típico de como aqui agira·m os
dança, como em 1964, outro objetivo não eXístiU da
-parte dos que a promoveram- como os fatos estão
representantes da domínaç~o- portugUeSa.
mostrando- senão reconduzir a Nação à plenitude
Tudo hoje pertence à_ HisÚ)~ia. _Esses pr()cedide -~_rfla __desejada normalidade_ demoáátiCa:
mentos não diferem de QU_t_ros, exercidos por cololli= ___ _
-=-----=----TeTÍf tfdo no âffisil briihã.rltes elites intelectuais,
zadores de outras procedências. O que-imPOrta,--o--integradas, primeiro, pelos que frequentaram os se~
que deve ser exaltado, é a excelência e a perenidade
mináríOs -1nstalados -no País, pelos que iam a
da ação portuguesa na construção do que viria a ser
Coimbra frequentar a velha Universidad_e; depois,
a Nação brasileira.
- Pelo~--b-ãcharêiS forffiildos em Recife e--Sã-0-Pã:Uio;
Não estou dizendo novidades. Apenas proclamo
pelos médicos preparados na tradicional Faculdade
velha tese, a de que somos, hoje, o enorme País que
de Jylediçinª da Bahi!l e, pelos egressos de universiaí está, graças às virtudes mílitares, administrativas
dades e escolas superiores isoladas, disseminadas
e políticas que caracterizaram· a ação dos portugueem todos os Estados da Federação.
ses que promoveram a conquista e a ocupação de
nosso território e sua defesa. Foi admirável a fle)li---O que desejo frisar é a pujança cultural que o
bilidade e a efiCiência d;:~, administração Portuguesa.
-- Br;:t~>il tem_ demonstrado a vigorosa literatura que os
Louve-se o controle poHtico do território, de início,
seus poetas e prosadores _criaram nesses 160 anos
pelo sistema das capitanias,- pela preSença de um
que marcam a nossa vida de País independente. E,
Goyernador-Ge_r_ªl, mais tarde por dois governadomais do que isso, a esplêndida conviYência que teres, ainda o aparecimento da figura do Vice-Rei, a
mos sabido manter, dentro de nossas fronteiras, enampla descentralização rilunicipalista, tudo revela
tre os diversos grupos êtnicos que integram nossa
uma admirável sabedoria pOlítica, uma extrema
população- em contrasJ;e com os ódios raciais que
cautela, que muito contribuiu para que não houyes-vicejam em outros lugares.
se (racionamentO dO -território brasileiro, na fase coEssa grandeza e essa singularidade brasileira é
lonial.
que constituem a herança inconfundíveLdaobra coMas não foi apenas administrando que os portulonizadora de Portugal. E foi exatamente esse sentigueses lograram preservar a unidade brasileira. Foi
mento que plasrnou um vínculo sentimental entre
lutando, enfrentando, com armas, os invasores hobrasileiros e portugueses, de forte _e- generalizada
landês e francês, na Bahia, em Pernambuco, no Rio
presença nos dois lados do AtlânticO.
de Janeiro, no Maranhão, para não aludir ã incursões outras de menor expressão.
Nasceu daí, justamente, a idêia de dar definição
legal à figura de uma comunidá.de luso-brasileira e
estabelecer um dia do ano para festejá-la. A escolha
recaiu no dia 22 de abril, dia da descoberta do Bra.sil.
Em seqüência, direi que o ponto alto das rela'ções
Portugal-Brasil foi a transmigração da Família Real
Sr. Presidente e SrsA Senadores, relembro e exalto, nesPortuguesa. Inaugurou-se, a partir daí, a fase do
te instante, a memória do Senador Vasconcelos- Tôrres
Brasil-Reino, do Brasil sede do Império.
- falecido em outubro de 1982- a cujo trabalho _e_
Não cabe colocar em discussão, neste momento,
espírito de luta-deYemos a instituição do Dia da Comunias razões que determinaram, historicamente, essa
dade, através de seu ProjetO de Lei do Senado, n~ 40/65,
inversão de papéis. O que vale é que resultou daí
de que é originário o diploma legal que instítuiu -o Dia
para o Brasil-Nação.
rla_Comu_n_i__dade Luso-Brasileira.'
A fixação da Família Real portuguesa no Rio de
Acho que a melhor homenagem que hoje se pode presJaneiro determ_inol! a__ in&tal_(lção no País dos estabetar a esse ilustre homem público, desaparecido aos 63
lecimentos e organismos que integravam, segundo
anos, é narrar fragmentos de sua biografia, falar de seus
os padrões da êpoca, a estrutura básica de u.m E_sj.aantigos vínculos com a colônia portuguesa, em Niteroi
do. Tivemos, assim, ampliada, aperfeiçoada e con......,.. a antiga Capital do Estado do Rio de J.aneiro- seja
solidada, a velha máquina administrativa instal;iQa
fora de lá, em planos mais altos, no Brasil ou em Portupor etapas, desde o século XV(. E, mais importante
gal.
do ponto de vista político; tivemos aqui a presença
João Batista de Vasconcelos Tôrres era filho de um ofide uma Casa Real_ que desempenharia no País de escial da Policia Militar do Estado do Rio, Rosalvo Marcassa e heterogénea população e de extenso t~qi
tins Tôrres e sua esposa, Dona Zélia de Vasconcelos Tôrtório, a função importantíssima de vitalizar e aglutire_s_,_
__
_
nar o sentimento nativista que se vinha formando e
Vários trabalhos publicou o Senador -vasc.oncelos
de dar ordem e sentido unitário ao encadeamentoTôrre_s; d_esta~am-s_e Qs seguintes: "Conçeito ,de Religião
dos fatos que compuseram o processo da Indepenentre as_ Populações Rurais do Brasil"; "Ensaio de Sodência, Uma independência que não nos custou o
ciologia Rural Brasileira"; "Movimentos Migratórios
tributo de sangue que outros povos tiveram de padas Populações Rurais Brasileiras"; "Condiç_ões de Yida
gar ao se emanciparem.
do Trabalhador na Agro-Indústria do Açúcar'', traduziDestaque-se o papel de.~empenhado nesse procesdo pãra o inglês e para o frã.ncês, publicado pela UNESso pelo Príncipe que aqui ficou, quando a Família
CO. Foi discípulo do grande sociólogo fluminense OliReal voltou a Lisboa. A presença de D._ Pedro, no
veira Viana - autor de "Populações Meridionais do
Brasil, deu ao movimento que culminaria com a
Brasil". A formação universitária de Vasconcelos Tôrres
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foi feita na Faculdade.de Direito de Niterói. Frequentou,
posteriormente, diversos cursos de extensão universitária
e foi professor de Sociologia na Escola do Estado Maior
do Exêrcito e nos cursos mantidos pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.
A atiYidade política, porém, o absorveria e anularia o
homem de estlldos e de cátedra que se estava evidenciat_1~
do. Deputado Estadual pelo PSD, em 1946, reelegendose, chegaria à Presidência da Assemblêia Legislativa do
Estado do Rio. Elegeu-se Deputado Federal em 1962,jâ
integrando o Partido Trabalhista Brasileiro, foi eleito Se~
nadar, sendo reeleito. No Senado, permaneceu por 16
anos.
Insere--se no capítulo das suas inúmeras proposições, a
apresentação do Projeto de Lei n\' 40, de 1965, que "instituiu o Dia da Comunidade Luso-Brasileira", comemorada no dia 22 de abril, em todo o território Nacíonal, que
foi a demonstração dada por Vasconcelos Tôrres d~ uma
aritigã ãílfoxirtià"c;;ão ·que ·sempre cultivou coma c_olônia
portuguesa-- áe ·sua cidade e do_ Brasil. Essa ligação
tornou-se ainda maior pelo casamento, em 1949, com D.
Carlota, filha do Comendador Antônio Augusto Paz,
português.
Anotamos que o pi"ojeto de lei que instituiu O Dia da
Comunidade foi sancionado pelo Presidente Costa e Silva, em cerimôtifa- com a presença dos representantes diplomáticoS de- PQfttigal em- Brasília, as lideranças do
Congre:sso e numerosas personalidades.
O Sr.__ Virg17io Távora -

Permite V, Ex' um aparte?

O.SR. GABRIEL HERMES - Com muito prazer.
O Sr. Virgl1io Távora- Eminente Senador, gostaria
que- V.: Ex' considerasse o seu discurso como uma manifestação não só pessoal, o que o eleva pela forma e pelo
brilho com que o faz, mas de todo o Partido que V,_ Ex•,
com tanto orgulho para nós, representa nesta Casa.
O SR. GABRIEL HERMES- Muito grato a V. Ex•,
nobre Senador.
Sr. Presidente:
Sobre a causa da Comunidade, cuja defesa não se es-gotou com a aproVação do seu projeto, publicou Vas~
concelos Tôrres, em Lisboa, um trabalho de esclarecimento, sob o título de "Fundamentos Objetivos da Comunidade Luso-Brasileira.
Vasconcelos Tôrres foi membro da Sociedade de Geografia de Lisboa; a convite do Governo pOrtuguês visitou
Angola e Moçambique e, entre as muitas condecorações
que recebeu, está a Grã-Cruz da Ordem do Infante D.
Henrique, de Portugal.
Sr. P_residente, creio que fiz um grato dever, como um
brasileiro· que admira esta pequenina grande Nação,
Portugal, um homem que se honra de ter nascidQ neste
Brasil, que sabe fazer cada vez mais amigos aqueles que
nos legaram este imenso e rico. te:rritório de que queremos fazer bem melhor para os que nos sucederem. (Mui-

to bem.1)
DISCURSO PRONUNCIADO~PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE25-4-83 EQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTQ (Pronuncia o seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, Sr. Senadores:
Antes de vir ao Plenário do Senado Federal, procurei
certificar-me da. real.extensão da çalamidade que se a_ba-_
teu Sobre O meu Estado, o Ceará.
Alêm de dois telefonemas que pãsseí para Fortalf:za,
tive a informação prestada pelo ex-Governador do Estado, hoje nosso colega, Senador Virgílio Távora, de que a
situação continua muito difícil no Cearâ, Se a situação é
difícil no Nordeste, mais ainda no Ceará.
Amanhã, teremos S. &• o Sr. Ministro do Interior,
Mário Andreazza, no Rio Grande do Norte, em companhia de técnicos para uma visita a uma das maiores re-
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presas do Estado do Brasil, a represa Armando Gonçalves Ribe;iro, com 4 bilhões de metros cúbicos, maior que
o Orós, lá do Ceará. Por certo, S. Ex• estenderá as suas
andanças até o Cearã, Paraíba, Pernambuco, para ver o
que existe em termos de inverno na região. Inverno, propriamente, não há, esta é a grande realidade.
Tenho ·aqui um jornal do Ceará, com a página toda:
.. Poli.ticoS COnSideram decisão precipitada'', Essa decisão precipitada é a desaceleração das frentes de trabalho
nos bolsões da seca. Na verdade, nós vamos ter dos 140
municípios, talvez um terço, em regular condição de inverno, sendo a região melhor a do Cariri, e os M unicípios de Icó e lguatu, duas cidades do interior cearense.
Essa Cidade Iguatu, jâ é no vale do Jaguaribe; agc_:>ra, Icó
e a minha Cidade Lavras da Manga beira, jâ são do vale
do Salgado. Este vale --quero chamar bem a atenção
dos Srs. Senadores- hoje é o mais ubertoso do Ceará_. E
por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores? V. Ex' que chegou a esta Casa como eu, na Legislatura passa~~. e desde
que aqui estou - posso paSsar atê j:tor imprudente ou,
como queiram encarar o meu pro"cedimento, mas terei
que falar é sobre o Nordeste mesmo. Repito --:- desde
que aqui cheguei falei sempre sobre a necessidade das
barragens nos rios e riachos do N ardeste. Enxergava e
enxergo essa grande necessidade de construção de barragens nos rios do Nordeste. De uma feita diss_e ao Ministro Mário Andreazza: já tenho muitos anos de vida e
nunca ouvi falar de um ano de seca noNordeste_que não
chovesse. Chõve, chove sim. Os rios correm e os riachos
também, mas essas águas vão todas para o mar. Tãnto
que, se barrássemos os rios e Os riachos do Nordeste,
mesmo no ano de dura calamidade, como está sendo
mais este para a região, o quinto ano de ça[amidade, _com
os rios e os riachos barrados, as águas ficariam retidas e
teríamos qualquer produção agrícola, e saciaríamos a _
sede humana e da pecuâiia nordeStina.
Dentro deste prisma, dentro desta filosofia de aproveitamento da águas dos rios e riachos, S. Ex.f -o Sr. Ministro Mário Andreazza mandou fazer sete barragens no
Rio Salgado, com duas que lá já existiam, perfaz o total
de nove. Informou-me S. Exf que estava pensando em
mandar construir mais seis barragens. Hoje é o vale mais
ubertoso da Região Sul do E:s-tado-, que vai de Iguatu atê
o Cariri, inCluindo a cidade de Crato e a região melhormente conhecida como CarirL
Pois bem, aqui se lê; "Políticos consideram decisão
precipitada dos bolsões da emergência da sec_a_".
Esses bolsões vêm dentro daquela emergência que, no
primeiro e segundo anos, foi algo d~sordenado, digamos
assim, visava de imediato, nãO-dei~aX ninguérll morrer de
fome. No primeiro ano, então; foram muito bem justificados. Visitamos a área. Inclusive o Senador Alberto Silva nos acompcinhou naquela pere&rinação até sua Capital, Teresina. Na ocasião era Governador do Estado do
Ceará o ii"obre Senador VlrgHio Távora. Pernoitamos.
em Fortaleza, e viajamos até Teresina de ônibus. Cobrimos um percurso de 2.000 Km. Vimos que, se não fosse
aquela emergência, o Nordeste estaria arrasado.
No segundo ano, 1980, esperava-se que a emergência
fosse melhor oriefltada complementando os projetas de
irrigação jâ iniciados no Estado: o Curuparaipaba, que,
de 9 mil hectares, apenas 3 mil tinham sido irrigados, e
- agora estou sabendo - estão trabalhaildo os restantes 6 mil hectares; o Lima Campo-s, com 13 rriit hectares,
com apena 4 mil hectares irrigaOos, jã se poderia ter
completado este Projeto Lima Campos. Seria 'mais outro
oásis no seftão nordestino.
O que na verdade aconteceu foi que terminado o
segundo ano da emergência, o pessoal não tinha -iiiais o
que fazer. É certo que tudo vem ao tempo. AtraVés da
SUDENE, do DNOCS, passou, então, o MinistériO do
Interior a construir pequenos, inédios e grandes açudes
no Nordeste. Isto ê de uma validade que, de logo, todos
sentimos para uma região semi-ãrida como a nossa.
Já falei aqui que S. Ex.f o -Sr. Ministro Mário
Andreazza deverá, juntamente- com o Presidente da
República, inaugurar, ainda no mês de maio, o mãior
volume d'água do Nordeste- a Barragem de Armando

Ribeiro Gonçalves, no Rio Açu, no Rio Grande do
Norte. E certo Sr. Presidente que a maior preocupação
dos governantes nordestinos prende·se a esta
precipitação de se querer retirar os homens dos bolsões
de emergência. E bem verdade_ que senti o cuidado do
DNOCS com a anuÍ1ciada desativação naquelas regiões,
mai~ fayprecidas pelas chuvas, como, por exemplo, o
Vale do Salgado, a que eu jã me referi, onde, há uma
cultura produtiva e positiva para este ano.
_ . Então, nã.o se justificaria,_ de 'rato, a presença de uma
em~rgêncié!, on_de o homem ~s_tá trabalhando e
_prõduziMdo, no :cultivo da terra. Mas onde não hã
-inverno e Caíram apenas chuvas esparsas'? Este,
justamente q grande_problema do N-or_deste. É o que o
CTA- diz,- muita _gente pensa que; porque choveu, houve
inverno. Não. Ledo engano. O problema das secas do
Nordeste ê chover _fora de tempo, são chuvas irregulares.
Chove hqje, uma chuva muito boa; chove amanhã, e o
pÕbre _do_a~ricuHor __en.terra a ,semente no chão. Depois,
qUando -cOmeÇa a -gel-minar a sen1ente vem o verão de 20,
25 ·e-··até 30 dias,_ e aí acaba_ tu.do. Volta a .chover,
novament~ lança-se o _l)._g_!l1~~-~-Q___Q_l.1!_ntio ... novo y_erão e
acãbar.lm-~e as esperanças do mísero agricultor!

O Sr. Virgr1io Távora -

Permite _v. Ex' um aparte?

O SR.. ALMIR PlNTO -Pois não. Concedo o aparte
ao nobre Senador Virgílio Távora.
O _S_r~Virgl'lio Távora-_ Eminente Senador Almir
Pinto, vê V. E}(_•,_ -~ justez_a..cf~t.~_palavras_ qu_e pronuncia,
CoJD.~--que se torna absolutamente _pa!el}te. guando
yc:rífi~atrips __ que o nosso Estado- está com toda a sua
e_ço~Q!1Jj-ª'_çrunp_que fraturada,_ ap~s 3 anos çfe s~ça e 1 de
p"essin:to_"jov"erno; qUe foi o" ano de- 1982. Economia
sustentada em ~erm9~_ abso_l_!.ltamentç: irracionais, cuja
modificação de Per-fi_! tanto tentamos e por cuja causa
tantas -pedras levamos, não pode em nossO-: Est<~:~o
suportá-la _mais _q~e_J.ml ~-.:i.no de éalamidade~ _e _assim
mesmo com perdas quase irreparáveis, quant() mais este
tempo todo que agora ameaça prolongar~se por mais 12
meses, com out_r!'_ e~simo inverno em uma parte_ do seu
território, e com uma seca declarada em outra. Vê V. Ex•
que_ não bâ a Il)ais IOI}g~pos~ibillda.de_de se pensar
- 'h essa desativação de bolsões de eJ,nergi;ocia se constituir
uma pfÕvidência qUe possa ser to~açia,_ uma providência
- contra a qual não se ergam vozes- não dos políticos da
tCrra - m~s_ do__ bom senso. que _dc:ve presidir todos os
atos adlllini.Stra_tivos. fiçamos muito à vontade, como
LídC"r- do Governo, para di~er_ a V. Ex' que não
acreditamos que o presidente FJgu~iredo, que tanto e
tanto auxiliou o Nordeste nas-épocas nublas de 79, SOe
-81-, --e'coffi ml!nos- deil.S.idade' de tragédia em 82, vá-nos
faltar no ano de 83.

O SR, ALMIR PINTO- V. Ex' tem justificada razão
quando afirma que não podemos acreditar nunca no
abandono do Nordeste pelo Presidente da República.
Não. S. Ex~ tem sido agge_l_e Presídente que tem olhado
para a Região com multo carinho e dado os recursos
necessários para a salvação daquela gente.
O Ministério do lflterior, órgão encarregado de
.assistência ao flagelo, não se tem descurado, de assistir o
semi-árido. A SUDENE, infelizmente, foi praticamente
deSãtivtida. Tiraram os seus recursos, desviaram os
recursos para outras finalidades, quando deveriam ser
aplicados na economia nordestina. Era para se ter
permanentemente planificada toda uma ação para que,
no-primeiro sina.! de uma nova estiagem, a SUDENE, o
Nordeste não fossem colhidos de surpresa.
Tenho aqui, Sr. Presidente e Srs. senadores, um
têÊoi-1C. de jÓi'nal, que- diz:

POLlTICOS

CONSIDERAM
PRECIPITADA

DECISÃO

"E Uma medida precipitada da Sudene", disse o
Deputado Ednaldo Bessa, do PDS, integrante da
Comissão para Assuntos de Seca da Assembléia
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Legislativa, referindo~se á possibilidade de
clesativalião do programa emergencia no Nordeste.
Argumentou que a irregularidade de chuva nos
municípíos faz com que o homem do campo não
tenha condição de cultivar c plantar a sua terra e o
''Bolsão da Seca" é ainda a única opção que existe
no meio rural para que aquele trabalhador do
campo possa dar o sustento de cada dia ao seu filho .

O Sr. Fdbio Lutena- Permite V.

0 SR. ALMIR PINTO -

Ex~

um aparte?

Ouço o Senador Fábio

Lucena, com muito prazer.

O Sr. Fábio Lucena- NObre Senador Almir Pinto, o
que me chama a atenção e o que me leva a interfedr no
pronunciamento de V.-~~ é_a alegação absolutamente
--pr-oCedente que faz V. E.x.' a respeito desse processo de
retirada, de sucção doS recursos da SUDENE para
oulms regiões do País. Urna das mais graves secas que
houve no Nordeste. senão.estuu enganado, neste século,
foi "em 1970, quando lá es_teve o Presidente Emílio
Garrastazu Médici. Pois bem, o Nordeste nunca
precisou de tantos recursos como em 1970. Que fizeram:
Desviaram 30% dos incentivos. fiscais da SUDENE para
a construçãO da Rodovia Tninsamazônica. E que êllóje
essa rodovia? Ela simplesmente, não existe. E esse
d!nhei_ro,___gu~ _ta11_ta. faj_t_aJP:Z_ao Nordeste, de nada serviu
- Pafi!l R.Cg"iio Ãma~ó-rlTca. Ele foi derramado no lamaçal
dos nossos -igapós. Enquanto contribuiu para
empobrecer a Amazôn-ia, porque não conseguiu
-construir as tão destacadas e declamadas rodovias,
serviu ainda mais para empobrecer o Nordeste. V. Ex.'
tem toda razão, nobre Senador Almir Pinto, é preciso
impedir que se tirem re_cursos da SUDENE ou da
SUOAM. _Na época, a filosofia que se usou foi a
seguinte: era necessáriO transportar o homem sem terra
-do Nordeste para as terras sem homens da Amazônia.
Pois bem, as terras sem homens da Amazônia continuam
desocupadas, _e as terras com excesso de homens no
Norde.'ite_continuam desassistidas. Era só.
O SR.ALMIR PINTO -Agradeço a V. Ex• o aparte.
V. Ex' citou os 30% que foram tirados da SUDENE para
a Transamazônica. Não foi só isso. Mais coisas foram
retiradas_ da SUDENE, todos sabem para onde, e o
porquê eu não sei.

O Sr. Alberto Sib·a- Permite V. Ex' um aparte'?
O SR. ALMIR PINTO- Concedo o aparte ao nobre.
Senador Alberto Silva,

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador Almir Pinto,
nós percorremos 2.000 Km ilo Nordeste, como membros
da Comissão de Assuntos Regionais, em 1979Jl980, V.
--Ex' a(.;Ubou de dar uma informação que nesta aparte
quero confirmar. Se não fossem as frentes de
-emergência, realmente, o Nordeste teria sofrido inuito
mais. Mas V. ExJ frisou aquilo que nós assistimos:
parecia que era a primeira seca que ia ocorrer.
O SR. ALMIR PINTO- É verdade.

O Sr. Alberto SH~·a - Os dinheiros dos bancos não
chegavam a tempo, o pessoal das frentes de emergência
reclamava da desorganização, enfim, era como se a
guerra tives.se começado naquele ano. O ano seguinte foi
novamente seco. Lembro que eu e V. Ex.• estivemos no
CT A, no início de I980, e nós jã sabíamos que esse
Centro
havia mandado um relatório secreto para
governadores e órgãos regionais do Nordeste, dizendo
que iríamos ter 5 anos, não era bem de seca, mas de
inverno ruim e·-c-om- aQuele espaçamento que V. Ex•
- -aCiibóU- n1Uítõ--bem de definir no seu discurso. Neste
U:parte não cabe: fal:ermos uma observação maior, nobre
Senador Almir Pinto, mas V. Ex~ fez muito bem em
chamar a nossa atenção de que não se deve desativar as
frentes de trabalho, se nào o Nordeste acaba, porque
aquela gente não tem outra maneira de sobreviver.
Apenas quero lembrar que vou preparar-me para fazer
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um discurso aqui sobre ~se (ato. Será que não estamos
resolvendo o problema de maneira errada? Qlr.aiJ.do o

nobre Senador pelo Amazonas disse que_ se preparava
terras não ocupadas na Amazônia para o povci que
ocupava terras sem assistência no Nordeste, pensei que
em nenhum momento da história do nosso Pals isso
desse certo. Os Cearenses, e V, Ex• sabe disso, nasgrandes secas, emigraram por vontade própria, uns
morreram, outros ajudaram a construir o Acre e tantos
outros pedaços do território ...
O SR._ALMIR PINTO- Pelo contrário, ~riou-se o
maior problema social, naquele tempo do SEMTA e da
CAETA.
O Sr. Alberto Silva - Exatamente. Então, esse
problema de deslocar populações do Nordeste para a
Amazônia e den.trp do próprio Nordeste é complicado.
O que chamo de resolver o problema errado é isto. A
organização social rural do Nordeste é feita de pequenos
e médios proprietários, que têm os seus assalariados, ou
os seus parceifbs, ou os seus m_eeíros, como queira. Não
é esta a verdade?

O SR. ALMIR PINTO -

É verdade.

O Sr. Alberto Silva- .E: assim que existe a s_ociedade
rural do Nordeste._Quao.do eles moram nas m::J,_rgens do
rio ou dos açudes, não são atingidos pela seca. Mas
aqueles que moram no semí-ãi'ido, da grande ãrea onde,
quando há seca ...
O SR. ALMIR PINTO -:- É
fundiária do Nordeste.

_a

gr_ande política

O Sr. Alberto Silva - .~. é a maioria. E por que essa
gente se transforma em flagelados? E. exatamente
quando falta água onde eles moram. A coisa começa por
aí. Entãó, a mím me parece que a solução nãO é deslocar
essas populações para as margens dos rios, porque, se
assim fosse, nós, no Piauí, não teríamos seca. Porque,
depois do São Francisco, o maior rio do Nordeste, com
1.200 quilômetros de água permanente, é o Parnaíba. E,
no entret~mto, de um lado e de outro é a mesma pobreza,
a mesma miséria. Então, nobre Senador, quero
congratular-me com V. Ex' pelo discurso que faz.
Voltarei a este assunto, com a cooperação de V. Ex'. que
comigo andou aqueles 2.000 quilômetros no Nordeste,
para ver se a gente pelo menos traz uma contribuição a
uma melhor colocação dos _recurs_os para resolver o
problema da seca.

O SR. ALM I R PINTO - Os nObres Senadores
poderão até nos chamar de impertinentes e de
repisadores de um assu_nto já tão debatido nesta Casa.
Mas, nem por isso, por ser tão debatido, e de tanto o
repisarmos, não po-der-emõs deixar de estar, vez. por
outra repisando-o, porque surgem fatos novos. O
problema do Nordeste é muito complexo. Eu, de uma
feita, li aqui um memorial dos agrônomos cearenses,
quando se falava da primeira desativação das frent~s de
emergência. Eles propunham. uma coisa muíto
interessante. Está certo, fala-se na desativação' das
frentes de emergência. Elas deviam ser -permanentes,
bem orientadas, racionaliz.adas; com agrônomos
orientando para maior efiCácia e rentabilidade.

O Sr. Fábio Lucena -V. Ex• permite um aparte?
O SR. ALMIR PINTO- Dareijá_o aparte a V. Ex'
Fiz um outro d_i_s_c_u_ts_o, aqui, e mostrei que o Nordeste é
uma região de vocação mineral, de minérios; então que
se fizessem bolsões em cima desses minérios. O Estado, o
Governo não pagaria nada:-os j;f6príos trabalhadores se
pagariam com a comercialização dos próprios minérios
que fossem encontrando~ I! como_ o ouro da Serra Pelada
ou de qualquer parte. É a melhor exploração que existe
hoje no Pais, em que o Governo não gasta nada, porque
não paga aos garimpeiros. Estes vendem o ouro à Caixa
Económica por quê? A Caixa Econômica lhes paga bem,
e o garimpeir~ não irá alímentar o contrabando do ouro

do Brasil. A Caixa Econômica Federal pagando bem, o
garimpeiro prefere vender ci ouro para ela e não para
espertalhões que compram e vendem o nosso ouro para
o exterior.
-
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Voltando à situação específica do Ceará, lá nós temos
uma Coordenadoria Estadual para a Defesa Civil.
Então, o Dr. Clinton, que é o homem que analisa o
quadro atual do Nordeste, diz no jornal O Povo, o
seguinte:

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO Fábio Lucena.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Atmir Pinto, eu
gostaria de me servir da observação feita pelo nobre
Senador Alberto Silv"a para recordar que, segurido Celso
Furtado_, __ no seu Uvro "A História Econômica do
Brasil", durante a chamada guerra da borracha na
Amazônia, para lá migraram 500 mil cearenses. Só de
cearenses migraram para a Amazônia 500 mil. Homens
saídos _do serqo foram trabalhar nas várzeas, numa
.f(!f!;ião completamente inundada, como ê a região
amazónica. E o que aconteceu? O nordestino, o cearense
c:o_I!H!çou a ser _cham~d~_ p~joratiy~mente de arigó.
Morr-eu nos cat1ft-ns da selva, morJ=eu de fome, de
malária. E mais recentemente, já na décã.da çle 40,
fizerairi iim- novo- tranSplan"te de popUlação riOrdestina
. para a plantação de juta. A juta é plantada .dentro
d'água. É um sistema penoso. E o cientista Samuel
Benchimol, no seu grande tratado sobre a Amazônia,
publicado recentemente pela Universidade do meu
Estado, narra o episódio ocorrido com 25 c~renses, que
quando foram levados ao plantio da juta eles disseram:
-=-..Aqui- nós nãO ficamoS POrque não somos lontras". Por
outro lado, quando o Governo planejou a imigração
japonesa para õ- Amazonas, o japonês, que ê um grande
Colono, sem dúvida alguma, chegou ao Amazonas e foi
tratado como príncipe, como rei, com todos_ os
privilégios. Tudo aquilo que o Governo negou ao
nordestino, negou ao cearense -em-pafticular, deu c9m
excess-o ao japonês. E o que aconteceu? Os japoneses
saíram do campo, da lavoura, se transformaram em
comerciantes, e hoje eni prósperos industriais de nosso
Estado. Então, tem toda a razão o Senador Alberto
SilYã;--quando afirma, corroborando o conceitO de V.
Ex•, que não se deve repetir essa política de
transmigracão de populações. Porque a história, que é o
maior atestado de que nos podemos valer, tem
demonstrado que essa política só resulta em maleficios,
tanto para o Nordeste, quanto para a Amazónia, como
para outras regiões do País. A Folha de S. Paulo, na
semana passada, publicoU que à maioria ã.bsoluta dos
desempregados no E~tado de ~ão Pal;llo ê_ composta de
populaÇões provenientes do Nordeste bTaSileiiO~
-

-

O Coordenador Estadual de Defesa Civil,
Clinton Sabóia, declarou ao O POVO que na região
cariríense se registra a melhor distribuição de
chuvas no Ceará, enquanto a pior sitUação é
observada na Chapada do Araripe, onde o quadro é
"irreversív~l" e não haverá produção agrícola pelo
menos regular. No litoral o panorama é idêntico,

Ouço o nobre Senador

-

coisa estranha, porque sempre chove no litoral.
"em Meruoca- que é uma cidade perto de Sobral
- as condições são desfavoráveis e o mesmo
acontece em Canindé,

-

Ceará central, é a terra de São Francisco.
Prosseguindo n_a__ ~_:idiografia do_ Estado, diz_ que
Abaiara
-

-_uma cidade pequena do Sul do Estado,
aparece como município onde mais choveu em
1983, entretanto aponta Assaré como muito
castigado pela estiagem. Clinton frisa que a posição
é boa no Cariri, Sertões do Salgado e Iguatu, mas
inexisú: uma generalização de chuvas, havendo
municípios que permanecem secos, como Aracoiaba
- isso é que eu acho interessante, porque Aracoiaba é
vizinha à cidade de Baturité- quase na serra do mesmo
nome ... no entanto, é um dos municípios mais seco_s_do
Estado, Informações que tenho lá do Ceará, Aracoiaba é
um dos municipios que mais está sofrendo ilesses quatro
anos de ciclo de seca.
Pois bem, Aracoiaba e Irauçuba, que, aliás, tem muita
pedra.
O Sr. Alberto Silva -

t

tradicional, não é verdade?

O SR. ALMIR PINTO -

..0 quadro não ê bom em todo o Ceará, daí a
CEDEC _somente partir para a mobilização de agricultores nos Bolsões depois de estudos da situação
em profundidade". O Coordenador admite que a
desmobilização poderia ser iniciada pelas regiões do
Cariri, Iguatu e Jaguaribe.

--

O SR. ALMIR PINTO- Agradeça, maís uma vez, a
V. Ex' pelo seu aparte, porque na verdade, quando da
fase áurea da borracha, eu era menino e recordo-me
muito bem das levas de nordestínos que iam para a
Amazônia. Eu mesmo; na minha família, tive dois tios
que p"arã lá se foram com alguns primos; uns tiveram
sorte de regressar, outros ficaram lá enterrados, vítimas
da malária e da tuberculose.
Mas não é só iSto. Mais recentemente, V. Ex' falou
sobre a questão da juta, q"ue, na verdade, é plantada
dentro d'água. Eu fui, com muita atenção,_-ver esse
problema da juta. E, chegando em P_ariJ:].tins, fui à casa
de um japonês, de_ nome Oyama, salvo engano, que
estava querendo transplantar a juta da ágtia para a terra
firme. Não sei se isto d~u algum resultado.
O Sr. Fabio Lucena - Não.
O SR. ALMIR PINTO- Não deu resultado, V. Ex•
afirma. Pois bem, quando foi na seca, de 1932,
organizaram a CAETA e a SEMTA, que levaram em
navios os nossos conterrâneos, à maneira de animais,
para trabalharem nos seringais na Amazônia. Isso criou
um problema sociàl terrfvel: esses homens se foram,
deiXaram as suas esposas e não mais voltaram; ficaram
as viúvas de maridos vivos- essa é que é a·verdade. Um
problem-a social tremeridO e o GOverno dO Estado lutou
muito p~ra_ acertar _a vjd~ dessa pobr: gente.

Aqui, outro parênteses. Talvez seja o niilagre da válvula dispersara de Orós. V. Ex' sabe que há quatro anos,
depois de doze anos, o Ministro Aridreazza veio inaugurar essa válvula dispersara para perenizar a· Rio Jaguaribe. Sobre elajâ falei várias vezes, mas como V. Ex• - e o
Senador Hélio Gueiros é Cearense e paraense - não estavam presentes, digo-lhes que essa válvula pereniza o
Rio J aguaribe. Ela foi assentada com uma capacidade de
vazão de 30 metros cú!>icos por segundo. Mas para quê?
Para perenizar o Rlo Jaguaribe. E plantar o quê? Se não
havia qualquer estrutura montada para" aproveitar essa água nas margens do Jaguaribe, Agora. não;jâ existe alguma estrutura, acionada por motor bombas e eletrobombas. Alias, quero fazer justíça-~ aqui, ao nobre Senador Virgílio Távora que foi o homem que, como Governador, olhou para esse seta r da eletrificação, lã do Vale
do Jaguaribe. Hoje os vales do Jaguaribe e do Salgado,
graças ao PROV ÃLE, são as duas melhores regiões do
Estado, neste momento cruciante por que todos passamos.
No Cariri há concentração de seis mil homens inscritos pela CEDEC. para obras nos bo_lsões.
O Sr. VirgDio Távora -

Permite V. Ex• um aparte?

OBR. ALM!R PINTO- Concedo o aparte a V. Ex•,
que poderá explanar, dizer melhor do que eu.
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O Sr. Virgc1io Távora- Eminente Senador, por coincidência, tive que deixar o plenário para atender um tele-

fonema da terra de V. Ex•eminha- do Prefeito de Cr~
to- justamente da região que, teoricamente, deveria ser
a menos sofrida de todas, clamando providências, para
que, se possível fosse, aumentassem o número de assisti~
dos nos bolsões da seca e que a SUDENE desistisse da
idéia de diminuir os caminhões-pipas que estão socorrendo aquele nosso Estado. O Ceará é diferente, sabe V.
Ex', dos demais Estados nordestinos quanto à sua riqueza de subsolo em matéria de lençol aqUífero. Se o Piauí,
se o Rio Grande do Norte, para só cítar esses dois Estados, têm abundância d'água em seu subsolo, assentes
que estamos no imenso ary:ueano; só alguma água de
subsolo dispomos nas falhas deste arqueano ou no terciário lá do.c'ariri. O que eSSáS-chuvas esParS'as deste an~
deixaram para o nosso Estado foi água em quantidade
tão pequena, que 47 serviços de abastecimen-to d'águã
que eram providos do líquido precioso à conta de perfurações do subsolo estão desativados. Essas cidades, de
pequeno e médio portes, estão .sendo abastecidas também por carros-pipas. A situação, realmente, sem dramatizar, em nosso Estado, é grave, mais grave ainda do
que aqueles outros que podem fazer apelo para perfurações do seu subsolo e, paradoxal, justamente o Estado
que possui o maior parque de máquinas perfuratrizes de
todo o Nordeste. V. Ex~ ai se referiu à obra do Dr. Clinton. Quero; por um dever de justiça, dizer que é o homem a quem o Ceará deve muitíssimo, desde 1979, pelo
desvelado empenho que tem colocado nesta obra de
"Santa Ingrácia"; nesta obrã: que não vê ele como terminar, do amparo aos rurfcolas flagelados pela seca. De
modo que V. Ex• falou sobre a válvula dispersara do
Orós. Só uma retifiCa(.ão deveríamos daf às palavraS
V. Ex• para mais ênfase, ainda, a elãs-enipreStar: em lugar de 12 anos, Orós passou foi 19 ãncis, meU caro -cOte=
ga, completamente abandonado. Isto é, apenas servindo
de lugar de turismo, de diversão daqueles jovens endinheirados que, de Fortaleza, procuravam suas praias que
tinham tanta freqüêncía. FoT, juStalnente, nosso PTéZ~do
amigo e amigo de todo o Nordeste, Mãriõ Andreazza;
que colocou uma válvula dispersora, à nossa solicitação,
compreendendo bem qual era o futuro do Ceará, o futuro do Nordeste se.mi-árido que é, justamente, a irrigação
privatizada ..E, contra o conselho de todos os seus técnicos, contra o conselho de todos aqueles que se julgavam
detentores da verdade, fez aquele projeto maravilhoso ir
para diante- sem o auxílio dele seria impossível, digase de passagem - que é justamente o PROMOV ALE;
uma irrigação que sai a menos do décimo do custo daquela outra irrigação coletivizada e oficial. Agradecemos
a V. Ex• ter trazido tão momentoso assunto à consideração deste Senado e, esperamos, que não esmoreça, que
continue, cada vez mais, com mais elan, a trabalhar -em
prol de uma s_olução e,cata, equânime, para o problema
do semí-árido nordestino, especialmente, o semi-ãrido de
·sua terra.

de

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex• e digo
que exatamente para isso estamos aqui. A Bancada do
N ardeste, a Bancada do Ceará inteirada, unida, di:ritro
do mesmo ponto de vista para salvar a região que nos
serviu de berço.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu quero fazer ao
Senador Virgílio Távora uma ligeira pergunta, porque
até a minha saída de Fortaleza, ainda estávamos sujeitos
a uma situação muito dificil, nós habitantes de Fortaleza. S. Ex•, quando Governador, com a ajuda do Ministério do Interior conseguiu inaugurar dois grandes açudes, tipo vasos comunicantes, o Riachão e· o Pacuti. Esses dois açudes coletariam água que abasteceriam Fortaleza até o ano 2000, desativando o Açude de AcaraPe do
Meio, que abastecia antes Fortaleza e que passaria a
abastecer as duas cidades metropolitanas por ond.e passa
o encanamento _d_o _Açar;;~.p_~_d_o_Maio~ M.araçanaú-e-Ma-ranguape, que é a nossa terra adotiva.

Mas, quando estive por lá havia um receio muito grande porque as águas dos dois_açud~s__estayam baixando
muítÓ e havia o risco de cheganp_Õs, se n_ão_)l.ouVesse Uma
melhoriâ de inverno; principalmente d~ntro de Fortaleza, sermos abaste-CÚ:IoS Por âgua de navio, água embarcada, como se diz. Uma ~ituação muito grave para a população de fortaleza que, hoje, atinge a 1 milhão e 400 Inil
habitantes.
Daí para cá não tive mais notícias se esses açudes chegaram a receber mais água, para tranqUilizar a população Fortalezense.
Então, pediria a V. Ex• que nos desse alguma notícia
sobre a situação do abastecimento de âgua de Fortaleza,
_através dos dois grandes açudes que -v. Ex• construiu.
O Sr. Virgt1io Távora- Vê, eminente Senador, como é
ingrata a~vida pública.

O SR. ALMIR PINTO -

Não me admira.

O Sr. Virgílio Távora- A primeira vez que Governador fomos, tivemos como ponto de honra ter levado a
energia de Paulo Afonso a Fortaleza e a todo o norte e litoral do Estado, permitindo que não- ficássemos uma cubata africana, face ao resto do Nordeste eletrificado. Da
Segunda v~, procurando mudar o perfil da economia da
terra, conforme já nos refeiimos há pouco, tentamos
também libertar Fortaleza do suplicio da falta d'água.
Grande capital, a quinta do País, com I milhão e 400 mil
habitantes, não poderia estar sujeita ao que ela sempre,
de IO anos a essa parte, esteve ...,... faltas periódicas de âgua, obrigando a raciõnari:lento. Foi constfUído no Nordeste, Bahia" para cima, ~ maior si~tema d~ abastecimentO d;ãgua de uma capital. Confoime V. Ex• citou, doi~
giandes reservatórios, l'acuti e Riachão, que desemboca:
rtam suas águas num terceiro gavião, que era c~mo que
um regulador de enchenteS~- foram concluídos com recur~
SOs do Governo federal, e o _G~~erno estadual, _l)l,lm!!
Obra clCiópiCa: fez aestaçãO de_-traiiimento de água, a estação elevatória e 34 Km de adutõras, afora mais de 400
Km de subadutoras e ramais principais dentro de Fortaleza. Agora, meu caro Senador, desde a inauguraÇãO em
outubro de 1981 a essa part~, não choveu _o sufi~iente
Para en-cher esse reservãtório. h uma i~onia do de;t"ino.
Este ano mesmo- tem ca.ído_vãrias chuvas nos Estados, é
um péssimo inverno como dissemos, mais chuvas para
fazer crescer as pastage11s, chuvas para dar alguma produção, mas não chuvas para encher açudes.

O SR. ÀLMIR PINTO - É verdade.
O Sr. Virgílio Távora- Estivemos ccirn o Sr. Ministro
do Interior, respondendo a pergunta de V. Ex•, há um
mês, depois há duas semanas, chamando-lhe a atenção
de que, a não ser que haja uma int_ervenção muito grande
de São Pedro, que faça cair água nas nascentes dos diferentes rios e riachos que formam a bacia hidrográfica do
sistema Pacuti~Riachão, o· racionamento em Fortaleza
_seria inevitável. E ao invés, desse jocosamente dizer "cadêa água até o ano 2000", deveriam- pensamos nóstodas as elites cearenses juntar-se para, perante as autoridades federais, com o tempo necessário solicitar as medidas para que à Fortaleza não falte água. Dissemos que
havia a soluçiio dos navios-tanques. Isto não é solução
nossa, é solução corriqueira feita para as emergências.
Não é uma solução definitiva, é uma solução emergencial. Houve risos, mas podemos dizer a V. Ex• que as
providências, então, foram tomadas. Caíram algumas
~$uvas, houve o desafogo. Não vamos pensar mais nisso,
agora já está na hora de voltarmos ao assunto.

mas

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex•, pela informação. Acredito que, a estas horas, eu e o nobre Senador Alberto Silva estamos a pensar no MOCLIMA e
no-MODA-R.:r:;-Es-ta é-que é a grande realidade, porque o
que está faltando no Ceará são nuvens para nucleação!
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O Sr. Virgi1io Távora - Para grande honra nossa,
nobre Senil.dor, foi o único Governador que concordou,
que deu recursos ao CTA, pãra MODART e MOCLIMÃ. Há rç(!.ções de outros Estados ..
O SR. ALMIR PINTO- Porque este tem sido um assunto martelado, aqui, por nós, modéstia a parte, por
mim e principalmente pelo nobre Senador Alberto Silva.
Estivemos no Ceará e V. Ex•, c9mo Governador sabe e
sustentou a FUNCEME, na questão de nucleação artificial. Mas não s_e pode fazer nucleação de nuvens quando
elas não existem. O MOCLIMA criaria as nuvens. O que
tem faltado ao CTA é dinheiro para tocar para frente os
seus estudos científicos visando transformar ecologia
do N ardeste. Em 1979 a verba solicitada era de 189 milhões de cruzeiros e, para 1980, apenas 89 milhões, vão
chegando-se quer ao total de 300 mílhões de cruzeiros, o
que bastaria para ser colocado pelo CTA um navio aparelhado, no Atlântico Nordeste, para ser atirada a poeira
de. carbono na atmosfera, dando-se então a queima do
carbono, formando-se as nuVens, que os ventos alísios,
que Deus nos deu, lá no Nordeste, empurrariam essas
nuvens para cima do_continente nordestino. Então, se essas nuvens não caíssem por si sós, viria a nU.cleação artificial. Os aviões com cloreto de sódio bombardeariam essas nuvens. O que está faltando agora ao Nordeste, é isso. Jã que Sã-o Pedro, às vezes, está meio surdo, não está
nos ouvindo bem, vamos apelar para o MOCLIMA,
para o CTA. Dêem-lhe recursos que mais cedo do que se
pensa, modificaremos o clima regional, podendo deixar
para as gerações futuras uma situação decisiva para o
No>deste.
·

a

O Sr. Alberto Silva -

Permite V.

Ex~

um aparte?

~- O Sr. Vfr.gfiio Távorá-:- Eminente Senador, depois do
aparte, Senador Alberto Silva, gostaria de aduzir algumas palavras.
_O SR. ALMIR PINTO- Ouvirei o nobre Senad:Õr
e: -~arei o ~parte a V. Ex'

Alberto_~ilva de.p~is

-o-sr:AlbertO Silva- Nobre Senador Almir Pinto, o
que entristece a gente ê não se querer pesquisar neste
Pafs, não se gastar dinheiro em pesquisa. Neste caso,
quando fizemos a visita ãO CT A, ele propunha uma pesquisa. Se o CTA fosse um órgão de ~enor responsabilidade, a gente poderia ter dúvfdas, mas um órgão como
aq-uele, com respa(do de uma tecnologia avançada dentro do próprio País, e com suporte internaci9rial, porque
a credibilidade deÚ~ já- llli.ràPas-soU aS -fronteiras- do País,
o que custava ao governo dar ao CTA o suficiente pai-a
uma experiência Piloto da formaçãO de rllivenS. -PorqUe,
V. Ex' diz bem, nuclear sem nuvens nào é posslveL O
CTA se propunha a fazer uma experiência piloto, au~
mentando ã temper~.tura da atmosfera na altura de 300
quilómetros, mar ãd(mtrO, através de uma nuvem de carvão, e tudo controlado. Não é essa hist_ória de dizer que
iria haver dilúvio, que ia cair água demais. Não! Eles aumentavam a temperatura controladamente, 149 acinta da
temperatura normal. Isto era o suficiente para evaporar
um certo número de milhares de metros cúbicos de água,
para formar nuvens com energia. Lembra desta palavra?
Ele dizia: "Nuveril que tenhã. energia de atravessar o_ cordão do litoral e atingir ao semi-ãrido e cair lá dentro."
Entretanto~ aquilo ficoU. --Fizemos relatórios, falamos
neste plenário, fizemos não sei quantos discursos, eu e V.
Ext, e caiu no vazio. Com exceção, do que diz o nobre
Senador Virgflio Távora, que, quando Governador, deu
alguma ajuda para alguns dos programas, não para esse
de formação de nuvens, pois este é discutidíssimo. Há
pessoas contra, que não querem nem saber da história.
Acho que estava na hora, realmente, de se pensar se podemos ou não podemos ter outra vez um ciclo de seca.
Podemos. Vamos ter. Então, vamos nos unir e dar um
crédito de confiança ao CTA para fazer um teste desses.
Se há medo de arrombar os açudes, o meu Estado não
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tem. Então, que se faça o programa naqUela pequenina(;osta do Piauí. Porque, se houver um dilúvio, não ar--

romba nem açude, porque lã não existe. Então, ficaría~
mos sabendo se é ou não vãlido o programa do CTA.
Agora, queria apenas concluir, nobre Senador. No esta·
do de V.~·. conforme diz o nobre Senador Virgílio Tá~
vara, está montado um imenso bolsão de pedra, de um
lado e de outro, com apenas algumas ocorrências de fen~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇào II)

O SR. ALMIR PINTO- G-OStaria que Se V.- Ex~ tivt:Sse a oportunidade de falar com qualquer pessoa que
fizesse a !ninha indicação para suplente, porque gOsto
muito da Comissão de Assuntos Regionais.

áe- óas secas do _Noideste. E esperamos, nós do NORDESTE, seja "dada uma solução plausível, dentro de um
pfã.zo razOável.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. ( Muiro bem!)

O Sr. Alberto Silva- Quero acrescentar a V. Ex' que
nós jâ convidamos os técnicos do CTA para fazer uma
exposição aqui, brevemente.

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri-

das Iâ no Cariri, mas como no meu Estado, S. Ex.• tam.

bém diz, há ãgua no subsolo, eu queria situar o seguinte:
No meu Estado, há cento e cinüquenta mil flagelados. O
raciocínio é este: de onde eles saíram? De que regiões do
Piauí saíram 150 mil flagelados, durante estes cinco
anos? S fácil localizar. Saíram de 5 mil propriedades. Há
30 pessoas por propriedade, temos 150 mil flagelados.
Então, no Piauí só eXiStem 5 mil propriedades que, num
caso de seca, gera flagelados. Qual é o corolário desse ra.ciocíilio? Se eu conseguir águã nessas 5 mil propriedades
e se fizer Um peqUeno prOjeto, Como testei, um projeto de
irrig"ãÇão-por -gOta; que é relativamente barato e gasta
pouca água, eu teria 50 mil hectares de irrigaçãO pon~:o
tejamento que dariam uma produção de 1 milhão de toneladas de grão, nobre Senador, porque são 4 safras por
ano e 20 hectares dão para sustentar :5 famílias - 2 hectares por família. Eu apenas digo: se tivesse assumido o
governo do Piauí, agora, eu faria esse programa e arranjaria 200 mil empregos no campo, gerando alimento para
este País. E no Estado do Ceará nós- eu e V. Ex.• -vimos a possibilidade de usar o perímetro molhado dos
seus açudes. V. Ex• têm mais de 8,5 bilhões de metros cúbicos d'água acumulada dentro do Ceará e tem o perímetro molhado em volta desses açudes que, se utilizados
dessa mesma maneira, como motobomOa, como está
sendo feito no Vale do Jaguaribe, acredito que V. Ex.•s
não estariam nessa situação. Então, aquele programa
permanente que V. Ex• disse muito bem aqui, devia ser
uma frente de emergência permanente ou uma espécie de
Ministério da Saúde contra possíveis epidemias. Não é
assim que ele está armado? Quando vem uma apidemia
ele está prontinho para fazer vacinas etc. V. Ex.• diz bem:
"Teria uma espécie de frente permanente de emergência". Esta frente poderia criar um programa desse no Estado de V. Ex• Digo que isso é resolver O problema certo
e não o problema errado.
O SR. ALMIR PINTO ..:.... Agradeço o aparte de V.
Ex.• Se é que existem 8,5 bilhões de metros cúbicos d'água no Cearã... E como bem disse o Senador Virgílio Távora: é uma água decorativa para se tirar o peixe· e para
turismol Ninguém olhava até bem pouco para a
irrigação-salvadora, que era o principal. Mas V. Ex' estâ
a nos dever como Presidente da Coinlssão de Assun.tQ_s
RegiOnais uma- viSitã~ãi:f-CTA para ver se houve algum
avanço naqueles estudos, porque estivemos lá há 4 anos.
Acredito que, em 4 anos, muita coisa de novo deve ter
surgido; quais as novas expectativas para o Nordeste?
Farei este ãi)elo_a_ V. Ex•, apesar de não ser mais-da Co_missão de Assuntos Regionais._ Não sei -porque me fira~~
ram da suplência! Sou um homem do Nordeste e gostaria- de mesmo como suplente, integrar tal Comissão.

O Sr. Alberto Silva·- VarilOs faier força para V. Ex•
voltar.
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O SR. ALMIR PINTO -

O Sr. Virgl1io Távora -

Está ótimo.
Permite V. Ex• um _aparte?

O SR. ALMIR PINTO- V. Ex' tem o aparte, nobre
Senador VirgHio Távora.
O Sr. Virgt1io Távora- Ante o que V. Ex• diz, eminente Senador Almir Pinto e os admiriiculos, que não foram pequenos, aduzidos aí pelo Senador Alberto Silva o
nosso aparte_ que devia ser sintético vai-se alongar um
pouco e pedimos desculpas a V. Ex' por tal.

O SR. ji.LM!R PINTO

~Não

há de que.

O Sr. Virgl1io Távora - Realmente, o MOCLIMA
tem adversários bem grandes, Como e quando do Ceará
tomei parte não em uma-mas em váriaS reuniões, com os
técnicos do CT A juntamente com colegas de outras unidades federativas. O Estado Ceará tem uma posição oficial tomada a respeito: é a favor do MOCLIMA. Inclusive para ele, pediu recursos dentro de um empréstim-o que
há pouco tempo este Plenário, com grande satisfação
nossa, aprovou, após quase ano e meio de tramitação
nesta Casa, Realmente, achamos que, a custos histórias,
aqueles 300 milhões de cruzeiros que eram dC infcio soli9Ítados para a execução da primeira fase do MOCLIMA, como disse muito bem e sinteticamente o Senador
Alberto __Silva era queima de carvão microgranulado, a
300 quilômetros da Costa, tomando como caldeirão um
desses navios desativados do Lloyd, ou até da própria
PETROBRÃS, realmeilfe esta tentativa era algo fasci~
nante até em termos de ciência.
Se não servisse para diminuir as agrúrias do NordeSte,
até em termos científicos deveria ela ter sido executada.
Estamos certos de que a força de uma idéia boa, Senador
Almir Pinto, é muito grande. Assim como dizem- que .. a
fé remove motÍtanhas", direi também que a força irresistiVel de uma idéia sã tira todos os obstáculos que à sua
concretização se antepõem. Pode custar mas a nosso ver,
ao ver daqueles meteorologistas que não estão enVenenados pelo negativismo, não temos a menor dúvida: o MOCLIMA é uma experiência que se impõe, uma experiência que hâ de ser feita, -pode não- ser pelo atual Governo,
sê-lo-á pelo futuro ...

O SR. ALMIR PINTO -

h plantar para o futuro.

O Sr. Virgflio Távora- ... mas não temos a menor dúvida que uma administraÇão brasíleira ainda marcará a
sua-presenç-a-na História pela instalação do MOtLIMA.
Era o que desejava dizer a V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço aos ilustres colegas que me apartearam.
Sr. Presidente, termino este modesto discurso que,
mais uma vez, é sobre o NORDESTE, sobre a ca\amida-

ATO DO PRESIDENTE No 60, DE 1983
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a deleção de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Coinissão Diretora nQ 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n9 (30, d~ 1980, resolve autorizar a cQntratação, sob o regime jurídico da.Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; de Tomás de Aquino Reis Boardman para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente ao venCimento do cargo DAS-3, a partir de 21 de
março de 1983, com lotação e exercício no Gabinete do
Senador Murilo Badaró.
Semld6 FederaJ, 18 de abril de 1983. Pr~idente do -Senado Federal.

Nilo Coelho,

ATO DO PRESIDENTE N• 61, 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 delegação de competência_que lhe foi outorgada pelo Ato da
ComissãO Diretora nQ 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução nQ 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 Ser-·
viço, de Jayme Corrêa de Sã para o emprego de AssesSOr
Técnico, com ã salário mensal equiva"lei1.te aO-vencimento do cargo DAS-3, a partir de 19 de março de 1983, com
lotação e exercício no Gabinete do Senador Lenoir Vargas.
Senado Federal, 18 de abril de 1983,- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.

PARLAMENTO LATINOAMERICANO
GRUPO BRASILEIRO
De ordem do Senhor Presidente, ficam pelo presente
convocados todos os Senhores Senadores e Deputados
Federais para a Assembléia Geral do Grupo Brasileiro
do Parlamento Laünoamericano, que se realizará na
próxima quintã.-feira, 28 do corrente, das 13:00 às 18:00
horas, no Gabinete n9 41 -Anexo II do Senado Federal, com a seguinte Ordem do_ Dia:
a) Reforma dos Es.tatutos para que pos;sam ser eleitos,
na oportunídade, (30) trinta suplentes, sendo (lO) dez Senhores Senadores e (20) viote Senhores Deputados Federais, para a Comissão Executiva do Grupo Brasileiro, tal
como ocorre na União Interparlamentar e na Associação_
inte:rparlamentar de Turismo:
b) _Eleição -dos membros_ efetivos e (se aprovada areforma dos Estatutos) dos suplentes da Comissâo Executiva, para o Período de 1983/87.
Brasflia, 25-de abril de 1983.- Paulo José Maestra/i,
Seaetário-Geral.

República Federativa do Brasil
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Ata da 47~ Sessão,
em 27 de abril de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nilo Coelho e
Henrique Santi/lo
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES.·

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 47•SESsAO, EM
27 DE ABRIL DE 1983
LI -

"(Pro}etõ- que se transformou· na Lei
n' 7.094, de 25-4-83.)

ABERTURA

1.2.2- Pareceres
Referente às seguintes matérias:
Redação final dos Projetas de
Resolução n9s 85 e 101, de 1981~ 60,
1.2.1 ~-Ofícios do Sr. 19- de 1982; e 16, 17, 19, 20, e 21 de
Secretárjo da Câma:m dos-D€puta- . 1983.
- - ---

!.2 - EXPEDIENTE

dos

,

N9 88/83, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do Senado
nY 145/77 (n<? 5.678, na Câinara dos
Deputados), que acrescenta parágrafo único ao art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre o horário nO período
de aviso prévio, e dâ outras providêncías. (PrOjeto que se transformou na Lei n"' 7.093, de 25-4-83.)
N9 89/83, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara
n9 151(82 (n"' 6.766j82, n8.l::asa de
origem), que dispõe sobre a criação
de cargos na Secretaria do Tribunal

Regional Eleitoral do Estado do
Paraná e dá outras providências.

I .2.3 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n9
63/83, que estabelece prazo para
cobrança de juros nas operações de
crédito efetuadas por Instituições
Fínanceiras, e dâ outras providências.

O'Brien, Presidente da Federação
Mundial de Comunidades Terapêuticas.
SENADOR HENRIQUE SAN·
TJLLO - Defesa da_ participação
da diPlo~acia brasileira na solução
do conflito que se verifica na
América Central envolvendo a Nicarágua e Honduras.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Conside- .
rações sobre o quadro poHticosócio-econômico do País.
1.2.5_-Requerimento
N9 636/83, de desarquivamento
de proposição.

-Projeto de Lei do Senado n'!'
64/83, que acrescenta dispositivo
ao Decreto-lei n9 1.910, de 29-1281, estabelecendo piso para os beneficias previdenciârios de prestação continuada.

1.2.6- Oficios da Liderança do
PDS na Câmara dos D~putados
- Referente à substituição de
membros em Comissões Mistas dQ
Con-gresso Nacional.

1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA - Visita r~alizada_ a
Brasília pelo Monsenhor Willian

12.7 - Apreciatão de matérias
Redações finais dos Projetas
de Resolução n9s 25/80, 28/81 e 15
e 18/83. Aprovadas, nos termos
~

Jorge Kalume - Fábio Lucena- Gaivão Modesto
- Hélio Gueiros --Alexandre Costa - José SarneyAlberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Jpsé
Lins - Virgílio Távora - Martins Filho - Humberto
Lucena -r Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Lomanto Júnior Luiz Viana- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Alfredo Campos- Fernando Henrique Cardoso- Severo
Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo Mauro Borges- Gastão Müller- Marcelo MirandaSaldanha Derzi - AffÕnso Camargo - Ãlvaro DiasEu~s faria- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Car-ios Chiarem - Pedro Simon.
O SR. PRESID~NTE (Ni!o Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de40 Srs.Senadores~Ha
vendo 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

EXPEDIENTE
O FI CIOS
Do Primeiro-secretário da Câmara dos Deputados

N 9 88/83, de 26 do corrente. encaminhando autógrafo
do Projeto de Lei do Senado nº 145, de 1977 (n'i' 5.678, na
Câmara dos Deputados), de autoria do Senador José
Lindoso, que acrescenta parágrafo 6nico ao art. 488 da
Consolidação das Leis Trabalho, aprovada pelo
Decreto.Jei n9 5.452, de 1~' de maio de 1943, dispondo
sobre o horário no período de aviso, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n? 7.093, de
25 de abril de 1983.)
N<:> 89/83, de 26 do corrente, encaminhando a)Jtógrafo
do Projeto de Lei da Câmara n'i' 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. (Proj~to
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dos Requerimentos n'~s 637 a
649/83. À promulgação.
1.2.8- Comunicações da Presidência
- Arquivamento do Projeto de
Lei da Câmara n9 12, de 1981, por
ter recebido pareceres contrãrios,
quanto ao mérito, das Comissões a
que foi distribuído.
-Convocação de __ s_essão extradinária do Senado Federal a
realizar-se às 18 horas e 30 minutos, com_ Ordem do Dia que designa.

dívid~

_çonsqlidada. Aprovado. Ã
Comiss_ão de Redaçào.
- Projf:to" de Resolução n9
83(82, que autoriza o Governo do
Estado da Paraíba a elevar em Cr$
749.781.000,00, o rilontãrifeâe Sua
dívida consolidada. Aprovado.
Após usarem da palavra os Srs.
HumbertO Lucena e José Lins. Ã
Comissâo"--de Redação.
-Projeto de Resolução n9
138(82; que iutoriia o GOverno do
Estado de Alagoas, a elevar em Cr$
1.172.118.000,00, o montante de
sua dívida COJ1Solidada. Aprovado.
A Comissão_ de Redação.
-Projeto de Resolução 140(82,
que autoriza o Governo do Estado
de São Paulo a elevar em Cr$
493.000.000,00, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. A
Comissão de Redação,
- Requerimentos n9s 572 a 586,
de 1983.- de desarquivamento das
proposições que mencionam. Aprovados.

1.2.9- D~cursos_do Expediente
(continuação)
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder - "Dia do
Trabalho".
SENADOR Vl!WfLIO TÁVORA, como Líder - Resposta a pronunciamento do Sr. Senador Severo Gomes, feito em sessão anterior,
de críticas à política econômicofinanceira d_o Goyerno.
SENADOR MAURO BORGES,
-· Política econômica;.financeira
1.4- DESIGNAÇÃO DA ORadotada pelo Governo.
DEM DO DlA DA PRÓX1MA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
1.3- ORDEM DO DIA
2- ATA DA 48• SESSÃO, EM
-Projeto de Resolução n'~ 27 DE ABRIL DE 1983
110/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São José dos Campos
2.1- ABERTURA
(SP), a elevar em Cr$
2.2 - EX PEDI ENTE
1.097.338.207,68, o montante de
sua dívida consolidad~. Aprovado.
2.2-.1 - Requerimento n9 641/83,
Ã Comissão de Redação.
de desarquivamento de proposição.
-Projeto de Resolução ns>
153/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Valinhos (SP), a ele2.3- ORDEM DO DIA
var em Cr$ 36.495.800,00, o mon_----::- Redaçào Final do Projeto de
tante de sua dívida consolidada._
Aprovado. À Comissão de Re~ Lei do Senado n9 240/82-DF, que
autoriza o Governo do Distrito Fedação.
-Projeto de Resolução n~ deral a contr_atar empréstimo desti211/81, que autoriza a Prefeitura nado à melhoria das .características
Municipal de Votorantim (SP), a técnicas de estradas vicinais. Aproelevar em Cr$ 57.964.717 ,30, o vada. Ã sanção.
- Redação Final do Projeto de
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Re- Resolução n9 1_02/81, que auioriz~
a Prefeitura Municipal deJoinvilledação.
-Projeto de Resolução n~" (SC) a elevar em CrS
133/81, que autoriza a Prefeitura 526.716.000,00 o montante de sua
Municipal de Taguaritinga (SP), a dívida consolidada. Aprovada. Ã
elevar em Cr$ 12.0UO.OOO,OO, o promulgação.
- Redação Final do Projeto de
montante de sua dívida co.osolidada. Aprovado. Ã Comissão de Re- _Resolução n9 I 07/81, que aUtoriZa
a Prefeltura Municipal de Niterói,
dação.
-Projeto _d_e_Resolução n9 Estado do Rio de Janeiro, a elevar
230(81, que autoriza a Prefeitura em Cr$ 59._811.900,00, o montante
Municipal de Luz (M G) a elevar de sua dívida __c;onso!idada. Aprovaem Cr$ 92. [75.300,00, o montante- da. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto de
de sua dívida consolidada. AprovaResolução n9 120/81, que autoriza
do. Ã Comissão-de Redação.
a
Prefeitura Municipal de Bento
-Projeto de Resolução n9
268/81, que autoriza a Prefeitura Gonçalv~ (RS) a elevar em Cr$
MuniciPal de Salto (SP) a elevar 17.390.000,00 o mentante de sua
em Cr$ 54.989.380,82, o montante dívida consolidada._ Aprovada. Ã
de sua dívida consolidada._Aprova- ~romulgação.
' ~.o.Redação Final_ do Projeto de_
do. Ã Comissão de Redaçào.
-Projeto de Resolução n9 5/82, Resolução n9 207/81, que autoriza
que autoriza o Governo do Estado a PrefeitUra Municipal de Bento
de Alagoas a elevar em Cr$ Gonçalves (RS) a elevar em CrS
551.315.500,00, o montante de sua 249.979.216,00 o montante de sua.

dívida consolidada. Aprovada. A
promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n979/82, CfUe- autoriza a
Prefeitura Municipal de Rio Claro
(SP) a contratar operação de em~
prêstimo externo no valor de US$
10,000,000.00, destinada à implantação de opras prioritárias naquele
município. Aprovada. Ã promulgação.
- Redação final do Pt:ojeto de
Resolução n9 99/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Candelária
(RS} a elevar em Cr$ 11.646.800,00
o montante de sua díVida consolida-da. AjJrovada. Ã promulgação.
- Redação final do Projeto de.
ResolUÇão n9 l01/82;Que aUtoriza
a Prefeitura Municipal de Passo
Fundo (RS) a elevar:_ em Cr$
627.324.000,00 o montante de sua
dívida consolidada, Aprovada. Ã
promulgação.
- RedaÇão final do Projeto de
Resolução n9 119/82, que autoriza
a Pref~itura Municipal de Paulínia
(SP) a elevar em Cr$
1.009.884.000,00 o montante de sua
dívida consolidada. __ _Aprovada. Ã
promulgação.
- Redação final do Projeto de
Resolução n9 14/83, que autoriza o
Goyerno do Estado do Piauí a elevar em CrS 63.634.169,00 o montante de sua dívida consolidada.
Aprovada. À promulgação{.
1.4-DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO - Manifestação de apoio ao
movimento reivindicatório dos servidores públicos.
SENADOR ÁLVARO DIASTransferência imediata de recursos
arrecadados pela união e devidos
aos Estados e Municípios.
SENADOR GASTÃO M/)LLER
- Implantação de sistema de computação eletrônica nos serviçOS cartoriais da fustíça Eleitoral.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO, ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR.
- Do Sr. Senador José Lins,
proferido na sessão de 20-4-83.
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qUe se transformoU na Lei n9 7.094, de 25 de abril de
1983.}

PARECERES
PARECER No 236, DE 1983
Da

Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Resolução n9 85, de
1981.
Relator: Senador Alberto Silva
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 85, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,72
(seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e seis cruzeiros e setenta e dois cen.tavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 236, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução nP 85, de
I98I.

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

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 679.404.096,72
(seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e
quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Cubatão, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elev_ar o montante de sua dívida consolidada em
Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos· e setenta e nove milhões,
quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos), correspondentes a 1.242.87.3
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cri
546,64 (quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e sessenta
e quatro centavos), vigente em abril/80, a fim de que
possa: contratar um emprêstimo 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 ao financiamento de lotes urbanizados;
da construção, conclusão ou melhoria de habitação de
interesse sociRI; da urbanização e de equipamentos comunitários em conjuntos habitacionais; naquela cidade,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER No 237, DE 1983

4- ATO DO PRESIDENTE
-no 62, de .1983.
.

5- MESA DIRETORA
6-LIDERES E VICELIDERES DE PARTIDOS
7 -COMPOSIÇÃO DAS CO~
MISSÚES PERMANEN'l'~S.

Da Comissão de Redaçào
Redação final do Projeto de Resolução n9 101, de
t981.
Relator: Senador Alberto Silva
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de

Resolução n9 101, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal d~ MaC~..-ió (AL) a elevar .;m CrS 130.213.939,45
(cen~o e trinta milhões, duzentos e Lre:re mil, Oi:)Veccntos
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e trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o
montante de sua dívida con!>Diidada interna.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge Kalume,
ANEXO AO~ PARECER N9 237, DE 1983

Redação final do Projeto de Resolução rt" 10/, de
1981.

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

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a elevar em CrS 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o
montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:-

O Senado

F~eral

resolve:

RESOLUÇÃO No

krt. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Candelária, Estado do Rio Grande do -Sul,,nos termos do art. 29 da Rc>

solução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe·
dera!, autorizada a elevar em Cr$ 56.965.900,00 (cinqUenta e seis milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e
riovecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor junto à Caixa ~nômica Federal, mediante a
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação de esgotO pluvial, meios-fios e canalização de cursos d'água,
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.

Redação f"mal do Projeto de Resolução n9 16, de
1983.
Relator: Sl!nador Alberto Silva

A ComisSãõ apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nY 16, de 1983, que :Suspende a execução da
Lei n9 239, de 26 de setembro de 1978, do Município de
Queiroz, .no Estado de São Paulo.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior. PreSidente- A/bel-to Silva, Relator -Jorge Kalume.

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

-Suspende a execução da Lei n9 239, de 26 de seteDJbi-0 de 1978, do Município de Queiroz, no Estado
de São Paulo.

Redatào final do Projeto de Resolu1:ão ni' 60, de
1982.
Relator: Senador Alberto Silva

A Comissão apresenta a iedação finar do Projeto de
Resolução nY 60, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária (RS) a elevar em_ CrS-56.965.900--:-oo
(cinqiienta e seis milhões, novecentOs e sessenta e cinco
mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidade interna.
Sala das Comissões, 27 de âbril de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 238, DE 1983
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 60, de
1982.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Candel:lria,
Estado do Rio Grande do Sul, a elet'ar em Cr$
56.965.900,00 (cinqüenta e seis milhões, novecentos e
sessenta e cinco mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida çonsolidadtJ.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 16 de junl:10 de 1982, nos autos do
Recurso Extraordinário -ll'~' 97.137 - 8, do Estado de São
Paulo, a exec_ução do art. 59 da Lei n9 253, de 2 de
dezembro de 1977, do Município de Populina, no Estado
le São Paulo.
PARECER No 241, DE 1983
Da COmissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 19, de
1983.
Relator: Senador Alberto Si/JJa
A ComiSsão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 19, de 1983, que autoriza a Prefeitura
Municipal de ltaueira (PI) a elevar em Cr$ 3.619.000".00
(três milhões, sei?centos e dezenove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.

Sala das Comíssões, 27 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Alberto Silva, Relator - Jorge
/(afume.

ANEXO AO PARECER No 239, DE 1983

ANEXO AO PARECER No 241, DE 1983

Reda1:ão final do Projeto de Resolução n9 16, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu,
----..;~esidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

Redaçào final do Projeto de Resolução n' 19, de
1983.

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

, DE 1983

O Senado Federal resolve:

Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 13 de maio de 1982, nos autos do
Recurso Extraordínárío nY 96.847-4, do Estado de São
Paulo, cujo acórdão foi publicado no D!ário da Justica
de 13 de agosto de 1982, a execução da Lei n'~' 239, de 26
de Setembro de 1978, do Município de Queiroz, no Estado de São Paulo.
PARECER No 240, DE 1983
Da _Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolucão o9 17, de
1983.
Relator: Senador Jorge Kalwne
oA Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 17, de 1983, que suspende a execução do
art. 5'~' da Lei n~> 253, de 2 de dezembro de 1917, do
Município de Populína, no Estado de São Paulo.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente -Jorge Kalume, R~lator_- Alberto
Silva.

ANEXO AO PARECER No 240, DE 1983
Redacão final do Projeto de Resolução nr> 17, de
1983.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, iJl,ciso VH, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

, DE 1983

Suspende a execução do art. Sr> da Lei nr> 253. de 2
de dezembro de 1977, do Município de Populina, no
Estado de São Paulo.

PARECER No 239, DE 1983
Da ComissiO de Redação

Art. I~' ~a Prefeitura Munldpal de Maceió, Estado
de Alagoas, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado federal, autorizada a
elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS
130.213.939,45 (cento e trinta íniihões, duzentos e treze
mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta ecin..:
co centavos), correspondentes a 148.331,1 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de CrS 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/SI, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Nordeste do
Brasil S. A., este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da l':labitar;ão - BNH, destinado a
obras de reforma e modernização do Mercado Central,
bem como construção dos Mercados de Bebedouro e Tabuleiro dos Martins, naquele Município, obedecidas as
co'ndições admitidas pelo Banco Central do -Brasil no
respectivo processo.

PARECER No 238, DE 1983
Da ComissãO-de Redação
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RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza- a Pre.f~Ú~r~ M~nicipal de ltaueira,
Estado do Piauí, a contratar operaçao de crédito no ·
valor de CrS 3.619.{)00,00 (tres milhões, seiscentos e
dezenove mil cruzeiros).

o-senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Itauelra, Estado
do Piauí, nos termos do art. 2~> da Resolução n9 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no _valor de Cr$
3.6(9-.ÕOÕ,ÕO (três milhões, seiscentos e dezenove mil
cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal, mediante a
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvímento Social- FAS, destinada à construção
e equipamento de escolas rurais, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processso.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER No 242, DE 1983
Da Comissão de Redaçiío
Redaçào final do Projeto de Resolucão p9 20, de
1983.
Relator:- Seizador Jorge Kalume

A Comissão apies1'::iita a re_dação finar do Projeto de
Resolução n9 20, de 1983, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São Paulo (SP) a elevar em CrS
503.460.012,06 (quinhentos e três milhões, quatrocentos
e sessenta mil, doze cruzeiros e Seis centavos) o montante
de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior. Presidente- Jorge Kalume. Relator- Alberto
Silva.
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ANEXO AO PARECER N• 242, DE 1983

Redaçào final do Projeto de Resobgàd n" 20, de
1983.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inct·so VI, da Constituição, e
eu
, Presidente, promutgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autori::a a Prefeitura Mtmicipal de São Paulo,
Esradv de São Paulo, a elevar em Cri 503.460.012,06
(quinhentos e três milhões. quatrocentos e- ses-senta
mil. doze cru:eiros e seis centavos) o montante de sua

dít•ida consolidada.

Rc~oluçào n\' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elc_var o montante de sua divida
consolidada. em Cr! 495.756.000,00 (quatrocentos _e
novçnta e cinco milhoJes, setecentos e cinqü_enta e seis mil
cru-teiros), eo_rrespondentes a 400.000 UPCs,
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1239,39
{um mil dulentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove
centavos), vigente em_ outubro/8 I, a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa
E~~nõmi:a _do E~t.ado de. Minas Gerais, ~_sta n~ _
qu•didade de agente financeiro do Banco Nacional da ·
HabitaçUo - BNH, destinado à aplicação no Projeto
CURA, na4uele MuniCípio, obedecidas as condições
t(dmiLida:-; pCIIJ Banco Central do Brasil no respectivo
processo.

1\rt. 2~' Esta Resolução entra .em- vigor- n-ri d<ltã de
sua publicação.

O Senado Federal resolve:

Art. JY É a Prefeitura Municipal de_ São Paulo~
Estudo de São Paulo, nos termos do art. 21' da Resolução
n'<' 93, de li de outubro d~_J976, do Senado Fede_ral,
autorizada a elevar o montante de sua __ dívida
consoJidada em Cr$ 501,_46_0,:0 12,06 (quinhento-s e três
mi!hoJes, quatrocentos e sessenta mil, doze cruzeiros e
seis centuvos), correspondentes a 299.119,5 I ·oRTNs,
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14
(um mil, seiscentos e oitenta -c ti'ês Cniielri:>s- e quatorze
centavos). vigente cm abril/82, a fim de que possa
contratar uma operaçilo de crédLto _dejgual valor junto à
Caixa Eçonômica Federal. mediante a utHização de
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, de.<>tinada à reforma. .de escolas municipais de [9
grau e de educaç<lo infan_ti!, naquefe Município,
obedecidas as condições admitidt>s pelo Banco Central
do Brasil no respectivo proce.<>so.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publlcaçl~o.

PARECER N• 243; DE 1983
Da Comissão de Redaçào
Redação final do Projeto de Resolução
1983.

n~'

21, de

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Exrediente
lido vai a puhficação.
Sóbre :1 mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
1<?-Se-cremrio.

Sào lido.1· os 5egulntes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 63, DE 1983
Estabelece prazo para cobrança de juros nas
operações de crédito cfetuadas por Instituições
Financeiras, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l" A cobrança de juros pelas Instituições
Finariceiras, em qualquer tipo de operação de crédito,
efctuar-sc-:1 ao final do prazo estipUlado para o
p<lgamento da dívida contraída pelo mutu<'lrio.
1\rt. 2<? A inobServãn..::ia do disposto nesta lei
sujeitarú os fnfratores às penalidades previstas no art. 44
da lei n<? 4.595. Lie 31 de dezembro de 1964.
1\rt. )~ O Poder Executivo regulamentará esta lei,
no pra;o de 60 (sessenta) dias contados de sua
pub!kaçào.
Art. 4~_ Esta lei en.tra _em vigor na d_ata_ de sua
publicaç~LO.
- --

Art. 59

Relator: SeiwdorJurge Kaiume

R~vogam-se

as disposições em contrário.

1\ Comissão apresenta a redução final do Projeto de

Resoluç:Jo n~' 21, de 1983, que autoriza a Prefeitura
Munkiral de Uberlündía (MG) a elevar ~m _Çr$
495.'Z56.000,QQ_ (quatrocentos e noventa e cinco milh_Qes,
setecentos c cinqüenta e seis mil cruzeiros) o mon_tante de
sua divida consolidada interna.
.
_ . _ _,____
Saia da$ Comissões, 27 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior. Prcsiçlentc- Jorge K.alume> _F.elatqr -Alberto
Si!L·a.
--

ANEXO AO PARECER. N• 243, DE 1983

Redaâio finai dó Projeto de Resolução n? 21_, de
/983.

J.'aço saber que _o Senado fe:der<J.l aprovou, nos termos
do art. 42, in.ciso VI, da Constituição, e
eu
, Presidente, rromulgo a seguinte

RESOLUÇi\0 N•

, DE 1983

Aurori:a a Prefeitura i14unícipal de Uberlándia;E.I'/adv de Afinas Gerais. a eie1•ar em Cr$
495.756.000,00 fquàti-ocelitoS e no1•enta e cinco
milhiJe.~. ,\'etúento.s e cinqüenra e .seü mil crn:eiros) o
montante de ,\'Ua dMda consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I~' É a Prefeitura Municipal de Uberlândia,
Eslado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' _da

Justificação
DC modo geral, as Instituições Financeiras, ao
descontarem papeis de efeito comercial, cobram,· por
antedpUçJo, os juros correspondentes ao prazo de
p<tgamento pactuado.
-Para fio.::ar bem duro o que isto significa na prática,
lancemos mão de uma operação de empr~stimo Úpica,
no valor de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros),
-.:om juros de 8% (oito por cento) e prazo de pagamento
acordado paru 3 (três) meses. Nesse caso teriamos:
B% x 3 meses
, ... ~· , ~· . , ._, _. ~- Cr$ 240,000,00
Cr$ 12.000,00
101: de 0,4':"';;.. ao mês
Total
Cr$ 252.000;00 O resultado demonstra que a empresa receberá o
liquido de __CrS 748.000,00, que será ainda mais reduzido
se considerarmos outros artifícios, a exemplo da
exigência do_ saldo_ médio, definido pclo__ pre.<>idente dos
órgãos da__ _das_se patronal, Sr. Roberto Konder Reis,
-.:omo parte da reciprocidade do cliente.
I negavelmente, a cobrança antecipada de juros agra":a
o cU~to..l do dinlh:iro e, conseqüentemente, torna-se um
ratur negativo nas operuções de crédito.
Tal exigência, ou o apelo a outros meios para elevar a
!ucratividadt! das atividades da intermediação concedida
pcln Estado, é absolutamente contrária ao interesse
nal::ional e,· em particular, da agência governamental
concedente, que tem Q_de_ve_r de perseguir o_ mais bai.xo
-.:usto do dinheiro, tendo em _vista a necessidade
imperiosa de o País produzir competitivamente e prover
<l população de bens e serviços de cu~t_o s_u_Po~tá':C::l.

Abril de 1983

L:nlim, é para coibir este abuso, que
um;.t apmpriaçüo indêbita Us nnancas das
rarticularcs c um alentadl) contra os
-.:ontl.!nçào innadonária, que propomos
deste Projdü de Lei.
Sala

d_a~ Si:!ssõ~s.

consideramos
empresas c de
objetivos de
a aprovação

17 de abril de 1983, -

Milton

('ahra/

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre a Polfrica e a.s ln.stituições Mone·
tárias, Bancárias e Creditícia.s. Cda J Conselho Mo~ neJário Nacional e dá outras providências.

Art. 44. As infrações aos dispOsitivos desta Lei sujelta-m as institUições· financeiras, seus diretores,
meinbros de c6.nselhos admiriistrativos, fiscais -e semelhantes, e gerentes, à-s seguintes penalidades, sem prejuí·
zo de outras estabelecidas· na _legislação vigente:
I -advertência:
ii :.:. .::mUlta Pecuiliâria Variável;
III- suspensão do exercício de cargos;
IV- inabilitação temporária ou permanente para o
eXc!rcidO de -Cargos de direção na administração ou gerência em instituições financeiras;
V -cassação da autorização de funcionamento das
instituições financeiras públicas, exceto as federais, ou
privadas;
VI- reclusUo, nos termos dos artigos 34 e 38, desta
Lei.
VII - reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38. desta
Lei.
-§ I<? A pena de advertêncía serâ aplicada pela inob·
servância das disposições constantes da legislação em vi~
gor ressalvadas as sanções nela previstas, sendo cabível
também nos casos de fornecimento de informações inexatas, de escrituração mantida em atraso ou processada
em desacordo com as normas expedidas de c_onformida~
- de com o artigo 4Q, inciso XII, desta Lei.
§ 29 As multas_ser~o aplicadas até 200 (duzentas) vezes o maior salário mínimo vigente no Pais, sempre que
as instituições fíilanceiras, por negligência ou dolo:
a) advertidas por irregularidades que tenham sido
praticadas. deixarem de saná·las no prazo que lhes for
assinalado pelo Banco Central da República do Brasil;
b) infringirem as disposições desta Lei relativas ao
capital, fundos de reserva, encaixe, recolhimentos com~
pulsá rios, taxa de fiscalização, serviços e operações, não
atendimento ao disposto nos artigos 27 e 33, inclusive as
vedadas nos artigos 34 (incisos II a V), 35 a 40 desta Lei,
e abusos de concorrência (artigo t8, § 29);
c) opuserem embaraço à fiscalização do Banco Cen~
trai da República do Brasil.

§ 39 ·As multus cominadas neste artigo serão pagas
mediante recolhimento ao Banco Central da Repúbíiéà ·
do Brasil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimen'iO da respectiva notificaçã_o, ressalvado o
disposto no § 5Q deste artigo e serão cobradas judicialmente~- cOm o acréScimo da mora de l% (um por cento)
ao mês, contada da data da aplicação da multa, quando
não forem liquidadas naquele prazo.
§ 49 As penas referidas nos incisos III e IV, deste artigo, serão aplicadas quando forem verificadas infrações
graves na condução dos interesses da instituição firianceíra ou quando da reincidência específiCa, devidamente
caracterizada, em irrinsgressões anteriormente punidas
com multa.
§ 59 As penas referidas nos incisos II, III e IV deste
artigo serão ar)iicadas pelo Banco Central da R"epública
do Brasil admitido recurso,_ com efe_ito s~spensivo~ no

PIÁ RI~ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1983

Conselho Monetário Nacional, interposto dentro de 15
dias., contados, 'do recebimento da notificação,
§ 6<:> t vedada qualquer participação em mult~s, as

quais serão recolhidas integralmente ao Banco Central
da República do Brasil.
§ 79 Quaisq-uer pessoas físicas ou jurfdicas q!:e
atuem como instituição financeiia~ sem eStar devidanl<en-

te autorizadas pelo Banco Central da--R.epúblicl_l do :B_rasil, ficam sujeitas à multa referida neste artigo e detenção
de 1 a 2 anos, ficando a esta sujeitos, quando pessoa jurídica, seus diretores e administradores. - - -- § 89 No exercício da fiscalização prevista no artigo
1O, inciso VIII, desta Lei, o Banco Central da República
do Brasil poderá exigir das institoições financeiras ou
das pessoas físicas ou juridicis, inclusive as referidas no
parágrafo anterior, a exibição a funcionários seus, expressamente credenciados, de documentos, papéis e livros de escrituração, considerando-se a negativa de atendimento como embaraço à fiscalização, sujeitos à pena
de multa, prevista no § 29 deste artigo, sem prejuízo de
outras medidas e sanções cabíveis.
§ 99 A pena de cassação, referida n·o incisO V, deste
artigo, serâ aplicada pelo Conselho Monetário Nacional,
por proposta do Banco Central da República do Brasil,
noS .casos de reincidência" específica· de ínfrações anteriormente punidas com as penãs previstas nos incis-Oslll
e IV, deste artigo.

(Às Comissões de ConstitUição e Justiça e de E~~
nomia.)

PROJETO DE LEI DO SENADO No 64, DE !983
"Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9 1.910,
de 29 de dezembro de 1981, estabelecendo piso para
os benefícios prevldenciários de prestação continuada."

O CongressO Nacional de(:feta:
Art. l9 E acrescentado ao Decreto-lei n91.910, de 29
de dezembro de 1981, o seguinte artigo sob n9 39, com remuneração dos atuais arts. 39, 49 e 59 para 49, 59 e_§9, respectivamente:
"Art. 39 Nenhum benefícío de prestação continuada terá valor inferíor ao malar salário mínimo
vigente no País."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor ria (lata de sua
publicação.
··· .
Art. 39

Revogam-se as jlisposiçõcs em contrário.

Justiflcãção
Jã que o Decreto-lei n9 1.910, de 1981, veio para ficar e
jâ que suas-determinações, embora draconianas, se impuserm aos segurados em geral, inclusive aos aposentados e pensionisas, que se estabeleça, em seu próprio texto, a obrigatoriedade de a previdência pagar benefíciOs
pelo menos iguais ao maior salário mínimo.
Afinal, nos tempos inflacionados em que vivemos, importâncias inferiores ao mínimo nãO baslam sequer para
as necessidades mais elementares de um cidadão, qua~to
mais para todas as despesas. De outra parte, o substancial aumento da arrecadação da previdência social, decorrente do referido diploma, comporta perfeitamente
bem a medida aqui pleiteada.
Sala das Sessões., 27 de abril de 1983.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CJT,-![>A
DECRETO-LEI No L910, DE 29 DE DEZEMBRO DE

1981
Dispõe sobre contribuições para o custeio da Previdência Social, e dá outras pro'fidências.

-- O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. J9 .As alíquotas das contribuições dos segurados e das empresas· em geral, clestina,das ao custeio da
Previdência Social, ficam elevadas para:
I - 10% (clez por cento) em relação às empresas em
geral, exceto a contribuição destinada ao abono anual,
cujo acréscimo guardará a mesma proporcionalidade;
U- 8,5% (oito e meio por cento) para os segurados
cujo salário-de-contribuição for igual ou inferiOr a 3
(três) vezes o salário mínimo regional do local de trabalho;
III- 8,75% (oito e setenta e cinco centésimos por cent9)_para os segurados cujo salário~de-contribuição for
superior a 3 (três) vezes e inferior ou igual a 5 (cinco) ve~
zes o .salário mínimo regional do local de trabalho;
.. IV- 9% (nove por cento) para os seguradOs cujo
saláriO--de-contribuição for superior a 5 (cinco) vezes e
inferior ou igual a 10 (dez) vezes o salário mínimo regional do local de trabalho;
-V- 9.5% (nove e meio por cento) para os segurados
C\ljo salário-de-contribuição for superior a 10_ (dez) vezes
e irlferlor ou igual a 15 (quinze) vezes o salârio ·mrnímo
regional do local de trabalho;
VI- 10% (dez por cento) para os segurados cujo
sálário-de-co~tribuição for superior a 15 (quinze) vezes o
salário mínimo ri:gfonal do local de trabalho e inferior
ou igUal ao _teta _de contribuição previdenciãria.
§ J9 Os segurados cujas contribuiçOes venham sendo
calculadas ~egundo alíquotas diferentes de 8% (oito por
cento) terão Suas contribuições majoradas em 20% (vinte
por cento).
§ 29 Ficam mantidas as atuais alíquotas de contribuição a cargo das empresas em geral, para custeio do
salárío-família e do salário-maternidade.
§ 39 Os acrêscimos ref~ridos neste artigo serão consiàerãdos para todos os fins e procedimentos estabelecidos
em lei, relativos às alíquotas anteriormente vigentes, inclusive n·as relaçõ~s _entre empregadores e empregados,
no que concerne à legislação da Pfevid_ência Social.
-Art:- 29 Fica~:estabelecidas contribUições dos apo~
sentados.em geral e dos pensionistas, para custeio da Assistência médica, na forma seguinte:

i - ~PoS~nÍados:
a) _3% (três por cento) do valdor dos respectivos bellefícios até o equivalente a 3 (três) vezes o salário mínimo regional;
b) 3,5% (três e meio por cento) do valor dos respectivos benefícios superior a 3 (três) e inferior ou Ígual a 5
(cinco) vezes o salário mínimo regional;
c) 4% (quatro por cento) do valor dos respectivos benefícios superío~ a 5 (~inca_) e inferior ou _igual a lO (dez)
vezes o salário mínimo ~egional;
d) 4,5% (quatro e meio por cento) do valor dos respectivos beneTícioS:-superior a 10 (dez) e inferior ou iiual
a 15 (quinze)
o salá!io mínimo regional;
---eJ-- 5%-(dllco por cento) do valor dos respectivos benefícios superior a 15 (quinze) vezes _o saláriO Õlíflinio re-gional.
II- pensionistas:
3-%-(três PO~ cento) do valor dos respectivos benefícios_
Art. 3"' O Poder Executivo regulamentará no prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação deste De~~eto-lei, o disposto no artigo 69 da Lei n9 6.439 (1),
de 19 de setembro de 1977.
Art. 49 Este Decreto-lei entrará em vigor em 19 de
jaJieirõ de 1982.

vezes

Quinta-feira

2~

q15

~rL 59_ Ficam revogados o artigo 3I da Lei n9 6.439,
de lq de setembro de 1977, e demais disposições em contrário.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os projetas Iidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis~
ta.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadóres:
Diariamente lemos notícias, nos mais diversos meios
de cõrrlunicações, de casos de mortes de jovens provocados por tóxicos. Ao contrário do que muita gente_pensa,
não é só dos jovens o problema com o tóxico. Aliás, é
bom que se diga que, a exemplo do álcool, é entre os
adultos que se encontram os seus maiores consumidores.
A cada dia se avolumam os casos e a problemãtica se
torna mais grave. Sabemos que para se combater esse
mal, temos que começar pela repressão ao tráfico um
maior rigor em relação aos traficantes, mas não devemos
nos esquecer que se os traficantes e aliciadores conseguem se insinuar e:ntre, principalmente, os mais jovens,
isso se dá porque eles encontram um terreno fértil edisponível para sua atuação.
-A problemática familiar, a retenção e ausência de afeto, a rejeição e os .mais diversos tipos de desajustes entre
os casais, ~tão, sem d_úvida, entre os maiores responsáveis pela preparação desse terreno que culmina com o
vício ou outra (arma de" autodestruição.
Sr. Presidente,
~ com grande satisfação que registro desta tribuna a
visita à Brasília, no dia 19 de abril último, do Monsenhor
Willian O'Brien, Presid~~te da Federação Mundial de.
Comunidades Terapêuticas, e dirigente máxímo da
Clínica Day Topic, de Nova Iorque.
A Federação é uma associação que tem filiados em 39
países, onde estão se utilizando do método de com unida~
des terapêuticas familiares, para o tratamento de toxicô~
manos e pessoas com distUrbios de conduta anti-social.
Muito recentemente, o Papa João Paulo II, entusias~
mado com este tipo de trabalho, cedeu uma casa em Cas~
tel Gandolffo, para que ali se instalasse uma comunidade
terapêutica, para tratamento de jovens com problemas
de drogas.
A'Clíniça Day Topic, que é subsidiada pela Fundação
Rockffeller e pelo Governo americano, atende atualmente 1.000 (hum mil) pessoas com. problemas de drogas ou
conduta anti-social, no Estado de Nova Iorque.
A técniCa utiliZada se haseía ~m um novo tipo de modelo familiar, onde o indivíduo não é considerado uma
pessoa doente, m~s sim alguém que carece de ajuda, e
que· prêcisa, também, fazer algo por si mesmo. Coino
não é doente., não necessita de pessoas para fazer sua comída, lavar seus pratos, arrumar sua cama, etc. E, portanto, ele tem que fazer tOdas-essas coisas para si mesmo.
Cria-se um ambiente de mútua colaboração e solidariedade, onde o espírito de grupo é reforçado, a re:spon~
sabilidade e os deveres consigo mesmo e. com o outro são
cqbrados_ .
A atmosfera de companheirismq _torna-se cada vez
ma-is intensa e a alegria e o amor voltam a habitar naqueles espíritos até então vazios de afeto e de alegria.
O íi:Jdice de cura tem sido bastante elevado, em torno
d6 85%., e o custo muito reduzido em relação a outros
métodos, chegando a um custo per capita de 10 vezes menos do que mantê-los numa prisão, e 15 vezes menor que
um internamento hospitalar.
Sr;. Senadores,
No momento, a convite da Sr• Déa Bornhausen, Superintendente da FUCABEM, - Fundação -catarinense
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do Bem-Estar do Menor,- e única filiada, no Brasil, a
Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas, e
onde jã estã funcionando uma Comunidade Terapêutica
para jovens abandonados, com problemas de C!)nduta, o
Monsenhor WiUian )'Brien veio ao Brasil verificar a possibilidade de realizar em Florianópolis-Santa Catarina,
em setembro de 19_8_5, uma Conferência Mundial da Federaçã_o d_e_ Comunidades Terapêuticas, quando virão
cerca de 300 delegados, de 39 países, para transmitir e divulgar o trabalho que estão reali~an_do.
Em Santa CatarinaJlii__receôidO pelo Governador Espiridião Amin, pelo Secretãrio_de Saúde VanilQ.o Ojelane, que se prontificaram a dar todo o apoio pata á realização da Conferência no ]lrãsil.
Em Brasílíã, por ocasião -de sua visita, Monsenhor
Wíllian O'Brien foT recebido pelo Ministro da Saúde
Waldyr Arcoverde, que lhe assegurou todo apoio, no limite das possibilidades do seu Ministério, à realização
daquela Conferência Mundial.
Da mesma forrria, a Presidente Léa Leal, da LBA, ~om _
quem Monsenhor Willian O'Brien examinou, na-multiplicidade de seus aspectos os objetivos, a metodologia e
as perspectivas da implantação de núcleos d_as Comunidades Terapêuticas para: um-trabalho conjunto com a
LBA, - também ficou estabelecida a conveniência da
mais ampla colaboração entr•:-tls"I'eferidas instituições~
Destarte, a curto prazo, ã LBA e a Federação Mundial
das Comunidades Terapêuticas se associarão para ummaior in~ercâmbio e a execução-de programas comuns.
Monsenhor Willian O'Brien demonstrou a sua satisfação pelo aColhimento que recebeu do Ministro·waldyr
Arcoverde e, ficou bastante impressionado com a amplitude ç a importância dos trabalhos desenvolvidos pela
LBA no Brasil.
Visitou, tã:fubêm, no Senado Federal, o Senador Luiz
Viana Filho, Presidente da Comissão de Relações Exteriores, tendo na o-portun-idade feito uma eXposição da
maneira como func!Oflániâ.s Có"mliiiidades Terapêuticas.
Acompanhado pelo Doutor Francisco Baptista Neto,
Superintendente TéCnico da_ FUCABEM, çm Santa Catarina, o Monsenhor Willian O'Bríen seguiu para o Rio
de Janeiro, a fim de se encontrar com a Professora Terezinha Saraiva, Presidente da FUNABEM, com a qual
prosseguirá nos entendimentos visando à realização da
Conferência Mundial de Comunidades Terapêuticas em
nosso Pafs, programada para 1985.
Era esta, Senhor Presidente, a comunicação que desejava fazer a respeifo da visita do ilustre Presidente da Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas Monsenhor Willian O'Brien ao nosso Pais, cuja 'importância e
utilidade dispensam- comentários adicionais.
Era o que tinha dizer (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTlLLO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado_res. Situad_a
entre Honduras e Costa Riça, entre Q_At1ântico e o Pacífico, fazendo parte dos problemas que envolvem o Caribe, que permeia dois grandes continentes e estando muito próxima do centro de des_envolvimento do moderno
capitalismo monopolita sediado nos Estados Unidos, a
Nicarágua não poderia ter tido uma história menos turbulenta que a que tem tido através dos tempos.
Assim é que, de 1552 a 1821, o pafs foi parte da capitania geral da Guatemala, então colónia da Espanha. Nessa ocasíãO passõu a fazer parte do MéxicQ~_Em_J833
desligou-se deste para fazer parte da Federação CentroAmericana que, dissolvida três anos depois, tornou a Nicarágua um país independente. Em todos. esses movimentos sociais, que geraram mudança de dependência
em relação a pólos hegemónicos externos, como podemos imaginar por nossa própria história, que também
tem origêns semelhantes, o povo, até _então, pouco ou
quase nada participara dos eventos históricos de seu
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te da riqUeza pelas classes médias, já que as rodovias, em
apenas 2 anos, saltaram de 13.147 km para 24.748 km;
estradãs de ferro aumentaram de 317 Km para 373 km;
Qs carrOs particulares duplicaram, indo de 18 para 36 mil
unidades; as estações de televisão, que eram 3, passaram
a ser 7 e Q§ receptores de televisão triplicaram, de 65.400
parã l7Õ.ÕÕÓ; e~~ os telefones tambérii triplicaram, de
17:Ci00 parà. 55.800, "enquanto que os jornais diários; em
núm~;O cie 5, paSsã.rãiTI -a -rodar 160.000 exemplares, número signíftcativo se- considerãrinos que a população
nã·õ-dlega a 3:ooo.OOO de habitantes e que o país, apesar
de ser o mais extenso da Améric~ Central, tem apenas
130.000 kml de_ área, que equivale ao tamanho de nosso
Estado do Cearâ.
-NO ·q-ue-iã.tlge aos interesses da população mais pobre,
houve significativo aumento dos nfveis de emprego, tendo a força de trabalho saltado de 596.990 para 813.000
empregados. 65% do PNB passou a ser empregado em
saúde, educação, bem-estar e habitação. Em decorrência,- as matrículas no ensino superior subiram de 11.977
para 23.171 alunos (mais do dobro), enquanto as do curso Jrriffiárlõ, jãtrarisformado em ensino fUndamental de
1~' e 29 graus, foi de 404.450 a 474.324 alunos, aumento
quantitativo de mais de 20% para um aumento qualitativo de mais de 100%. O analfabetismo caiu, ainda em
1980, pai-a 48%; queda elevada para um ano de goverii.O,
se considerat:mos que o analfabetismo dos países subdesenvolvidos é, geralmente, computado apenas entre a população adulta.

país. Eis por que a independência nicaragUense não durou muito. Jã em 1912, coin a expansão do industrialismo norte-am~ricano, -qu·e acabara de se apropriar de
todo o norte do México (Texas, Flórida, Califórnia etc.),
a Nicarágua veio a -sofrer irltervenções armadas dos Estados Unidos da América, sob o pretexto de restauração
da paz interna. Em 1916 o verdadeiro objetivo for revelado:- os- Estãdós Unidos conSeguiram dO novo gO-veino
uma opção pàra a construção de um canal entre o Atlântico e o Pací~co. Retirando-se do país em 1925, os nortea:mericaiws retornaram já em 26, de onde foram expulsos, em 27, pela fr~nte nacionalista de Augusto César
Sandino. Triunfada a revolução, consumou-se o assassinato de Sandino e a colocação no poder de "Tacho" Somoza, que em 1957 teve em seu ffiho "Tachito" Somoza
Debayle o sucessor, deposto em 1979 pelo "Governo de
Reconstrução Nacional" da Frente SandiniSta de LibertaçãO.
O restante da história, setis antecedentes e fatos posteric~res todos nós conhecemos, com maior ou _menor riqueza de detalhes. A dinastiã- dos Som-oza governou o
pais por quarenta anos, utilizando inúmeros cásuísmos
para dar aparência legal às variadas sucessões, em que
Anastácio Somoza, o "Tachito", sempre se relegitimava.
Sob o aspecto econômico a família Somoza era associada aos mais diversificados interesses eStrãnge1rOs. Ele
próprio era dono de 15% da produção nacional de ouro,
10% das melhores terras agricultáveis e mais de 100 empresas, especialmente as relacionadas com as principais
riquezas do país, como a de descaroçamento de algodão,
as de cimento e a maior parte- da frota mercante.
Sob o aspecto social, com o submetimento do país ao
exterior, assim como com a concentração interna da renda centralizada na mão do governante, as condições de
vida da população não podiam ser piofes do que eram. O
analfabetisni.O, oficialmente, alcançava 58%, porque de
um PNB em volta de 1.3 bilhões de' dólares, apenas 2,2%
eram aplicados em educação e, embora a natalidade alcançasse 4,8% ao ano, a mortalidade infantil chegava a
4,6%. A renda per capita de 630_dólares anuais era quase
toda drenada para as mãos do governante e dos seus
apaniguados e dos interesses estrangeiros que representava.
Pois bem, o que foi e o que fez a revolução sandinista?
Legitimada pela vontade inquestiohãvel de um povo que
não hesitou em pegar armas para fãzer valer o seu direito
de ser ouvido, forma-se uma Junta Provisória de 5
membros, representando as três correntes de oposição
clandestina ao Governo de Somoza. Tom.ou-se o poder e
subsÚtuiiHe·a Constiti.Iiç3.o.de 7( que nunca fora integralmente aplicada, por um "estatuto fundamental"
para o período de transição, até que o país se reconstitucionalizas.s_e. Por esse Estatuto criou-se um Conselh.o de
Estado, com funções legislativas, forrriado de 3_3
membros. A composição de tal Conselho é a rnai_s diversificada possível, representando, em proporção razoável,
as principais forças sõciais responsáveis pelo triunfo da
Revolução. Foi iniciãlmente composto por 6 membros
da Frente Sandinista, 12 membros da Frente Patriótica,
6 membros do Conselho Superior da Empresa Privada, 7
m_embros da Frente Ampla de _Oposição, l membro da
Universidade Nacional e I membro da Igreja Católica,
majoritária no país. A revolução sandinista, pois, embora tenha em suas fileiras, minoritariamente representados, membros de dlferentes estratos esquerdistas, é, centralmente, uma revolução burguesa e pequeno-burguesa,
majo-ritariamente formada quanto à autonomia" legisla ti~
va, de elementos moderados e ligados às tradições nacionalistas da luta popular. Tanto assim é que as primeiras
m~didas revolucionárias não passaram da desapropiiação dos bens da famflia SomOza e da nacionalização
de empresas norte-americanas ligadas a setores estratégicos __da produção. A reforma agrária, em sua primeira fase, não ultrapassou os lO% das terras somozistas. D.estas
medidas redundou, por um laçlo, um aumento do desfru-

•

De tudo ~sto decorreu, como ganho econômico, o aumento do PNB de 1.3 para 2.1 bilhões de dólares, em
apenas um ano, indo a renda "per capita" de 630 para
840 d_9lares anuais .. E tais resultados se obtiveram, Sr.
Presidente e Srs. Seiladores, apesar de toda a destruição
feita- pela guerra civil e da sabotagem e do boicote do
Governo norte-americano, qi.J.e levaram o país a restringir seu comércio ao- Mercado _Comum Cent_roAmericano, o que não lhe impediu o movimento de exportaçãojiriíportaçãO -cresceSse em mais de 30% nesse
mesmu--período.
_É evidente que o Governo Reagan haveria_de_ficar incomodado em ter em sua proximidade um país pequeno
e pobre que, não_ obstante, conseguia resolver, com formas simples de administração e insignificantes recursos
~ecnoló$icos, prob~cmas seculares que nem mesmo a poderosa e avançada sociedade norte-americana não consegg_l_ra cq!lj_!lrar. E temem, muito mais, que o exemplo NicaraguUense faça escola, não apenas na Amêrica Central, onde chega a ser inSignificante a perda de um pequeno__aliado, mãs que seja exemplo de libertação para toda
a -AméiiCa Latina, Oilde países potencialmente ricos,
como o Brasil ou a Argentina, a Venezuela ou a Colômb_i_a~ !~9_!1._d_e!fl pela linh;a ~e sua dependência polftica e
ecO_rlôlnica, pela- grandeZa e prosperidade da nação
norte-americana.
Eis por que já durante a escalada contra Somoza os
EEUU mandavam recursos financeiros e militares, sob a
forma de armas e assessores. Eis por que já na fase, de insustentabilidade de Somoza, enviou o diplomata Bowdler para tentar uma renúncia do ditador em_favor de um
de seus fantoches._ Eis porquejã em 24 de julho de 1981
se procurava-criar uma celeuma internacional em tornO
do suposto genocídio dos índios misquitos, invocando-se
a intervenção estrangeira em nome da defesa dos dir_ejtQs
humanos, que ali estariam sendo desrespeitados pelos
Sandinistas. A tentativa fracassou, como não podia deixar de fracassar, visto que a Nicarágua alegou que estava
removendo esses índios para lugar mais seguro,_de vez
qUe_ se encontr~vam suieitos ao fogo cruzado entre .as
forças sandinistas e a dos inYasores somozistas baseados
~m Honduras. Em favor da explicação a Nicarágua convocou -uma comissão especial do Próprio Vaticano para
apurar a denúncia, ao mesmo tempo em que solicitou a
participação da Comissão Interamcricana d"e Direitos
Humanos pura verificar in loco o tratamento carinhoso
dado a esses índios, apesar da guerra.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

Abril de 1983

Eis porque, também, em dezembro de SI, ~lexander
Haig solicitava a intervinção da OEA, alegahdo que a

construção de novos aeroportos pelo governo
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giiense se destinava a permitir a instalação de bases
aéreas da URSS na América CentraL O assunto, pO~ -s-er
pertinente à questão do direito de autodeterminação dos
povos não prosperou. Do mesmo modo como não prosperou a acusação de que técnicos cubanos e soviéticos se
encontravam na Nicarãgua, pois o qi..!e ~e comprovou foi
a existênc-ia de planos somozistas para provocar incidenM
tes com a lgreja, através do seqiiestro e assassinato do
arcebispo Obando y Bravo, bem conto- a desCoberta de
uma conspiração da qual participavam assessores milita~
res venezuelanos e argentinos. No primeiro caso os sus~
peitos presos foram Francisco Mansano, Alfredo Juarez:
e José Wenceslau Mayorga, da antiga Guarda Nacional,
enquanto do segundo foi exemplo o cidadão venezuela~
no Júlio GonzaleZ -Ferróõ.
A pressa em intervir na Nicarâgua teve, porém, seu
episódio mais vexatório para a CIA quand_o da criação
do caso Tardencilla". Falhando os planos anteriores de
intervenção, levantou~se uma nova hipótese: a Nicará~
gua estaria intervindo nos assuntos internos de El Salva~
dor, através de ajuda ostensiva à guerrilha salvadorenha.
Isto veio a ocorrer em março de 1982, quando os
norte~americanos conseguiram prender, em El Salvador,
um guerrilheiro de nacionalidade nicaragaense, que esta~
ria disposto a ser apresentado à -imprensa inter~acional
como participante de fropa guerrilheira patrocinada pela
Nicarágua. Protegido, porém, por toda a audiência pia~
netária que lhe concedia o Departamento de Estado
atravês de um link de comunicações via satélite,_ Orlando
José Tardenci!las Espinoza apressou-se em declarar que
havia sido torturado em El Salvador para confessar o envolvimento de seu país no conflito salvadorenho, alegan~
do, inclusive, que para a luta havia partido sozinho, de
livre e espdntânea vontade, à vista mesmo dos benefícios
que a revolução nicaragUense causara à população de
seu próprio país.
O fiasco, neste caSo, fala mais alto que a razão, pois
não seria crível que um país destroçado pela guerra,
acuado por sabotadores, combinando os esforços de reconstrução económica com os de reconstrução institucional, destituído de forças armadas regulares, limitado
no comércio exterior e tendo de contornar incontáveis
difículdades diplomáticas, com sua pequena população
quase toda envolvida na defesa do próprio território pudesse dar-se ao luxo de exportar sua revolução. E tanto
assim é que o Brasil, tão ciosO do respeito ao princípio de
autodeterminação dos povos, não tir!siiou em ser dos primeiros a reconhecer a legitimidade do "Governo de Reconstrução Nacional" emergente-da revolução triuJ1fante.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por ofício datado do II
de corrente rece_bemos, no óltimo dia 20, trechos do discurso que a Direção Nacional da Frente Sandinista de
Libertação Nacional dirigiu ao povo da Nica"rágUa ante
as novas e perigosas agressões que vem aquele privo so~
frendo por parte dos Estados Un.idos da América, a partir do território de HOnduras e cÕm a participação do
exército daquele país", Hoje acabamos de receber um
outro comunicado, a cópia' de um novo comunicado,
também do Governo da Nicarágua, ao seu povo e às
Nações do Mundo, denunciando o plano em franca atividade, em franco avanço, já agora não apenas através
do território de Honduras, mas também através de território da Costa Rica, Se do lado de Honduras,_ mais de
I .500 homens armados com armas norte-americanas
preparam~se novamente para invadir, ilegal e criminosamente, o território da Nicarágua, também nas fronteiras
da Nicarágua, do lado da Costa Rit:a, 700 a 800 homens
fortemente armados preparam-se para invadir o pais,
isso sem -o beneplácido inclusive do governo da Costa
RiC<,!., num desrespeito à autonomia, à autodeterminação
da própria Costa Ríca, além das violências cometidas
contra a Nicarágua, um país livre, um país que está sem
sombra de dúvida, necessitado de toda a solidariedade
da América Latina e do Mundo.

Ao pedir, portanto, o registro desse comunicado, des~
sa denúncia ao Mundo, nos anais do Senado, quero Sr.
Presidente e Srs. Senadores, dizer que, neste momento
grave para a América Central, está a América Latina
coin uma [espon"sabilidade extremamente grande, sobretudo agora, quando se encontram dois de seus principais
governantes reunidos no México, para discutirem os
prOblemas políticos do Mundo, os problemas polítiCos
da A-mêrica Latina. E ê nessa linha de _raciocínio que eu
desta tribuna, com veemência, solidarizo-me em princípio com a política de não intervenção, de autodetermi~
nação, defendida pelo Itamarati, e ao mesmo tempo c:nfatizo a necessidade do governo brasileiro, como gover_no do principal pais da América Latina, não poder lavar
as mãos, omitir-se diante da gravidad_e da questão. A distância geográfica do Brasil à América Central pode ser
grande, mas, sem sombra de dúvjda, estaria a nos unir
interesses comuns extremamente grandes, extremaroente
profundos: E ê por isso que em nome de quase totalidade
do Congresso Nacional, estou certo, em nome da esmagadora majoria da população brasileira, enfatizo a necessidade do governo brasileiro, através de seus princípios diplomáticQs de solução dos problemas, dos coníli~
tos, pelas vias pacíficas, pelas vias da negociação, intervenha diplomaticamente, como ·a povo brasileiro está
certo de que há de ser a força do país diante dos problemas da América Latina, para que esse conflito se sane e
se respeitem os direitos de um país que está s_endo agredi~
do, de um país que está sendo violentamente ferido no
seu direito de autodeterminação.
O_ Sr. Jo.sé Lins -

Permite-me~_V,

O SR. HENRIQUE SANTILLO

Ex' !J.m aparte?
~

Com prazer.

O Sr. Joslf Uns - Se V. Ex• é pela não-intervenção,
como pede a intervenção do país?
O SR. HENRrQUE SÃNTILLO- Se V. Ex~ quiser
continuar discutindo comigo, seria interessante ....
O Sr. José Lins -

Eu apenas fíz uma pergunta ..

O SR. HENRIQUE SANTILLO ~v-. Ex' ou não estava me entendendo ou não quis me compreender, e, se
(or assim, -é rrieThor que o seu aparte não tivesse sido fei~
- ta, porque eu fui bem claro ao dizer, Excelénda, Que a li~
nha do Brasil tem a nossa solidariedade, tem o nosso
apoiei, que é a de soiução pacífica dos prOblemas pelã in~
tervençào diPlomática, Com veemência digo: o Brasil
não poderá aquietar-se Omisso, do ponto de vista diplo~
rriátíCo, diante da violência que um latino-americano es~
- tâ sofrendo. É por isso que ele deve ter não apenas uma
posição passiva, mas uma posição ativa diPlomatica~
mente, para a busca da solução desse conflito, desse
-problema que está aí bem próximo de nós.
Isso está bem claro, Excelência. Eu, neste caso, gostQ
--ria que o seu aparte não se fizesse ao meu discurso. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobreS~nador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Existem circunstâncias nas quais as margens de escolha diminuem drasticam_ente, tanto na vida pessoal como
na vida pública. Não pude escolher entre as vocações do
político e do cientista. As contingências arrancaram-me
das salas de aula e do País, coibido pelo torvelinho das
grandes transformações políticas de 1964.
Quando houve_ escolha, yoltei- em 1968 --_n~o só à
terra como _à Universidade. Tampouco Qaquela ocasião
p-ude seguir o caminho escolhido: as artimanhas do arbítrio desfizeram unl.a vez mais minhas ilusões de rotina
acadêmica, impondo-me aposentadoria compulsória em
1969.
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Recusei, desde então, o exílio voluntário. Fiz, por certo, compromissos, DiVidi~ me entre o Brasil e outras terras que acolheram ~om generosidade meu trabalho.
Em 1978 escolh_j. Não tivera, atê então, partido político. Limitara minha Vida pública à açào política e cultural sem compromissos partidários_, embora me sentisse
claramente ligado a um dos·campos da luta._E.mesmo
quando me juntei ao MDB, vim no bojo de um movimento que transcendia à militância estrita num partido.
Incorporei-me à vida partidária sob a pressão e a
emoção de um momento da História brasileira no _gual
se irisinuava a presença de forças sociais ainda incipientes, mas que falavam forte o nome dfi Democracia e que
a qualificavam como condição desejável para alcançar a
necessária reforma social.
Nasciam, então, os grandes movimentos herdeiros da
resistência democrática _dos anos mais duros - os da
tortura, os da censura, os do exílio - que traziam o sopro generoso da vonta_de de incorporar na vida pública
parte dos setores silenciados da sociedade. Remexia-se a
liderança sindical (setores significativos da qual me
_apoiaram em São Paulo); os artistas sacodiam o torpor,
ávidos de participação; os intelectuais voltavam à política; a Igreja reafirmava sua opção preferencial pelos
pobres; articulavam-se os empresários mais dinâmicos.
Havia um reencontroentre movimento soda! e vida
partidária.
A um número expressivo de eleitores e de militantes
novatos- vindos deste despertar - devo não apenas a
eleição mas o encorajamento e o aprendizado. Aprendizado e estímulo que devo também aos Jfderes provados
do antigo MDB, como Ulysses Guimarães, e eleição cuja
parte maior coube, em 1978~ àquele a quem sucedo e
com quem o PMDB venceu novamente agora, e nele deposita enormes esperanças. André Franco Montara.
Sei que muitos companheiros se distribuem hoje por
outros partidos. Mas num certo sentido, estamos no
mesmo lado: o dos que querem, de fato, mudar o Brasil.
E com a única motivação e vontade de melhorá~ lo para
que nós mesmos sejamos melhores.
Sei, e o digo sem reservas, que esta vontade não é monopólio de ninguém. Digo-o com sinceridade: assim
como não aceito a tese de que a abertura política .foi oútorgada, não desejo negar a motivação generosa dos que,
do_ outro lado da barricada, estendem pontes.
Ocorre, entretanto, Srs. Senadores, que tampouco nesta matéria há muita escolha. Não farei hoje o discurso
que gostaria de fazer, de congraçamento. Não estréia
nesta Casa com a galhardia que só a certeza do amanhã
melhor permite. Não me é dado pretender abrir horizon~
tes nos quais se vislumbre~-ã.lém da crítica, a proposta e a
conciliação.
Tentarei, por certo, tatear caminhos alternativos. Mas
não poderei fazê~lo si"ne ira et studio. Ao contrário, o mo~
menta exige posição. Exige, para além da objetividade,
paixão. Ira et studium, requisitos da po11tica, na visão
weberiana.
E exige também responsabilidade pessoal. Falarei,
portanto, como homem de partido; como Senador por
São Paulo; mas sem abdicar de idéias pessoais.
O momento exige ainda o senso das proporções. Are·
cusa apaixonada de uma política que creio equivocada
no plano iristitucional, no plano social e no económico~
não prescinde da análise racional de alternativas e do
senso de responsabilidade de quem sabe que as soluções
não são fáceis, que a proposta politica de Quebra do imobilismo requer, na circunstância brasileira, convicção
mas também capacidade de convencimento, e que qualquer pretensão de exclusivismo na travessia rumo ao
Amanhã democrático e próspero é vã e temerária.
Abusando da mesma fonte, desculpável tentação para
quem se situa entre duas vocações- a da ciência e a da
política - permito-me citar: -"A política é como a perfuração lenta de tábuas
duras. Exige tanto paixão como perspectiva. Ce"àa·
mente, toda experiência histórica confirma a verda~
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de: que o homem não teria alcançado o possível se
repetidas vezes não tivesse tentado- o impossível''.
(Max Weber, "'A Política como Vocação")

a

Com esta perspectiva, recuso a disjuntiva entre afirmação absoluta de valores últimos (e os meus, como os
de tantos brasileiros, são simples e diretos: igualdade social, particiPação democrátrci e~ liberdade efetiva), recuso a disjuntiva erltrc os valores últimos, e a noção de que
o político opera no campo concreto da viofência, do cálculo racional na utili"zaçào dos-melo~ e, portanto, do risco e do erro responsáveis,
Creio que há espaço para a convergência entre a
crença -e ã ação diCáz.
E com este ânim-O que peço paciênCia: a V. Ex's: para
analisar algumas questões bási"cas -que hoje t-õ1heffi-nosso
caminho como Nação -e nossa convivência social.
E tanta dúvida-ha c:iuantO ao futuro, tanta rejeição do
presente, que me deixo levar pela tentação de repetir
aqui uns poucos versos contid-OS-no Tivro que descreve as
desventuras de alguém que fez- co_mo tantas vezes nós,
políticos, somos levados a fazer- um pacto com o Diabo, o Dr. Fausto. Repetirei a fala não do próprio, atormentado com sua imortalidade, mas de Mefistó.feles. E o
faço com base na transcrição abrasileirada de Goetht:
que devemos a Haroldo de Campos:
''Tudo parece torto e contrafeito,
Usos, costumes, o velho direito!
Em nada mais se pode confiar
A morte envelheceu, perdeu destreza;
Há sempre um se, já não se tem certeza,
Ãvido, vejo uns membros quase rígidos Era ilusão! Agitam-se, estão vivos."
Também entre nós a dúvida alcançou aos dois lados:
vão distantes os tempos em que a Cúpula ou o Sistema se
imaginavam capazes de ritmar os passos da transformação política. Creio, sinceramente, que os mais lúcidos
e os ma'is sinceros, tanto na plan[cie como no planalto,
também estão mordidos pela dúvida.
O Brasil entrou numa fase constituinte. Não me refiro
ao fato político da Assembléia Nacional Constituinte,
que meu Partido prega e eu acato. Refiro-me ao fato social que precede, como motor e como legitimador, o fato
jurídico.
Não quero discutir neste moment<? se é cablvel ~fuen
dar a Carta atual, reescrita tantas vezes a golpes de arbitrio. Nem desejo especular sobre a legitimidade do atual
Congresso para refazer a Çonstituição.
Creio que a forma ·que a ãspiração !l~cicmal aSs1.1mirã
para concretizar o desejo de que o País tenha nova norma e para que ela seja pactada e não outorgada, dependerá mais de circunstâncias do que de estratégias. O fundamental é o desejo de mudar e a tentativa de_ dar rumo
ao processo político.
-Se a mudança não vier com o s-elo de uma condução
política democrática capaz de antecipar-se aos aconteci~
mentes no tempo oportuno, ela virá sob a pressão de si~
tuações de emergência.
Emergência económica, se nos virmos ria contingêricia
de aceitar- depois de moratória não conduzida por nós
- a economia de guerr3., fantasma que ronda e não se
dissipa.
Emergêriciã social, se do tumulto nascer a .. autonomia
das ruas", na linguagem do Senad<?~ _Te9t_ôl)i_o __Vilda,
frente a qual, sC fifiitf bOin
~gum setor mais truculento há de tentar conter os acontecimentos.
Emergência política, se a contemporização e O--adiamento de soluções, que hoje e.'Cpressam o marasmo governamental, forem levados de roldão, seja Por votos desobedientes no Congresso, seja por conflitos incontroláveis na sucessão presidencial.
E só romper o círculo de giz que separa a adminiStração e parte da classe política da sociedade, para ver
que o País exige leme firme na direção de rumo novo e
espera que se construam espaços novos para a rearrumação da casa.

-sensc;,

E só ler os jornais, ouvir o rádio, ver as TVs, andar na
rua, ir à praça, para sentir que existe uma vontade constituinte em marcha. Vontade que não molda o institucional no detãlhe. Mas apela, exige e recompensa: sejam
quem for o lider que a capte, epcontrarâ eco.
- -sei qUe em muitOs círculos a quest~o_ sucessôri_a apaixona. Será civil oU Ó1Hitar o Presidente'? Liberal ou autoritário?
Francamente, nào vai por este caminho _o_ sentimento
constituinte da Na~ão. A poPulação exige é um roteiro,
n5o_ tanto o timoneir_o; _é ayossibilidade de acreditar, não
tanto a promessa.
Exige a lei e que ela expresse um querer coletivo; repele as artimanhas, os casuismoS. Respeitará a Autoridade,
sem autoritarismo. Será até paciente com o desalento
e~;on·õmko e o desespero social, sempre que haja verdade
e alguma grande-ta.
Nilo <:reio, Srs. Senadores, que a vontade nacionalde uma Nã.Çào dilucerada pela desigualdade, sofrida por
humilhações c. distâncias que afastam o povo do poder
- pos:>a aquietar-se com o artificialismo de soluções sal•.:udoras, por democráticas que sejam as intenções.
R e/iro-me aos esforços- meritórios, mas em descompassso <:om a realidade- para encontrar saídas políticas
baseadus no par!umentarismo, ou, noutro extremo, na
criação _de mandatos-tampão para o atual ou o futuro
Presidente; ou ba;;cados em qualquer outra fórmula de
acomodação das elites políticas à transição democrática,
sem n:colhcr os :.J.nseíos dá massa doª- brasileiros.
O'"t:amfnho at~ hoje percorrido pela abertura política,
passoU po"r unia difícil dialética: a do general-presidente
qut: se tornou chefe de partido e acumulou funções de
che-fe do Estado. Ao derrotar o partido do governo,
corre-se o risco de, ao mesmo tempo derrotar e magoar,
·--além do líder, o homem e com ele a corporação que lhe
dá vidu e sustentação política, a das armas.
Paru evitar colisão, arquitetam-se fórmulas que preservem as instituições, como a da Presidência, afastem
seus sustent:kulos atuais da cena aberta e garantam espaços ~~ ousadia, tornando a derrota política aceitável
para os detentores do mando, tanto os visfveis como os
facilmente reconhecíveis.
Mas <:o mo tornar a derrota aceitável, se na base doEstudo estâ a Força, se a Força se personaliza no Presidente e se este, como chefe de partido, torna-se queiramo-lo
Ou iiiio, alvo da crflica, obst~culo, a despeito de si mesmo, à vOntade de mudança?
Ê este o nó da questão e é ele que deve ser desatado.
De pouco servirá o artíficialismo de urna fórmula par/ainenturista, com um CongreSso frãco, uma administração pública eivada de clientelismo, incapaz, portanto,
de resistir incólume às derrubadas de gabinete e, sobretudo, com um Presidente que continue a encarnar o antigo
poder ~;unstituinte - o das armas - como alto e..bam
som foi prodamado que assim seria nos A tos da Revo-lução de 1964.
Para salYar a legitimidade de uma ordem que, sem as
am1as, cai por si, outros pretendem ãmarrar o futuro do
País no artificialismo do Colégio Eleitoral. Os adversários .internos ao cí~:ct.tL9 do poder (e poupo o trabalho
de nom_eá-lt,>s) f4rào sozinhos, entretanto,.o trabalho de
supa desta hipótese. Já obrigaram o poder atual s opor
novos diques a pretensões de insólita dissidência, atJmentando o número dos convencionais que escolherão candidutos. Talvez, no futuro, cheguem a buscar alternatívas_noutros pllrtidos capazes de apresentar melhores nomes para uma transição controlada.
Diante de tantos percalços, não seria mais simples e
sensuto que se assumisse com a Nação o comprtfniiSSo
das eleições di retas e da restituição ao Congresso da antiga fof.Ca, prestígio e galhardia?
Não poderemos nós, senadores, deputados, homens
po/íti<:os, <:om competência e convicção, dar passos para
restabelecer a consonãncia entre as ruas e.o regime polí·
tico, reformando-o, mudando-o, renovando-o na regra
democrática'?
OU nos conformaremos com a triste sina de sermos
-apenas, ou quase, a concha acústica das lamúrias políti-
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cas'? Nilo poderemos avançar um passo, por tímido que
seja, para ~assegurar as eleições- diretas dos prefeitos das
Capitais e das áreas de segurança? E diante da Lei SalariUJ, niiõ se podCrá negociar para evitar o arrocho?
Até quando nos limitaremos apenas a votar o Orçamento Fiscal, sem que dele façam parte as previsões monet:lrias'! Não exigiremos controle sobre os gastos das
empresus estatais? Não reveremos a injustiça tributária
que'atrdã o Estado aos cofres federais? Não protestaremos contra a exceção que,- no caso de São Paulo, arrecad~t -t5% do Imposto de Renda e do Imposto Industrial
global do País e a União devolve apenas 8% através do
F-undo de ParticipaçUo do Estado'? Continuaremos ven~
do u Federação esvair-se, o município a mendigar, sem
reformar aS leis de tributo?
Avançando um pouco mais no reconh'->Cimcnto do que
é urge-nte, quem não vê que a disparidade regional e a
discriminttçào na distribuição dos benefícios de Pi-Ogres·
so ec6nômic0-iori1am o Nordeste ârea tensa social e politicamente'? Acuso pode a Nação fortalecer-se quando
existe o ressentimento de região contra região e quando a
injustiçu fisc<Jl de um Poder centralizador se camufla na
diferença politicamente manipulada entre Estados ricos
e Estados pobres?
E, quem duvida, que além, do institucional, adiante do
regional existe hoje o preconceito que separa os homens
das armas dos políticos, estes dos homens da rua, e muitas vezes setores de cada uma destas parcialidades uns
contr<~ os outros?
Nào terá chegado a hora de romper, senão todos, pelo
menos parte destes preconceitos?
•
Ao invés de darmos as costas à questão militar, n"ão serú mais objetivo e sincero discutir os limites aceitáveis
para partídpação dos militares na vida pública? t melhor avaliar os meios disponíveis para coibir ex.cessos e.
impedir a invasão pelos militares de áreas que são própri-us dos políticos e administradores civis, do que continuar slTstentando idéias generosas, mais de_outro século,
sobre o "grande mudo", que seria o braço armado do
Estado numa ordem democrática.
O Senado não_ pode calar, tampouco, sobre as fun~ões
inchadas do SNJ. Temos patriotismo e lucidez suficientes paru ajudar o Poder Exec.utívo e as próprias Forças
Armadas na redefinição das instituições de. informação
- numtJ ordem democrática. Exerçamos, pois, nosso dever
de liderança sem temores, sem desacatos, pensan_do no
interesse público.
Ou será que para exercer a crítica e mostrar ó peso de
nossa forçtJ, não dispomos de outro meio além das Comissões de Inquérito, que freqüentemente nos limitam à
condição de concha acústica, em geral de baixa potência?
Acho que podemos tecer lá fora, na sociedade mesmo, os
caminhos do possível, a condição de começar por pedir o
que parece impossível: que sejamos ouvidos nos momentos da decisão.
Não desejo avançar sobre terrenos que desconheço.
Mas ba~tfJ escutar .atentamente as reduções de jornal, as
reuniões sindicais, -as comissões de defesa dos direitos
humanos, as universidades. Nelas se fala sobre tudo isto,
prega-se a revogação da atual Lei de Segurança, ejâ ninguém se lembra da Lei Falcão (e ela ainda vigel).
E nós, Senhores Senadores, ouviremos primeiro-o sussurro do Palácio para depois escutar - contra nós- o
voxerio do povo?
Nào quero ser injusto ou temerário. Sei dos eSforços
h~tvi~os:_Sei_d_a _V9fl~<l:q~_d_~__r~novação _que animof o Con~
gresso.
E não quero calar sobre o que a nós rtos toca na democi'atizaçn.o. Falo dos partidos, da regra eleitoral, dos riscos de oligarquização de nosso poder interno. Qual de
nós recém-saídos da experiência eleitoral, negaria validade às críticas sobre a influência da corrupção nas
eleições, sobre a incrível discriminação que penaHza os
Estados do sudeste, sub-representando-os no Corn~resso,
sobre a falta de democracia interna nos partidos, que
não estão sujeitos a q~,talquer regra que assegure ao militante de base voz (e voto) na composição das chapas?
E seremos nós que iremos aprovar projeto que transforma o voto distrital "misto" em coveiro do pluriparti-
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darismo e instrumento de dcstruíÇão do porco que se
conseguiu para contrabalançar a forca do caciquismo e
do localismo? Não com o meu voto, estejam- certos, nem
com o apoio da opinião democrática.
Falo de coisas simples, de regras simples, sem artimanhas. E só por aí pode haver o reencontro entre os donos
do poder - e somos condôminos, embora minoritários
- e o que chamei de vontade constituiilte- do País~.
Para obtermos a democracia que todos parecem __querer_é conveniente começar por nós mesmos. Não haverá
ordem estável sem representação política respeitada.
Nilo se obtém respeito sem poder que se alcança lutando.
Não se mantém a credibilidade sem que se seja capaz de
falar do que conta e dizê.. lo sem rebuços.
Conta hoje"- mais do que tudo, o social. Limita hoje,
mais do que nunca, o econômiéo.
Rompamos, pois, os imobilismos. Digamos cara a-cara à
Nação o que dizemos nos corredores: não há povo que
suporte, por tanto tempo, tanto descalabro. Não há
Nação que agUente, sem feridas profundas, protelar por
tanto tempo medidas que são óbvias.
Assim como houve tempo em que se iniciavam discursos com o_ "De lenda Cartago", cab.e a. nós agora repetir
que a mudança começa pela derrubada de qu~m conduziu a economia ao impasse.
Não exagero. Sem que nós própriOs façamos valer o
que as urnas proclamaram em novembro?- que o povo
não confia em quem o levou ao desemprego, à recess'ào e
à miséria será impossível afinar- a voz -constituinte da sociedade no coro do Estado.
Não proporei hoje doutas_Je.is, emendas ou reformas.
Elas j~zem nos arquivos do Congresso basta revivê-las.
Do que se truta é de <1titudes. Que não são minhas, são
de quase todos. Basta proclamá-las e, n_9 reconhecimemto que nós fazemos dos outros, sentir que as difernças
talvez sejam menores do que supomos.
Mudo o tom agora, Senhores Senadores. E me desc_ulpo se, ao sair do plano institucional para entrar no eco·
nômico, sou obrigado a personalizar a crítica e a ir a detaihes que taivez preferisse, pelo menos na C§tréía-,
tir.
Mas é impossível, diante do descalabro, dei:.;:ar de ser
concreto e específico.-Não pOsso sequer evitar a tentação
de, caindo na banalidade, começar pelo assunto que nos
domina: o da dívidaL
Li, há poucos dias, afirmação esparitosa. Reli-a, atento. Diz1a uln diretor do Banco Central qi.Je: "Estamos_
hoje na posição de cobrador e não de pedintes. Queremos o dinhci.ro que nos é devido",- dizia esse Senhor.
Pensei que fosse algum oposicionista prestes a predicar a
moratória.
O raciocínio transcorria límpido - a crer na Gazeta
Mercantil de 20 do corrente- da. boca do Sr. Madeira
Serrano, -diretor da área Externa do Banco_ CentraL É
simples: se nós não pagamos-epOrque-oS banCõs não -de.:
sembolsam os re-cur-Sos comprometidos nos chamados
Projetas 3 e 4, ou seja, créditos comerciai~ e c_r~ditos in~
terbancários~- Do Projeto 3 os bãncos-··nOs _devem" crê aquele Senhor- USS 1,454 bilhões e do 4, USS 1,8
bilhões. Logo somos credores de 3,254 bilhões de dólares. Descontados os US$ 700-riii"lhões que deixamos de
pagar em março, confessados pelo Presidente do Banco
Central na televisão, ainda assim, teríamos cerca de US$
2,5 bi...
Que palavra usar, Senhores Senadores, para qualificar
tal despautério. Acaso "despudor" é pouco? Terei eu -de-lançar mão de palavreado mais chão e, temendo pelo de·
coro, avançar alusões a que não se deve mentir iO Pals? _
Mas, será mentira tolice deste_ porte? A quem convence?
Aos banqueiros? A nós? Ao Presidente da República?
Até quando? Até que ponto nos vão envergonhar as
autoridades monetárias cavalgando a aritmétíca da. impostura?
O Senado inteiro viu, um mês faz, a ginástica do Ministro Galvêas. SOb a saraivada de questões que lhe propusemos- e não apenas nós do PMDB e do PDT, honrou a República o ilustre Vice-Uder do PDS, Virgílio
Távora, ao questionar S. Ex•, sobre temas relevantes, o

omr:

Senado inteiro viu, o ministro não encontrou alternativa
melhor do que dizer, não aqui, mas aos meios de comunicação,_ que nossas estatísticas efam ..estrangeiras".
Mas agora, brandindo estatísticas híbridas- de orh_
gem nacional e externa- é o mesmo alto funcionário do
Banco Central quem faz hipóteses. Uma, otímista: se,
como dizia Mefistófeles, houver saldo comercial de 6 bilhões de dólares, se a ele somarmos l ,5 bilhões de investi·
mentos diretos, se as linhas de créditp dos projetas 3 e 4
funcionare~ e senão houver antecipação no pagamento
das importações, então ... Então em setembro teremos
um saldo de_caixa deUS$ 801 milhões (vejam, Senhores
Senadores, o preciosismo, oitocentos e um milhões) e fe~< ·
cbaremos dezembro _com USS 2,55 bilhões.
Quem sa~e se possa sonhar de novo com outra CAPEMI? Ou será melhor retomar o programa atómico? Ê só
continuar nesta progressão e 1984 reencontrará Orwell
no Brasil. Será esta a aritmética fantâstlca, ou a. do cálculo _dos juros que o Presidente, lancinado, pergunta ao
Ministro se dá para agüentar?
Srs. Senadores. É tempo de seriedade. Dissemos aqui
ao MinistrÕ Galvêas que o "furo" das contas externas
atingiria cefca CkUSS 3 bilhões. Pensávamos que a renegociação ocorreria em junho-julho. Engal)amo·nos;
ocotrejá e o Quantitativo não difere das previsões das estatísticas ... estrangeiras".
Vale a pena ocupar o tempo deste Senado para repetir
o que- todos ~abem e alguns _insistem em esc.ondcr? Não
proporei aqui a "moratória". Sequer usarei o eufemismo
da versão ao inglês, defau/t. As palavras, as vezes, produzem mais pânico do que a realidade. Já estamos suspen~ ·
dendo, a cada fim de mês, dívidas não pagas. A cada fim
de dia, lá fora e aqui dentro, instituiçõ_es bancárias de
grande porte socorrem-se ora do Federal Res.erve Bank,
ora do Banco Central. É ociosa a discussão sobre a moratória ati sobre a renegociação da dívida.
Falta a coragem da verdade. Verdade para reconhecer
o. que já ocorre. E verdade para separar o joio do trigo
na,s J?NPQSJªs_de.saída. f, .possível-renegociar com ousa_día, pedir ca_,rência não só para principal, mas para os
_fUros, recus<ir spreads extorslVos, colldidonar o pagamento da dívida a proporções das exportações, como fez
a Polônia e aceitaram. Mas nada disso se faz. E não se
faz porque as autoridades econômicas aferraram-s-e a
Cértas ficções. A primeira, a maior de -todas, é a de que
pa~ sairmos do buraco devemos levar a econômica a
wna recessão sem precedentes, agarrados, como parâme_tros, a ilusões: a de que teremos um saldo de USI 6 bilhões na balança comercial e a de que não usaremos este
saldo para reativar a economia. No bojo desta viseira
"-ideológica ilusões mais doloridas são acrescentadas: __os
juros manter-se·ão elevados, para "desaquecer" a atividade: produtiva, os salários reais vão para baixo e o desemprego, reverso da medalha da contenção económica,
será visto como indício natural (e para as mentes mais
perversas, até saudável) da saúde do programa econômico.
Diz-se que o FMI é responsável por tudo isto. Será?
Ou terá falt<ido aos negociadores a firmeza, o realismo e
até mesmo a credibilidade para, ao reconhecerem as difi~
culdades (e custaram tanto!) e ao manterem abertos os
canais de J]egociação pela recusa à moratória como
princípio, afirmarem ao mesmo tempo que esta terra tem
do_rt_g-, que-o dono não há de ser o capital financeiro, daqui ou de for.il e c_om a, fome o dese~pero do povo nào se
-cOnsi.róf caminho algum que leve a um futuro de responsabilidades compartilhadas?
Ao invés de seguirem o que estava insinuado no pro~
nunciamento do Presidente da República na ONU em
1982, com o apoio de quase todo o Pais, nossos negociadores econômicos despencaram ladeira abaixo em salamaleques verbais inconseqUentes, distorcendo a realidade, driblando a ve~dade e capitulando, sem luta, à
sq_mbra da "reaganite aguda'' que domina certos círculos
da e~nomia mu!]dial.
Amanuenses de parca imaginação, da apresentação
pomposa de raciocínios pseudo-científicos, descambaram para práticas nas quais foram, em passado recente,

o-

useiros e vezeiros. Começaram a ..trabalhar" (eis a fórmulaque o .Ministro Delfim proclama à Nação) as iinportações. E cantam hosanas ao grande feito. Mesmo
antes dos efeitos da maxi, d.izem, as exportações reagiram. Como? Recorro à edição nova-iorquina da Gazeta
Mercantil: "Dois banqueiros de Londres diss.eram espe·
cificamente que eles suspeitam que o ~s.cedente registrado (de 514 milhões de dólares em março) foi obtido pelo
simples expediente de postergar os pagamentos do petróleo importado" (GM, n~' 2, abril/1983, p. 7).
.Admitamos que o preconceito c_olonialista dos ingleses
p·onha sempre em dúvida o que as autoridades. económicas do Terceiro Mundo afirmam, bona fide. Que dizer,
entretanto, do contrato dito de safe and safe back - ah!
o inglês maroto de sempre~ feito entre a SIDERBRÃS
e a C. Itah Japan Leasing Corporation e Marubeni Corporation. Qs japoneses assinaram conosco um _...bridgeloan" de 480 milhões de dólares, para terminar as obras
atrasadas da Usina de Tubarão a cargo da Finsider Italiana), à condição de nós vend_ennos o equipamento lá
existente (suponho que a parte brasileira) por US$ 504
mithàes e firmarmos contrato de recompra a prazo, do
mesmo equipament.o. Lateralmente, dizem os jornais~
firma-se contrato para vender durante 18 anos ao Japão
os produtos da usina com redução de 25% dos preços, incorrendo, por certo, em prejufzos.
Deixemos de lado os aspectos substantivos da ques-tão: a alienação de patrimônio, com recompra posteriOr
sabe Deus a que preço e se será efetivada. Limitemo-nos
ao formal: esta ...exportação", pois realizamos uma venda
ao Japão, também será computada para avaliar nossas
contas externas? Por este caminho, nossos tecnocratas
em pouco tempo anunciarão que o Brasil abre crêditos
vultosos aos pafses industrializados ...
Pior que o manejo da dívida é o manejo da política
económica. Deixo para breve referência posterior e para
_olltra ocasião, menção à política salarial e especialmente
ao_ Decr_eto-lci n~' 2.012, a cuja comissão d':__~~~~~}~~~~-
te.nçü.

Tampouco repisarei" o que iodos sabem, que no Brasil
de hoje- até mesmo os banqueiros com consciéncia histórica~ gritam que não é possível continuar a extorquir
a atividade produtiva com juros tão elevados. Darei um
só exemplo: a Fábrica Bangu só de juros, pagou o correspondente a 37% de suas ve"ndas. Teve em 23 meses, de fe~
vereiro de 1981 a dezembro de 1982, um prejuízo de
12,7% das vend~ conforme os balanços publicanos no
Jornal do Brasil de 15~4-83s Se a taxa de juros fosse reduzida à metade da que foi paga e se a empresa tivesse pago
mais 20% de aumento de salário aos empregados, ainda
teria tido um lucro de 2% sobre suas vendas.
Não se trata de exceção: alndústria Brasileira de Artigos Refratários, do Grupo Votorantim, pagou de juros
48,7% sobre as vendas e teve um prejuízo de 22% sobre
elas (cf. Gazeta Mercanril, de 21 e22 de abril de 1983). A
Fábrica de Aços Anhanguera, do Grupo Azevedo Antunes, e cito grande grupos nacionais, pagou 55% de juros e
teve prejuízo de 27%, ambas percentagens sobre o global
das vendas (Gazeta Mercantil, 21 e 22 de abri[ de 1983).
Direi apenas algumas palavras sobre quem paga pelos
destinos desta Política. E serei süliético.
Nas condições de hoje, pagam pelos desatinos, em primeiro lugar, os assalariad_os, os trabalhadores, o povo,
enfim.
Propõe o governo novo arrocho, com o Decreto nY
2.012, e o justifica para. ... gerar empregos. Ora,· todos sabem,· mormente economistas de competência técnica
como os que estão nos Ministérios, que o nível de emprego depende do investimento e não diretamente do nível
salarial: e todos sabem que com os juros escorchantes e
sem crédito à produção, não há investimento, não h.á,
portanto, emprego. Por que então o arrocho?
Para pagar tributo à fals'idade de uma visão do mundo
que acredita, primeiro, ou se '"'"poupa" nos saláfios ou
não há lucratividade; segundo, que o crescimento dosalário é fonte da inflação, mesmo quando se veja, a olho
nu, que no caso brasileiro quem dispara <l espiral inflacionária são os juros altos e os incríveis déficits pllblicos.
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Os trabalhadores, os sindicatos, não são chamados ja~
mais à negociação clara sobre o futuro_ do Pais. Depois
ninguém entende como e por que até no México, para
não falar na França e na Espanha, os sindicatos aceitam
aumentos salariais abaixo da inflação (garantido o em~
prego) e no Brasil, não. Pudera: arrocham-se os salários
e dispara o desemprego. Só em São Paulo há cerca de
700 000 desempregados. Com que autoridade pode~se
pedir "compreensão" ao.s- trabalhadores?
Mas pagam também pelos desatinos ( e quanto!) os
empresários privados e os governos estaduais,, Não so.1,.1
adversário das empresas públicas. Pelo contrário. Por
defender a criação _da_ PETROBRÃS - se_gUíi1do meu
Pai e outros ilustres generais brasileiros da êpoca - jã
fui· i.ifé processado como "subversivo''. Mas me. oponho)
com tenacidade, à burocratização da empresa pública, à
privatização. e apropriação das empresas p6blicas por
partes da alta burocracia e_ a sua transformação em empresas estatais. Empresas estas irresPonsáveis perante a
Nação, instrumentos da política antinacional que tornaram algumas delas sócios comanditários do Tesouro_ e
gazua para a obtenção de créditos no exterior e da compra de equipamentos que nós próprios poderíamos fabricar. Não estou sozinho neste protesto: em recente Congresso os empregados das estatais lançaram o brado de
defesa da empresa pública, que não se pode confundir
com o desatino das mordomias e do estatismo aliado aos
interesses an~ínacionais.
Agora, no desassossego generalizado, o Governo tenta
contornar tudo isso. Mas é tarde. Não servirão as CESTs
mais do que de biombo e de instrumento para arrochar
as empresas públicas estaduais.
E ao mencionar este tema, denuncio. Como Senador
por São Paulo me oponho tenazmente à discriminação
que o Governo Federal impõe· ao Estado. Oponho-me
não aos demais estados da Federação, com os quais São
Paulo é solidârio, pois sofrem a mesma_ Sangria.
Oponho~me à derrama fiséal que o Poder Central faz nas
economias estaduais. São -PaUlo confrib_ui decisivamente
para ltaipu, Tucunií e outrãs grandes obras. Assim procede não só por imperativo tributário, mas por entender
que o Pais requer investimentos e que os que p·odem devem pagar. Mas não podemos concordar que na hora da
adversidade sejamos nós, paulistas, penalizados e sem
contrapartida.

Exemplifico: na "rõlà_gem" da dívida consta que aquelas de responsabilidade de empresas públicas paulistas
não se refinanciam além dos 45%, enquanto as dividas
das empresas federais sào refinanciadas em cerca de 80%.
Sobre isto, as autoridades federais criam entraves.para a
entrada de dóJat~_d_Q interesse de São Paulo e não se
permite, co-ino ocorre com as empresas garantidas pelo
Tesouro Nacional, que se deixe de depositar cruzeiros no
Banco do Brasil correspondentes às parcelas não refinanciadas. Para o caso das empresas cujo aval foi dado
pelo Governo Federal existe o aviso GB 588, pelo qual o
Banco do Brasil socorre as emergências.
São Paulo - e digo São Paulo como poderia dizer o
nome de qualquer outro estado - não só não dispõe
destas vantagens como, obviamente, não pode imprimir
cruzeiros. E ainda por cima, proíbe~se que o estado em i, ta Obrigações Reajustáveis do Tesouro Paulista, pois
existem limites legais para isto, embora a dívida em
ORTP iJ.ão-ali::UiiCC:j% das ORTN.
Enquanto isto, há poucas semanas foram_ lançados 900
bilhões de ORTN, com correção cambiaL
Dois pesos, duas medidas. Pior: existe uma verdadeira
conspiração econômica para sufocar São Paulo,
impedindo-se assim que um estado no qual o PMDB ganhou possa mostrar que há alternativas democráticas,
que elas são sérias e são factiveis.
É assim, senhores Senadores, que esta política econômica nos leva ao desespero. Faltam empregos, caem os
salârios, sobem os juros, falta o crédito ao produtor e se
esmagam os esforços de reconstrução política e econômi~
ca a partir dos est_adQ$ da Federação.
Os trabalhadores nào estão sozinhos .no desalento.
Nem sã~apenas os estados que sofrem. Também a ~m~
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presa privada está ao desabrigo. São os juros escorc_han~
tes, é a falta de reserva de mercado, são as encomend;~.s
estatais que não chegam, ê, principalmente, a impreVisi~
bilidade da polltiCa económica que não permite planeja:r
nem acreditar no investimento.
Tal atitude não se compagina com a vontade constituinte do país que quer ver a empresa trabalhando e
prOsperando.
Não seria de lucidez e testemunho de crença na capacidade de renovação dos brasileiros mudar- e mudar já
- o comandO da_çconomia?
_.
É tão grave tudo isso, é tão decepcionante e desespera~
dor que é hora de mudar.
Não venho aqui vender ilusões. Mas estou convencido
que havendo decência de propósitos, restabelecendo-se a
confiança, a própria crise propicia o que"todos dizem almejar. Uma grande reneg-ociação nacional que, pelas cir~
constâncias leva hoje sindicatos e empresa, partidos e
Forças Armadas, eleitorado e lideres de opinião a reyerem suas diferenças e a terem de ceder, cada qual alguma
coi.sa, para não te~mos de ceder tudo amanhã, aos estra~
geiros, ao poder autoritãrio, a uma nQ_va maré de pre~
conceitos e privilégios.
Tomara que eu possa, nesta Casa, contribuir junto
com tantos outros par~ que não se perca a fé deste povo
brasileiro, sua vontade de persistir lutando, e a esperança. de que todos precisamos. Ê tempo de arriscar.
Tentemos, pois, o impossível: que a Democra~ia almejada e as Reforma.s Sociais necessárias venham juntas com
a mudança nos rumos da economia. E que sejamos nós
políticos os fiadores do novo pacto. Pacto feito à luz do
sol. Aberto a todos. Confiantes, todos, que saberemos
preservar o futuro do país.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• permite um aparte?
O SR. HENRIQUE CARDOSO -

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena - 9 discurso de V. Ex~. que
prende a atenção do plenário do Senado, não traduz apenas o pensamento do brilhante cientista político e sociólogo que é V. Ex•, festejad9 não_só no Brasil, mas_ internacionalmente, pois quando V. Ex• foi vítima, aqui,
de_ torpe perseguição política sob a égide dos famigerados atos institucionais, V. Ex' migrou do Brasil e, lá fo~
ra, póde contribuir, _de maneira expressiva, com seu talento, com sua inteligência, com sua cultura, para que
outras populações que não a nossa pudessem receber a
valiosíssima contribuição da sua formação intele_ctual. O
discurso de V. Ex~ é também o discurso do SenadoJ que
recebeu_milhões de votos em São Paulo, co_nsagrado pelo
pOVo. E nele V. Ex' reflete, como não poderia_ deixar de
ser, as linhas gerais do programa do PMDB, procurando
enfatizá~las e, ao mesmo tempo, descendo a comentários
bastante lúcidos na área político-institucional, na área
eConômica e na área socía[, nos pontoS específicos, para
fixar, mais uma vez, aos olhos da Nação o nosso posicionamento. O que desejo, neste instante, é tão somente,
aplaudir as suas palavras e, deixar consignadas as nossas
efuzivas -felicitações pela sua estréia no Senado F_ederal.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Agradeço o aparte de V. Ex~

O Sr. Virgüio Távora- Eminente Senador, pela forma
c:lara e correta dos conceitos por V, Ex~ emitidos, na sua
maior parte, não tenho a menor dúvida de que seu discurso, que é sereno, reconhecemos, terá, por parte da Situação, no caso a Liderança do Senado, uma resposta o
mais breve possível. Hoje, já havíamos avisado ao seu
colega de bancada, e é um pouco tarde, porque só agora
S. Ex~ aparece, que faríamos a contradita às suas afirmativas, também, ao discurso do seu debut aqui nesta Casa,
eminente Senador Severo GoJ;UeS, Acreditamos que seremos nós escolhidos, não sabemos, pela Liderança do
o<isso Partido, para termos o prazer de externar também
o que pensamos sobre o que, com tanta graça e, ao mesmo tempo, com tanta finura, foi por V. Ex~ exposto,
dando~lhe as ra:tõe'S do nosso "não co_ncordo".
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Agradeço a V. Ex• a gentileza do aparte e espero ansioso
poder ter a oportunidade de um diálogo mais- vivo com a
Bancada do PDS.

O Sr. Aloysiq Chaves- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Concedo o aparte ao nobre Líder do PDS.

O Sr. Aloysio Chaves- Desejo congratular-me com a_
presença de V. Ex' na tribuna desta Casa. V. Ex• enriquece o Senado Federal pela sua competência, pelo seu
reconhecido prestígio como sociólogo, como professor,
no Brasil e no exterior. Congratulo~me, também, com a
maneira serena, escorreita, cü"mo V. Ex• está analisand9
alguns problemas nacionais, embora divergindo no enfo~
que que V. Ex• lhes dá, sobretudo na interpretação _que
faz com relação a uma inexistente discriminação da
União em relação ao Estado de São Paulo. Vejo com satisfação a _valorização do debate parlamentar,
eliminando-se, tanto quanto possível, o discurso fluvial,
às vezes frívolo e freqUentemente inconseqUente. V. Ex•
dá um outro tom ao seu pronunciamento, coerente com
a melhor tradição desta Corte. Recordo-mç de que, du~
rante a Segunda Guerra Mundial, quando foi parcial~
mente destruída a Câmara dos Comuns, pretenderam
reconstruí~la em outros moldes, sobretudo para eliminar
alguns defeitos que velhos parlamentares atribuíam à ar~
quitetura do edifício, prejudicando pronunciamentos e
debates._no âmbito da Câinara dos Comuns. E a grande
figura de Churchill se opôs a isso, porque, para ele, no
momento em que os debates na Câmara dos Cqmuns
perdessem c; seu tom quase coloquial para se transfor~
mar num debate verbal, aguerrido, quando os argumentos seriam prejudicados pela exaltação dos ânimos, pela
falta de isençãQ_na análise das questões, o Parlamento
Britài:iico pi-aticilffiente perder1ã Sua razão de ser. Nós
vamos examin'ar o discurso de V. Ex•, que é um discurso
pensado e repensado, com o qual estréía na tribuna do
Senado Federal. Mas, o que eu desejo manifestar a V.
Ex•, não só como Senador, mas também pelas nossas
origens comuns com relação ao Magistério, é o prazer de
vê-lo nesta Casa e satisfação de saber que desse debate
algo há de resultar proveitoso para o Senado Federal e
para o País.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ...,. _
Agradeço vivamente as palavras do nobre Líder do PDS,
Senador Aloysio Chaves, e espero poder, humildemente,
contribuir para que o debate nesta Casa, como me foi pe~
dido pelo líder, seja um reflexo de uma vontade real e
-sincera de transformação do Brasil; que nos não deix,~
mos perder pelas palavras, tenhamos sempre presente
que as_diferenças que temos.....; é bom ressaltar, como foi
ressaltado por V. Ex•s- não significám a impossibilidade de que se leve adiante um processo de transfo_rmação
democrática, que é isso que o povo exige. _
Agradeço, portanto, e espero poder continuar no limite das minhas possibilidã:des e forças, a articular esse debate, de tal maneira que eu possa tentar convencer a V.
Ex~s. Srs. Senadores do PDS, que pelo menos parte subs~
tantiva:· da nOssa argumentação _corresponde aos anseioS
nacionais e possivelmente aos anseios de todos nós.
O Sr. José Lins -

Per_mite-me V. Ex' um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pois não, Excelência.
O -Sr. José Li~s- Senador Fernando Henrique Cafdos_o, desejo parabenizar o PMDB pela felicidade de integrar os seus quadros a brilhante inteligência _de V. Ex~
Parabenizar igualmente o Senado pelo discurso que hoje
assiste V. Ex•, com tnmqüilidade, com argúcia, penetra
p-i-ofuridamente nõ âmago dos problemas nacionaís. Dar
porque o discurso de V. Ex~ valoriza a crftica construtiva
e servifã, certamente, de apoio a um debate produtivo aci
País. Crei_o que ouço com enlevo o discurso de V. Ex' e
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que participarei do debate dos temas que V. Ex~ com
tanta facilídade comenta. Está de parabéns o Partido de
V. Ex~, assim como o Senado federal.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSOAgradeço, mais uma vez, ao Vice-Uder do PDS, S~na
dor José Lins, pelas generosas palavras:
Acredito que além do debate, que é familiãr ao Senado
e que a mim ainda é alguma coisa _ligeirill!ente ~s.tranjla,
mais importante do que o debate .acredito que será o papel que nós possamos desempenhar corno líderes políticos br_asileiros, para assumirmos, nós próprios e as nossas lideranças, com integridade e vontade de transformação, o que certamente anima o Brasil
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V, Ex• um aparte~

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO...:..
Ouço o aparte de V. EX•
O Sr. Luiz Cavalcante- ••Não com o meu voto", foi a
expressão de V. Ex• no cotrieÇo do seu discurso, em relação ã p-ossibilidade de adoção do voto distritaL Como
eu gostaria de dizer também: "não com o meu voto'\
pois sou totalmente contra o voto distrital., A meu ver,
ele facilita a corrupção eleitoral. 1:: muito m~is fã~il
gastar-se dinheiro em lO municípios do que em l_QO,
como seria no caso das minhas Alagoas. Se voto distrital
houvesse, eu jamais teria sido nem mesmo v~r~ador,_ e
nínguém tería peidido nada com isso, senão eu próprio.

O SR. FERNANDO HEN"RIQUE CARDOSO- O
País, Excelência!
O Sr. Luiz Ca~·alcante - Mas, infelizmente, há essa
coisa chamada "questão fechada". E se o meu Partido fechar a questão, não me restará outro caminho que não
dizer cordeiramente ''sim". E que a altura da minha bravura não passa dos meus joelhos, ao passo que a minha
consciência está be.rll acima, .Da -Cãbeça. Muito obrigado
a V. Ex•

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Sou eu quem agradece a V. Ex• o depoil!lentq tão espontâneo e tão sincero. Faço votos de que essa questão não
seja consiaerada tão fechada. Eu acho que um dos momentos mais importantes da nossa discussão hã de ser o
momento em que este Senado vai opinar sob r(! os destinos praticamente constitucionaisdo Br:asil, mesmg gue:
não estejamoS numa cçmstituinte_ forffial. E a mÕdifi~
cação da lei eleitoral é básica, ela define o regime, tanto
quanto outros aspectos da ordenação jurídica. E em matéria dessa natureza, acredito que deveria ser até mesmo
imperativo que se devolvesse à consciência dos Deputados e dos Senadores o arbítrio, para que eles pudessem
votar, não como cordeiros, mas que eles pudessem votar
acima dos joelhos. Mesmo sabend_o que V_. Ex' talvez
não possa acompanhar aquilo que desejaria, o País inteiro tem registrado seus pronunciamentos e sabe quais são
os ditames de sua consciência. Agradeço o aparte.
O Sr. Marcondes Gadelha- --Permite-me V. Ex•?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pois não, nobre Senador Marcondes Gadelha.

O Sr. 1Uarcond"es Gadelfza - NObre Senador Fernando Henrique Cardoso, congratulo-me com V. Ex• por
este discurso importante, por este discurso brilhante que
honra a Casa e que certamente hâ de ensejar di~cussões
muito importantes a partir de aioia. Logo de infcío, V.
Ex• levanta a tese de que existe no país uma espécie de
vontade constituinte, e não explicitou de que essa vontade há de ser formalmente expressa. Quero crer, no entanto, que, pela multiplicidade de problemas suscitados por
V. Ex~. essa vontade constituinte significa a necessidade
da armação de um novo pacto social, quero crer que
através de uma reforma ampla da Constituição com a
qual estamos ínteir:unente de acordo. DiScordo de V.
Ex• só num ponto, nobre Senador- quando V. Exf de·

nuncia a existência de uma espécie de conspiração econômica contra São Paulo, quando anuncia a exi:ilência
de uma derrama. Essa posição tão ciosa que raia o protecionismo, de forma, se conflita com a sua posição inicial,
toda ela liberal, quando contesta, exige uma imediata
mudança de atitude no que diz respeito ao desnível entre
as diversas regiões do País. Ora, nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, o Pru's se encontra em dificuldades econõmicas neste momento, mas eu lhe digo: apesar
dessa dificuldade, São Paulo, o Centro-Sul e particularmente São paulo, foram os maiores desse modelo econóK
mico que aí está, por errado que o seja. São Paulo sebeneficiou da própria filosofia do modelo económico, uma
filosofia hegeliana, calcada no fortalecimento dos já fortes, em investírriento em regiões, setores da produção e
classe de indivíduos que dessem respostas mais urgentes
a esses investimentos. E é claro, o sistema iria obr.igar,
exatamente em São Paulo e no setor industrial exportadoi-~--n-as ~Úi~id:ades Urbanas, o tocos adequado para esses
investimentos. Portanto, São Paulo se beneficiou e teve
crescim-ento rápido da sua renda per capita, em detrimento de outras regiões. E se beneficiou tambérri da política tri~ut~ria,,nobre ~e!l~dor,__o _Imposto sobre Circulaçao
Mercadoria, por exemplo, chega a ser uma injustiça contra as regiões po_bfes que passam a pagar imPosto ao -Estado mais rico, que é São paulo. São Paulo se
beneficiou, s-obretud_o, desde endividamento externo que
ai estã, porque foi atrav_és desta região, ror através deste
Estado, que entraram esses recursos. Sã'?_ Paulo_p~ssou a
se.r, em última análise, o ponto de ligação cOm o setor exK
_terno, passou a ser o umbigo da Nação, por onde entraram esses capitais que derarri animação ao modelo ecoK
nômico que aí está.

ae

- O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
agradeço_ a V. Ex', porque me permitiu esclarecer o meu
pensamento. Em nenhum momento, nem eu, nem o méu
partido, PMDB, apoiamos as políticas económicas postas em prática, e sempre dissemos serem medidas que
c_oncentrariam a renda, concentrariam em classe e concentrariam em regiões. Tem V. Ex• razão. Aqui, neste
mesmo texto, eu explicitarriente digo que São paulo é e
deve ser solidário com as construções das grandes obras
nacioilais, pOrque lã se concentram as maiores acumulações e disponibilidades de capital do Brasil. Não nego,
pois, a tese de que cabe a São Paulo, em proporção
maíor de que qualquer outro Estado, atender às necessidades do conjunto do País. Não era isso a que eu me referia. Eu me refiro a outro aspecto, que tem a ver com o
manejo da política de transferência de recursos, ou da
política de concessões, que neste momento, está eivada
de desigualdade, concessões no que diz respeito a
aceítar-se que não se pague quando se sabe quando não
__ pode pagar. Não critico o fato de que aqueles que não
podem pagar em cruzeiro não o façarh. Critico o fato de
que se exija que, em São pauto, quando não se pode pagar, qUe se tenha de pagar. E devo dizer que nesta Casa
deve haver chegado um telex, se não me engano número
62, do Banco Central, que começa a corrigir tal distorção.
-Eu não sou pessoa de injustiças, não quero atribuir desejos estáveis de perseguição, mas tenho a obrigação,
porque conheço a situação do Estado, de proclamar à
Nação que, neste momento, quando nós dizemos que
não podemos é porque nós não podemos, e que se fomos, não o'Estado, não o Governo, não o povo de São
pauto, mas as empresas !ã sitiadas, muitas vezes, a em~
presa estrangeira, como bem disse V. Ex•, pois nos tornaram, n.fo nos tornamos, o umbigo desta relação dependência comum do externo, como se tornaram essas
empresas beneficiárias. Isso quer di_zer, de forma alguma, nem que eu endosse tal procedimento anterior, nem
que este procedimento se consigu hoje resolver os problemas do povo ou do Estado. O povo está no desemprego,
o Estudo está na cãrência de meios fiscais e na carência
de .çecursos monetários pura pagar. ta isso que me refiro, e não, de forma alguma, àquilo, que eu também acre-

dito, que é preciso existir justiça tributária entre as regiões, com o que não tenho discordánci<~.

O Sr. Humberto Lucena aparte?

Permite-me V. Ex• um

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pois não.

O Sr. Humberw Lucena - O modelo econômíco que_
aí está, concentrador, perverso e elitista, o qual, tenho
c_erteza, também merece il crítica permanente e coerente
do nobre S_en?J.dor Marc.:ondes Gadelha, beneficiou tanto
São Paulo que lá_estào não só mais de 700 mil desempre~
g_ad9s~ dos quais_ !::0% nordestinos, mas também o maior
número de falências e concordatas do País.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Agradeço o aparte de V. Ex•, que é a expressão da verdade. É estil a situação em que, momentaneamente, nos encontramos, e nessas circunstâncias não hã como justificar, no que se chama hoje a rolagem da dívida, ela não
seja feita de forma igualitária.

O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pois não, nobre Senador.

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Fernando Henrique C.lrdoso, V. Ex~ acaba de produzir um discurso tão
meditado, tão refletido que eu acho meio temeridade ou
precipitação uma crítica 'irilediata ao que V. Ex• está expondo. Por outro lado, V. Ex~. na minha opinião, produziu uma peça íntegra, inteira, que não pode ser tocada
apenas em detalhes eventuais, mas terá que ser analisada
e criticada como um todo. De modo que, na minha opiK
nirio, o discurso meditado e refletido de V. EX• deve merecer do Senado tamb_ém uma atitude de meditação e renexão. para, numa apreciação geral, .se trocar idéias a
respeito de eventuais dissensões a respeito das suas teses.
Eu felicito V. Ex•. e quero dizer que absolutamente V.
Ex• não surpreende ao Senado, nem muito menos à
Naçiio brasileira, porque quero dizer a V. Ex• que, embora pertença a um Estado tão longínquo de São Paulo,
- a fama. o renome, a reputação, a idoneidade, a inteligência, a cultura de V. Ex• também chegou lá na Amazônia.
E eu agora me sinto grato de verificar que aquela fama,
que eu sabia por ouvir dizer, agora constato pessoalmente, honrando-me em ser contemporâneo de V. Ex• no Senado. Congratulo-me com a peça que V. Ex•coJoca para
medihlçào c reflexão da Nação, e conclamo toda a opinião pública bras i letra, não só no Senado, mas em toda a
parte do Brasil, a ler e a meditar sobre o que V. Ex• acaba de dizer nesta Casa.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Nobre S_enador Hélio Guelras, agradeço suas referências, que são certamente__generosas, talvez exageradas,
senão certamente exageradas. Também sei dessas carac-tCiíStlcãs -de-generosidadCs, de discernimento: são características muito peculiares da gente da Amazônia. E até
sei com uma certa ponta de vaidade, pois de algum modo, também descendo de Já. E aceito este aparte como
quase conterrâneo seu, Pois que sou filho de mãe: amazonense, e sinto-me muito pouco à vontade quando faço
distinções entre brasileiros; sinto-me inteiramente brasileiro, da Paraíbu à Amazônia a São Paulo, nós somos a
mesm_a coisa. E o cj_Ue-_nó~_ precisamos hoje ê desse senti~
mento de grandeza, que permita que nós, talvez como
disse aqui, possamos afastar os nossos preconceitos,
quase diria mesmo de partido, de pensar grande, pensar
que a hora é urgente, e chegou o momento de nós assumirmos a responsabilidade da mudança. Mudança que
meu purtido prega com tanto empenho e há tantos anos,
~ que quero, aProveitando a presença, país que estava
ausente, quando mencionei o nome, render uma home-nagem muito carinhosa, àquele a quem, provavelmente,
devo o fato de estar hÚje nesta tribuna, não por me ter
apoiado abertamente ao Senado, o que nào~e corres-.
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pendia, mas por ter mostrado a mim, que, na política, há

lugar para quem quer fazer algo, que não seja apenas
uma carreira. Deputado Ulisses Guimarães fofa pes-soa
que me foi buscar, lá onde eu trabalhava humildemente,
quase escondido, em épocas muito duras, no CEBRAP,
para dizer que havia alguma coisa que permitía-um.·-e-ri~-
contro entre o intelectual e o político. E essa alguma coisa era a fé no Brasil, a fé no povo, e a fé de que, mesmo

naqueles dias mais duros, havia a possibilidade de uma
·vitória, vitória que tivemOs, vitória qtie compartilhamos
desde então, em tantas outras oportunidades e .que eu,
espero, seguirão pelo apelo aqui esboçado, para que novas vitôriãs mais retumbantes, nós possamos transforR
mar em realidade o que hoje nós pregamos.
Muito obrigado a V. Ex•s ( Muiw bem! Palmas. O oraR
dor é efusivamente àunprime"ntado.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Mãrio Maia - Eunice Michiles Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - João Castelo -:Carlos Alberto- Marcondes Gadelha- Marco :vtaciel
- José lgnácio - Amafãl Peixoto - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Amaral Furlan.

O SR. PRESIDENTE (Nílo Coelho)- Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. l"'RSecretârio.

1!. lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 636, DE 1983
Nos termos do disposto-no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 198/81, que propõe ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitu-ra_- Municipal de Rezende (RJ), a contratar operação ·ae crédito no valor de Cr$
142.58U:-ooo,oo (CEnto-e--quarenTa--e dois milhões, quiR
nhentos e oitenta mil cruzeiros), feita a reconstituição do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 26 de. abril de 1983.- Álvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requerimento lido será oportunamente incluído em Ordem do
Dia. ( Pau.l'a. J
Sobre a mesa, oficias que vão ser lidos pelo Sr. l'>' Secretário.
São lidos as seguinJes
Brasília, 27 de abril de 1983
Of. n• 105/83
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a V. Ex• o nome do Senhor Deputado Renato Cordeiro para integrar, em
susbstituição ao Senhor Deputado Ney Ferreira, a C_o·
missão Mista des_tinada !!O es_tudo e pa~cer sqbre a MenR
.sagem n~' 46, de 1983-CN, do Senhor_Pr§idente d~_ ReR
pública, que "reajusta _os vencimentos~ salârios,_g_ratJfi-:cações e proventos dos servidores do SuPerior Tfibunãl
Militar, e das Auditorias da Justiça Milítar e dã outras
providências".
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex• os meus proR
testos de estima e consideração.
Deputado Franr_isço Benjamin, pelo Líder do ~o_S~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

Deputado Francisco Benjamin, pela Liderança do
PDS.
Brasflia, 27 de abril de 1983.
106/83
~senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a_y ._Ex! o_ no~rn~;. do.Se·
nhor Deputado Gilton Garcia para integrar; em substiR
tuiçào ao Senhor Deput~:~do Evaldo Amar_al, a Comiss~o
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
nv 47, de 1983, do Senhor Presidente da República, submetendo à _deliberação do Congresso Nacional o texto
do Decreto-lei n'>' 2.004, de 6 de janeiro de 1983, que
"reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores dos_Tribunais do Trabalho,_ e dá outras providênR
cias",
Aproveito o ensejo para reiterará V. Ex• meus protesR
tos de estima e consideração.
-Deputado Francisco Benjamin, pelo Líder do PDS.

or. n'

B~ãsíii~, 27 de abril de 1983
107/83
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, tenh~ a honra de. ir\dicar a V.
Ex• o nome do Senhor Deputado Nosser Almeida para
integrar, em substituição ao Senhor Deputado Adail Vetorazzo, a Comissão Mista incumbida de estudo e pare·
cer sobre a Mensagem n'>' 48, de 1983-CN, do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do DecretaR lei n"' 2.005, -de 6
de janeiro de 1983, que "reajuSta os valores de yencimen·
tos, salárfos e proventos dos servidores da_ S_eçret_aria do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos OfíciOs JuR
didãis do Distrito Federal e dos Territórios".
Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex• meus
protestos de estima e consideração.
- De-putado Francisco Benjamin, pelo Líder do PDS.
OfTci~ n~

Brasílta, 27 de abril de 1983
n• 108/83
Senhor Presideo_te~
Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V.
Ex• o nome do Senhor Deputado Alcides Lima para integrar, em substituição ao Senhor Deputado Francisco
Erse, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer
sobre a Mensagem n9 5\, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Con·
gresso Nacional o texto do Decreto-Lei n~' 2.008, de I I
de janeiro de 1983, que "reajusta o valor do soldo baSe
do cálculo da remuneração dqs PM da Polícia tvlilitar e
dos BM·1 do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex• meus
protestos de estima e consideração.

de terras de 15.000 ha (quinze mil hectares), de sua pro- priedude, localizuda no Distrito Agro-pecuário da Zona_
Franca de Manaus, adquirida por doação do Governo
do btado do Amazonas, nos termos da Lei n'>' 878, de 25
de setembro de 1969, à empresa Agropecuãrfa Porto Alegre S.A., estabelecida na cidade de Manaus, Estado do
Amazonas, para implantação de projeto agropecuárío,
tendo a seguinte posíÇ:.io geográfica e limífes.
Norte (Oeste, MI M2) uma linha quebrada de lO 500
metros, paralela à Rodovia BRR174 e a 100 metros de
distância de seu eixo, pela margem direita, cOm início rio
seu km 80 e ténnin_o_no km 90,5; lado direito (Norte, M2
M3) uma reta de 16 600 metró_s_ seguido O azimute de
I 10'>'.41', com início a 100 metrOs do eixo da Rodovia
BRR 174, à altura do km 90,5 pela margem direita, limiR
tando com terras da Monterosa S/ A e da SUFRAMA;
fundos (Leste, MJ M4) uma linha reta de 8 000 metros
seguindo_o azimute de 188~' 41', limitando com terras da
SUt'RAMA: lado esquerdo (Sul, M4 Ml) uma linha
-reta de 14 900 metros seguindo o azimute de 279'>' 41',1imitando com terras da SUFRAMA e de Naor Oscar
Castc:llani, terminando a 100 metros do eixo da Rodovia
BR·I74, no Km 80 pela margem direita, com o perímetro total de 50 _000 metros.
Art. _2~ A opel'açào de alienação a que-se refere a· àr-tigo anterior será efetuada sob a forma de promessa de
compra c venda, com cláusula resolutiva que c-ondiciona
a lavratura da escritura de compra e venda da áiea aó fiel
cumpiifnento da execução do projeto aprovado pelaResolução n<:>"'IJ9, d~ 1976, do Conselho de Administração
da SUFRAMA, obedecidas as exigências estabelecidas
no Regulamento para Alienaç-.lo de Terras no Õistri_to
Agropecuário du SUFRAMA- Resolução o'>' 27, de l'>'
de t~gosto de \975, e as disposições do Código Florestal.
Art. J9 ESta resolução en~ra em vigor _na data de s_ua
publlcuçilo.

r ARECER

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão feitas as
substituições solicitadas, (Pausa.)
Sobre a mesa, redações finais que vão ser lidas pelo Sr.

N• 245, DE 1983 .
Da Comissão de Rcdaç_ão

Redação final do Projeto de Resolu<;ào n9 28, de
1981.

I ~-Secretário.

São lidas a:S seguintes
PARECER N• 244, DE 1983
Da Comissão de Redação
Red•ç_tio (inal do Projeto de Resolução n" 25, de
1980.

_ Relator:_Senador Alberto Silva
- _A- Comissão apresenta a redação final do Projeto de

Resolução n'>' 25, de 1980, que autoriza ·a alienação de
terras de propriedade da SUFRAMA- SuperintendênR
cia da Zona Franca de Manaus - à empresa Agrope----euârla Porto Alegre S.A .
Sala das Comissões, 27 de abril de I983. - Lomanto
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge KaR
lume.
ANEXO AO PARECER N• 244, DE 1983

Redã(àO Fii-J'al do -Projeto de-Resolução nP 25, de
1980.

or.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 171, parágrafo ún_ico, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

• DE 1983

Autoriza a alienação de terras de proprfed~de da
Superintendência da-zona Franca de Manaus- SUR
FRAMA, à Empresa Agropecuária Porto Alegre
S.A.
.

Relator: Senador Jorge Kalume
A ComisSão apresenta- a redação final do Projeto de
Resolução n"' 28, de 1981, ciue autoriza o Poder ExecutiR
voa alienar lotes do Distrito Agropecuário da SUFRAR
MA à empresa Agropecuária Esteio S.A., para a implantaçã~ de_ p~ojetos agropecuários em área de 15.000 hecta-

res.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1.983.-,- Lomanto
Júnior, Presidente - Jorge Kalume, "·Relator -:- Alberto
Silva.
ANEXO AO PARECER N• 245, DE 1983

Redação finei! do ProjetO de Resolução nP 28, de
/981.
.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 17f, parágrafo- único, da COnstituição, e
eu, _ _ l 2 _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

. DE 1983

Autoriza o Poder Executivo a alienar lotes do /)istriro Agropecuário da superintendência da. Zcma
Franca de Manaus- SUFRAMA. à empresa Agropecuária Esteio S. A., para a implantaçao de projeros
agropecuários em área de l5JJOO ha (quinze mil hectares).
O Senado Federal resolve:

O Senado Ff:deral resolve:
Art. ]I' É a Superintendência da Zona Franca de
Manaus- SUFRA_MA, autorizada a alienar uma área

Art. 19 E o Poder EXecutivo autorizado a alinear, à
empresa Agropecuária Esteio S.A., área de 15.000 ha.
(quinze mil hectares) no Distrito Agro pecuário da Supe--
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r:intendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, para a implantação de projetas aprovados pe_lo
Conselho Administrativo da SÚFRAMA, nos termos da
Resolução n"' 2Sj77, obfetíVan-do a implantação de 7.050
ha. (sete mil e cinqüenta hectares) de pastagens para a
criação de um rebanho com 11.492 (onze mil, quatrocentos e noventa e duas) cabeças, entre bovinos e bubalin_os,

comJnvestimento total de Cd 57.988.174,00 (cinqílenta
e sete milhões, novecentos e oitenta e oito mil, cento e setenta e quatro cruzeiros).
Art. 29 A área mencionada no artig~ anterior serã
alienada mediante promessa de compra -e venda, com
cláusula resolutiva que Cõndidone a lavratura da escritura de compra e venda da área ao fiel cumprimento do
cronograma físico-financeiro da execução do projeto.
Parágrafo único. A cfliiSula resolutiva a qUe- se refere este artigo poderá ocorrer, ainda, se a empresa não
iniciar a implantação do projeto dentro de 1 (um) ano,
contado a partir da data da escritura de promessa de
compra e venda, ou se houver paralisação na implantação do projeto, hipótese que, uma vez verificida, reitegrarâ a SUFRAMA na posse da área, podendo esta proceder à nova alienação.
Art. 39 Esta Resolução _entra em vigor na data de
sua pubJJcaçãO.

Relator: Senador Jorge Kalume

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~> 15, de 1983, que autoriza a P.refeitura Municipal de Alto Araguaia (MT) a elevar em Cd
56508.859,95 (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.
Sala das Comissões, 27 di:_ abrifde 1983.-- Lomanto
Junior, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Alberto
Silva.

Rerlação final do Projeto ae Rf!SOiüçCio n' 15, de
/983.
Fa~o 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

ÃutõrizQ a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia
( MT) a -elevar (mi CrS 56308.859,95 (cinqüenta e seis
milhões, quinhentos e oito mil. oitoci?ntos e cfnqüeilta
e nove cruzeiros e noventa e cinco centavos) o montante de sua dívida -consolidada.

II)

de recursos do fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,__ destinado à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, na sede no 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.

Redação final do Projeto de Resolução n" 18, de
1983.
Relator: Senador Alberto Silva

__ _A_Çpmissão apresenta a redação final do Projeto de
- ResoluÇão n9 18, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu-nicipal de Marin,gâ (PR) a elevar em CrS 734.671.283,31
(setecentos e trinta e quatro milhõ~. seiscentos e setenta
e um mil, duzentos e oitenta e três cruzeiros e trínta e_ um
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões., 27 _de abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator -Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N' 247, DÉ 1983
Redaçào final do Projeto de Resolução n' 18, 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 iz Prefeitura Municipal de Maringá, Es~
(ado do Paraná, a elevar em Cr$ 734.671.283,31 (se~
tecemoS e trinta e quatró milhões, seiscentos e setenta
e um míl; dUii!ntos e oitenta e tTês cruzeiros e trlnta e
um centavos) o montante de sua dMdiJ consoliddda.
O Senado Federal resolve:

Art. I~' ta: Prefeitura Municipal de Maringâ, Estado do Paranã, 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
'ú4.67L283,:3l (setecentos e trinta e quatro milhões, seis- centos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e três cruzeiros- e trinta e um centavOs), correspondentes a
371.720,08 UPCs, considerado o valor nominal da UPC
de Cr.S 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e seis cruzeíros e quarenta e um centavos) Vigente effi julhoj82, a
fim ae-que possa cõ0trat3.r uma operação de créditõ de
igual v3lor junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio-_
na! da Habitação - BNH, destinada a financiar a e~e- Cução integrada_ _das obras de infra-estrutura e comunitária, compreendendo o sistema viârio, saúde, recreação
e Iaier, naquele Municipio, obedecidas as condiçõ~ .ldmitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro-

cesso.

O Senado Federal resolve:

Art.__ l9 .e_ a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia,
Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2"' da Resolução nll 93, de 11 de outubro de 197_6, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 56.508.859,95 (cinqüerita seis milhões;
quinhentos e oito mil, oitoc-entos e cinqUenta e nove cruzeiros e noventa e cinco <:entavos), correspondentes a
35.252,16 ORTNs, coltside:rado o valor nominal da
ORTN de Cr$ 1.602,99 (U.in mil, seiscentos e dois cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em roarço/82, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização
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tação, da redaçào final do Projeto de Resolução n" 25, de
1980, que autoriza a a)ienaçâo de terras de propriedade
da Superintendência da Zona Franca de Manaus- SU~
FRAMA, à Empresa Agropecuãria Porto Alegre S.A.
Sala dàs Sessões, 27 de abril de 1983. -Sen+ Lourival
Baptista,
REQUERIMENTO N• 6.38, DE 1983

PARECER N° 247, DE 1983
Oa Comissão de Redação

PARECER N' 246, DE 1983
Da Comissão de Reda~ão

Redação final do Projeto de Resolução n9 15, de
1983-

NACIONALÇSeç~o

- - Ari-. 29 -&ta Resol~ção entra em vigor na data ~e
sua pu bticação:0 SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- As redações
finais- lidas vão à publicação. (Pausa.)
- Sobre a mesa,_rel!..uerimentosquc; vão ser lidos pelo ~r.
·,.,.- SecretáEiÕ+

São lídõs e aprovados os seguiiztes

REQUERIMENTO N• 637, DE 1983
Nos termos do art. 356 ~o Regimento Int~rno, reguei+
rà dúiP~~S-a da p~blicação, para imediata discussão e vo-

Nos termos do art. 356 do Regimento interno, requeiro dispensa de publicação, para imc;diata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n~' 28, de
1981, que autoriza o Poder Bxecutivo a alienar.lotes do
Distrito Agropecuário da Superintendência- da Zona
Franca de Ma naus_:- SUFRAMA, à empresa AGROPECUÃRIA ESTEIO S.A., para a implantação de prow
jetos agropecuãrios em ãrea de 15.000 ha (quinze mil
_hectares).
Sala das Sessões, 27 de abril de 1983.- Seg. Lourival
Baptista.
REQUERIMENTO N• 639, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei+
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo- ~ação, da redação final do Projeto de Resolução n" 15, de
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Ara+
guaia, Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$
56.508.-s59,95 (cinquenta e sejs milhões; quinhentos e
Oito mil, oitocentos e dnqüenta e nove cruzeiros e novf:flia·e cirlco centavos) ó montante de sua dívida consolidada.
S~Ia _das Sessões, 27 de ab~il 19_~3.- S~n .. Lourlval
Baptista.
REQUERIMENTO N• 640, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei~
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n'
18(83, que autoriza aumento da di<.:'ida co_nsolidada da Prefeiturã Municipal de Maringâ ~ RS.
Sala das Sess.ões, 27 de abril de 1983.- Enéas Farta.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovados os
requerimentos, passa-se à apreciação das redações finais
lidas._
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução
n~' 25, de 1980. (Pausa.)
Não havendo quem queiram discuti-la, declaro+a encerrada..
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESiDENTE lNiio Coelho) -.:.:..-ECUdiSCUSS-ãO
a redaçào final do Projeto de Resolução n9 28, de 1981.
(Pausa.)
Não havendo_ quem queira usar da palavra, declaro-a
encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permacer
~entados._( Pausa.) Aprovada.
-- A matéria vai i} promulgação.
O SR._PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em discussão
a redaçào final do Projeto de ResolUção n~' 15, de 1983.
(Pausa.)
Não havendo_ quem queira discuti-la, declaro-a encerr"ãda.
Em votação.
__
Os -Srs. Se:rladores que a aprovam queiram P~rmanecer
sentados. (Pausa.) Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE _(Nilo Coelho) - Passa-se à
apreciação da redaçào final do Projeto de Resolução n"
18, de 1983. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada .

achamos que é dedução do que lembramos - di<!: o Senador:

Em votação .
Os Srs . Seo._adores que a aprovam queiram permanecer
sentados . (Pausa.) Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

"Somos um gfande e numeroso povo, dOtado de
capacidade de trabalho, de sacrifício e de inventiva.
Dispomos de recursos naturais, como nenhum país
do mundo."

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o __ arquiv"amento do Projeto de Lei da
Câmara n~" 12, de 1981 (n~" 38/79, na Casa de origem), alterando a redação da Lei n~" 6.179, de ll de dezembro de
1974, que institui amparo previdênciárío para maiores de
setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras providências, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao
mérito, das comissões a que foi distribuído.

E, lendo tudo isso- dizemos nós- se admira doestado em que se encontra a nossa economia. Com isso
concordamos todos nós, Senador. Mas esquece V. Ex• de
dizer que de duas coisas nós ainda somos muito carentes,
neste País: de capital, de tecnologia.
Çostumo sempre, em nossa intervenções, nas intervenções de nosso Partido afirmar, que somos um País capitalista, sem capital; um País em que nós podemos olhar
com lupa a poupança dos grandes grupos dos quais, com
valor, aliás, com orgulho, atê, vamos também dizer, que
é um esquecimento, porque sem esse capital e essa tecnologia, muito maior ainda seria a nossa dificuldade de abs_orção de mão-de-obra, se não tivéssemos feito a política, a nosso ver certa, de recorrer a capitais internacionais
para Complementar o esforço dã. formação de poupança
- -e- da geração dessa tecnologia.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
convoca sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutoS~--destinada à apreciação das reduções
finais do Projeto de Lei do Senado n~" 240, de 1982 DF, dos Projetas dç R!!solução n~"s 102, !07, 120 e 207,
de 1981, 79, 99, 101 e 119, de 1982, e 14 de 1983,

O Sr.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Con-Cedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, na qualidade de Lidcr de Partido~
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Pela Liderança do PDS, conçedo a palavra ao nobre Senador
Virgílio Távora.

O SR. VIRG(LJO TÁVORA (Como Líder, pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Vamos utilizar algum poder de síntese que possuímos
para, exatamente, não excedermos ao tempo que a Presidência concede à Liderança.
Aqui viemos num dever a cumprir, justamente responder, em estando presente, ou pelo menos tentar responder ao discurso feito pelo eminente colega Senador Severo Gomes; motivo dos mais diversos fizeram CóEn q-ue S.
Ex• ausente estivesse deste plenãrio, algum tempo, e de
acordo com as normas que nós traçamos só com a presença daquela pessoa que emite determinados conceitos
é que nos julgamos à vontade para poder, da tribuna, fazermos reparos ao mesmo.
Em síntese, belo na forma, conforme sempre aqui dissemos, mas possível de grandes _contraditas, no seu conteúdo, o discurso de S. Ex~ em culpando as elites brasileiras pelo atual estado_ de coisas, em que se -debate a
Nação, já é um passo ·avante naquela conceituação que o
PMDB aqui apresentou, durante tanto tempo,jã que, na
legislatura passada_ e na a_t_ual, temos nossos ouvidos
acostumados a saber que, ao ver de S. Ex~ de 1964 para
câ, pela adoção de política de um modelo que acham
cruel, desumano, concentracionista;-esülVã- a ba:se de
toda nossa desgraça. Então S. Ex~. iniciàlmente, jâ recebe as nossas felicitações, porque Vem um pouCo ao nosso
encontro quando, na questão cronológica", cita que os
males que a!llngem a nóSSa atual economia não estão,
apenas, como seus colegas costumam aqui afirmar, de
1964 a esta parte.
Mas, para sermos bem sintéticos, vamos-piriçar, sem
cair no pecado que, a nosso ver, S. Ex' cometeu quando
aparecia o relatório do Estado-Maior do ExérCito, ·em ja-neiro de 1943, mas vamos fa.Zer"um "pínÇãmenffo geral do
seu discurso, não apenas-de um aparte.
Afirma S. Ex~- e perm1tam-iios o ·desativado da forma, porque nossos discursos são semi de improviso; pegamos apenas parte, para não nos esquecermos, e escrevemos os tópicos e o resto sa_i, justamente pOf aqUilO que
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Se~·ero

Gomes- Permite-me V. Ex• um aparte?

--O-SR. VIRGILIO TÁVORA- Estamos -aqui para
ouvi-lo, solicitando apenas que seja um aparte curtinho,
devido aqui a benevolência da Presidência não ser muito
exercitada.
O Sr. Severo Gomes:......... Em primeiro lugar, gostaria de
agrad!!Cer a V. Ex• a extrema gentileza que teve em
aguardar a minha presença aqui no Senado Fed_eral,
pam tecer as críticas, como está procedendo. V. Ex~ se
refere ao problema do capit::~l e da tecnologi::~. O Brasil,
com todos os seus recursos naturais, com a sua população, com a sua capacidade de trabalho - a questão
fundamental seria essa, contrariamente à Unha de raciocínio que segui no meu discurso. Gostaria de lembrar
a V. __ ~, _que tivemos, no começo do Século XIX, três
altÕ-fornoS de funcionã.meitto no--Biasil: O primeiro, em
Congonhas do Campo, promovido por José Bonifácio
de Andrada e Silva que trouxe para cá o Barão de Eschewege, para a construção desse alto-forno.

O SR. VIRGILIÜTÃVORA- Tecnologiaestrangei- ra.
O Sr. Severo Gomes - Com os três altos fornos, o
Brasil esteve funcionando e produzindo aço, 50 anos antes do Japão. O que é que amarrou os biaços e ved_Qu os
olhos dos brasileiros para, tendo 50 anos antes Japão,
numa época em que as distâncias tecnológicas eram facilmente vencidas, o que nos amarrou? Nos amarrou o
JatO_de_ s_ermos um País escravista, de não termos um
povo mobilizado, ao contrário do Japão, que quando
teve o seu primeiro alto-forno,jâ tinha 90% da sua população alfabetizada. Então, essa formação social é que
vem atrasando a nossa vida. Nós tivemos o capital para
construir altos-fornos, 50 anos antes do Japão. O Japão
quando começou a se modernizar, não tinha produtos de
exportação para gerar saldos. Nós tivemos saldos na
nossa balança comercial praticamente de 1850 até a críse
de"l929, e fizemos evaporar_ esses saldos, pela incompetência de oligarquias que estavam diretamente lígadas ·ao inferesse estrangeirO:. Muito obrigado.
OS~. VIRGILiqTÃVORA- A opiniã~ de V. EX~.
respeitãvel, não é por nós compartilhada. Não vamos fazer, nós que pertenCemos a uma família que demlmou·
sangue justamente contra essas oligarquias que à época
dominavam o País; para ir contra etas, se lançou a Revolução de 30, o movimento idealista dos Tenentes de 24.
Nós, que pertencemos justamente a um clã que deu o seu
contribUto para a desmontação do que se chamava a máquina insuperável política da Pâtria velha, não fazemos a
esses homens esta injustiça. Como não fazemoS também
àqueles que, detentores do poder após a II Grande Guer-

ra deixaram, por razões as mais diversas, se evaporarem,
para utilizar o termo de V. Ex.•, as divisas acumuladas
forçosamente dürante a conflagração Aliados versus o
nazi-fascismo nípôniCo:
Mas, continuávamos: Protesta o Senador dizendo que...
_"O.P_MDB foi incansável na advertência quanto
aos riscos de endividamento irresponsãvel e insistiu
na necessidade de renegociarmos a dívida, quando
tinhamos reservas altas e a liquidez internacional
apresentava relativ? folga. Enquanto as autoridades
-Se pY.eOcupavã.m em ridiCularizar nossos cuidad-os,
- as -reservas se- evapõraram, cresceram os compromissos de curtíssimo prazo e sobreveio a retração do
sistema financeiro. As afirmações gabolas de que
nossa dívida era muito bem administrada, e quantas
vezes fomos obrigados a ouvir isto, sucederam os
gestos de desespero ... "
Que enorme injustiça, eminente Senador, comete contra o empresãrio que _é- desculpe-nos, não vamos fazer
graça nesta tribuna -, contra o ex.- Ministro que sabe
muito bem que assim faziam como fazem também os empresários, pois a Nação segue critérios de gerenciamento
do seu endividamento, que se baseiam na possibilidade
calcuhida -de gerar rendas que permitam não só pagá-las,
como também auferir rendas extras.
Ainda há poUCos-meses, uma certa mdüstria viu-se a
braços com uma greve de seus empregados por atraso
nos pagamentos de salários. Viu-se a empresa engolfada
em uma séria crise de liquidação, apesar de ser gerida
por homens que, como diz o nobre Senador, jâdamavam insistentemente contra uma crise que deveria estourar a qualquer momento. Não diremos que esses empresários atuaram em desespero. Não diremos que não estavam atentos aos riscos do endividamento. Não o diremos, pois sabemos que no mundo, como ele hoje se apresenta, sobressai sobretudo a imprecisão das previsões
sobre a conjuntura econômica nacional e internacional,
. que, em última instância, afeta justamente aqueles parâmetros que serviram de base para o endividamento.
Aceitaríamõs a~crítica, se o Setiador nos demonstrasse,
aí sim, ciue- oS parârrietrOS e critérios Utilizados eram inadequados para a anãlise da conveniência ou não do endividamento. Se o Senador possui,outros critérios que ocasião_boa d_e aqui externá-losl
O Sr. Severo Gomes -

Permite V.

O SR. VIRGILIO T ÁYORA -

Ex~

um aparte?

Com prazer.

-O Sr. Severo Gomes- V. Ex•, Senador Virgílio TãVora, sabe que hoje, no Brasil, existe uma crítica que não é
só do PMDB, mas até de parlamentares do PDS e de diferentes áreas da vida nacional, com relação a uma política econômica com as taxas de juros que todos conh~
cem. O Senador Fernando Henrique Cardoso alinhou
um número grande de empresas que estã_o hoje pagando
juros numa porcentagem tão alta com relação ao seu faturame_nto que, praticamente, mantendo-se essa situação
daqui por diante, estaremos assistindo a economia do
Brasil marchando para o desastre. E isto por quê? Como
é possível Prever uma maxidesvalorizaçãoT Ninguém
pode prever a ·maxidesvalorização. Agora, uma nação é
diferente de uma empresa, uma nação não ê uma padaria. NÓs devíamos, há muito teffipO, termos a preocupação de ter a massa de nossa economia centrada no
nosso interesse, centrada no mercado interno - riterca- do interno é o outro nome do bem-estàr do povo. E. não
percorremos esse caminho. Seguimos, isso sim, depois da
Revolução de 30, que pretensamente derrotQU oligarquias, a substituição e as decisões ...

O SR. VIRGILIO '"(ÃVORA mente não.

Perdão, pretensa-

O Sr. Severo Gomes - ... de cúpula, instalado dentro
do Brasil o corporativo que novamente manteve asacie-
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dade amarrada, escondendo seus conflitos e, amarrada
da cúpula para baixo, impedindo a mobilização nacio-

nal, que é o único camiilho para que realmente possamos, amanhã, governar o-nosso próprio destino.
O SR. VIRGILIO TÂVORA- Diremos, sem que
seja ironia, que apreciamos muito a forma com que a
idéia foi exposta.
Mas, eminente Senador, V. Ex• volta a insistir na tese
de que desde 30 para cá, as oligarquias, como V. Ex• chama, porque situei 30 como- e parece que a maioria dos
economistas assim o faz - .. crack" uma fase da nossa
vida econ6iníca, em que justamente após o de 1929, na
Bolsa de Nova Iorque, nós, com es~a Revolução, passamos para outra fase da nossa vida econômica. Mas, V.
Exf ainda insiste que ê justanlente após essa Revolução
de 30, que as oligarquias, como V. Ex'!- frisa, não sei bem
como foram essas oligarquias, porque após 30 houve
como que um desamantelo total e, isto ê reconhecido
pela maioria dos historiadores, desta oligarquia rural
que dominava, ...

O Sr. Severo Gomes -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- ... na política do Café
com Leite, todo o Brasil, girando em torno, toda a nossa
política econômlca; úniCa e exClusivamente daquele produto, monocultura de exportação, que era o café, pra ticamente.
Com prazer permito o aparte do eminente Senador Severo Gomes.

O Sr. Severo Gomes- Em-1930, -nP6I-e Senador, depois da vitória da Revolução, foi exilado O Presidente
Washington Luiz; a grande massa dos líderes que foram,
inclusive, Ministros de Washington Luiz, foram recrutados no Governo que se seguiu. Ta:nto que se lamentava
Washington Luiz, no exílio, dizendo: "Getúlio está
caçando com os meus cachorros". A mesma coisa aconteceu Com a República, os Conselheiros do Império: é
que vieram ser os Presidentes _da República, seguindo
nesta. constante realimentação de urna cúpula nacional,
grupos dirigentes, separados do povo, e impedindo a organização da sociedade civil.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Permita-me eminente
Senador Severo Gomes, a nossa discordância aí total.
Se realmente a República aproveitou aquela plêiade de
estadistas que o Império fofileCia aP6s 30, e,_ aí, a·dife~
rença que houve entre aquela anistia de Getúlio e a anis~
tia de Figueredo, com Washington Luiz, permita~ me res~
peitosamente discordar de V, Ex~ e afirmar com. fatos
históricos. Com o exílio de Washington Luiz, dos dirigentes, à época, a nata foi para 0- exterior. Garoto,
recordo-me perfeitamente quando, em resultado daRevolução Constitícionalista:, nO seu Estado, voltou Getúlio a fazer o apelo diurno, naquele célebre ato instituti·
vo, como chamavam à época, a anistía não se_ esten-dia a
ninguém!. Vamos repetir para ficar bem assente aquf,
nos Anais da Casa: a ninguém que houvesse tomado parte do governo Washington Luiz, permita-me o reparo.
Mas, gostaríamos de dizer mais algumas palavras
sobre as afirmativas do eminente-Senador por SãtfPau-

e

Jo.
Diz:
"Ternos uma agricultura poderosa e competente,
que neste último meio Século liderou as estatísticas
m'undiais de crescimento, só_ que ela foi conduzida
para produzir alimentos destinados a outros povos,
enquanto os que labutam no setor, permanecem, até
hoje, -perseguidos pela destruição, pela doença e
pelo analfabetismo. Ainda não tivemos força para
dar o passo histórico de trabalhar para nós mesmos ... "
Permita· me,- nova injustiça- se diz o Senador, que
nesses últimos anos a agricultura brasileira liderou asestatísticas mundiais de crescimento, deve saber também
que foi justamente no período mais recente, que essa

_taxa alcançou QS seus valores maiores. Não serâ essa performance uma indicação de que a política agdcola tem
sido adequada? E mais ainda, sabe: o nobre Senador que
os maiores-níveis de desnutrição, de doenças, de analfabetismo se encontram, exatamente, nos minífú,ndios,
onde a agricultura de subsistência não permite ao agrícullor ajcançar níveis mínimos de satisfação de suas necessidades. Será que o nobre Senador realmente pensa
que produzir para- exportar é não trabalhar para nós
mesmos?

O Sr. Severo Gomes- V. Ex' me permite um aparte.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Só vou terminar a
frase.
se as·srm o for, não seria injusto tecer loaS à capãCida~
de de riossa indústria de produzir e exportar, como S.
Ex~ aqui diz no seu brilhante discurso? Exportar bens
que a grande maioria das nações precisam para sua
sobrevivência? se· não j:iensa assirri, por que _condenar a
produção agrícoia para exportação?
-Com muifo prazer dou o aparte a V. Ex•

O Sr. Severo Gomes- Como bem V. Ex• informou,
nb meu discurso o que eu digo é que a agricultura brasileira foi a que mais cresceu no mundo, nos últimos 50
anos.

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Exato,
O Sr. Severo Gomes- Ela não tem ligação com a polí~
tica agrícola dos últimos lO anos nem com os últimos 20
--anos. Ela cresceu em _épocas onde não havia créditos
- agrícolas e nem preços mínimos.
Por circunstâricias vivemos num país com abundância
de natureza, com abundância de mão-de-obra, até com
uma estrutura çle fazendeiros experientes que foram ex~
pandindo as lavouras de café, de carla-de-açúcar, de ce·
reais. Então, da não guarda relação com as políticas recentes. Eu diria; até que ela tem crescido menos nos últimos 10_ anos do_ que cresceu em pedodos anteriores.
O SR. VIRGILIO TÁVORA -Eminente Senador,
não avance as estatísticas, porque nisso, o seu coleg~ do
PD_T ,_ e nós, humildimente,_ conhecemos m!litos núme~
ros.

O Sr. Severo Gomes- Isto até tem_entusiasmado mui·
tos Ministros d_a Agricultura que, sem experiência na
áreit, chegam à conclusão de que aquele ano vão ter uma
safra rec_orde; todas as safras brasileiras, em média, têm
que ser recordes. Um acidente pode reduzir uma safra, e
porquê? PorCiue se temos uma população que cr_esce a
2.8% ao ano e passamos períodos grandes, com cresci~
mentos grandes da economia Nacional, não há como esperar outra coisa senão o crescimento da agricultura.
Agora eu queria lembrar a V. Ex• que nestes últimos
anos ...
O SR. VIRGJLIO TÁVORA - Este argumento não
faz jus ao brílhantismo que todos nós conhecemos da in~
teligência de V. Ex~

O Sr. Severo Gomes- Nestes últimos anos, nobre Senador Virgílio Távora, tivemos um grande crescimento,
mas não dos produtos para alimentação do povo; nós ti·
vemos um decréscimo, nestes últimos 10 anos, da produção de feijão e da produção de arroz. TivemOs um
enorme crescimento de soja, tivemos um crescimento
grande na produção de açúcar.•.
O sR. VI-RGIUO TÁVORA- E na produção de milho!_
(7 Sr. Severo Gomes - Mas, aquilo que alimenta o
po•ib é que faltou, por quê? Porque a política está volta~
da para a exportação. Exportação hoje que fazemos a
preços baixos, estamos exportando açúcar a 120 dólares
a tonelada, por uma fração do seu custo, por quê? Porque deixamos de lado o mercado interno, e o mercado
interno só se expande com melhores salários e os melho-
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res salários só poderão se expandir quando tivermos li~
berdade de organização sindical. Por quê? Porque é a·tra·
\'és desse conflito que vem à luz do sol, dos interesses
contraditórios, é que teremos a elevação do patamar dos
salários e reaJmente, então, poderemos trabalhar para
nós mesmos.
O SR. VIRGJLIO TÁVORA- Eminente Senador,
sua argumentação é excelente. Quase que nos renderíamos a ela se pudéssemos viver nesta autarquização a que
V·- Ex~ parece conduzir seu raciocinio.

o sr: severo Gomes= Aú-mentar o povo não é autar~
quizacào.
OSR. VIRGIUOiÁVORA- Um momento! V.Ex'
deu um aparte e agora vamos buscar responder-lhe.
Exatamente, Senador. nós não temos uma economia
autarquizada e quando nos voltamos para o exterior não
é- pelo desejo de alimentar ninguém, quando fazemos
esse incentivo - que aliás V. Ex• nesta parte, concorda
com o Governo- para nossos produtos manufaturados
terem colocação no exterior ê para termos divisas de um
lado para os bens de produção que ainda não produzimos, e de outros os bens para manutenção dessa produção.
Sabe V. Ex• que em termos estatísticos a parte de bens
de consumo, a parte de_ miscelâneas, hoje, representa
5,2% de todo o valor de nossa importação. Os bens para
produção representando 19,1, e os bens para manutenção dessa produção 71,2 ou 71,3, se não me engano,
desculpem-me as frações, porque isso seria exigir muito
da cabeça de um pobre mortal.
Então, na realidade, se não tivéssemos a necessidade·
de importar esses insumos bâsicos para a nossa manutenção, se fôssemos uma Nação autarquizada, se por
exemplo- vamos dar um exemplo otimista,- tivéssemos há dois ou três anos superavit, na balança comercial
no item de metaiS não-terrosas,- agora já o temos, nos
insumos, a partir do ano de 1983, em lugar de deficitários seremos superavitários - que necessidade teríamos de estar gastando recursos nossos para adquirir,
atravês de exportações, divisas para que esses insumos
aqui aparecess.em?
_
Se ao_ invéS de impOrtar, como no ano passado, 750
mil barris por d_ia ~ este ano esperamos em Deus que
continue na faixa de 640 mil barris por dia- tivéssemos
no ano de 1985, esperamos, 300 mil barris, apenas, de necessi(lãde, ou 320 mil bafris de necessidade de importacão, estava claro, eminente Senador, que ninguém ia
fazer um esforço tão grande, dando incentivos tão poderosos a esta exportação.
Nós não exportamos pelo desejo de apresentar um
grande montante neste item da nossa balança comerciaJ,
senão forçados pelas necessidades das importações.

O Sr. Severo Gomes -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. VIRGJLIO TÁVORA- Com imenso prazer.

O Sr. Severo Gom_es :- Nobre Senador Virgílio Tâvora, o ponto de- partida desse processo de desenvolvimen-to assentado no endividamento externo tinha uma seqUência. Importamos recursos, desenvolvemos o País,
com isso aumentamos a nossa produção, aumentaremos
as nossas exportações e pagaremos a dívida e teremos
um Pais desenvolvido. Ocorre que os países industrializados não toleram déficit na balança comercial. E acontecendo isso o processo se interrompe, havendo então
uma única saída. Qual será? A da alienação patrimonial,
que é que estamos fazendo ~om o safe and sale back,
exemplificado aqui pet'o Senador Femando Henrique
Cardoso. Queri? lembrar _a V. Ex' que, no ano passado,
nós tivemos um saldo na balança comercial de 800 e tantos milhões de dólares, mas o que foi vendido de pia ta~
formas da PETROBRAS e de navios, alcançou a cifra de
I bilhão e 200. Quer dizer, nós não estamos realizando
saldo no sentido do nosso trabalho, nós estamos é alie·
nando o património nacional, para podermos realizar
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externo. Então, nós prc·cisanios im-

portar, nà~) queremo~ auturquiu, queremos é mudar o
tipo de rcladoname_nto do Brasil externamente e,_diria
mais, excmplilieando com o discurso do Presidente da_ .
Rcpúbli~:a

na ONU. c que mostra a cadeia de ferro em
que nos encontramos. Qucr dizer, apertados pelas taxas
de juros, -apertados pela quedu dos nossos preços, nós hoje exportamos os nossos produtos por um preço
médio, 50':'(. inferior a_o que fadamos há 10 anos. Se ti vêssem os uma relação de troca diferente, e não ocorre porque vivemos num_ mundo onde temos uma ordem econõmicu internacional que impõe uma dominação financeira

<:omen.;ial e tecnológica, Si.i.o ~ses os grilhões que precisamos arrebentar. Precisamos libt:rtur os no~sos pulsos,
mas pura isso Senador, ::.em a libertação da mente nós
ntio ~abercmos nem que os nossos punhos estão amarrados.
O SR. VJRGILIO T;\VQRA- Muito bonito, está
bem a apresentação da idéia._t;mbora vamos discordar,
de u!guns dos fundamentos que, à primeira vista serem
irresponsáveis.
Eminente Senador, não passa pela cabeça de ninguém
contestar que a ordem intcrnucional é absolutamente injusta. que essa relação de troca se dereriorou e deteriorou muito, principalmente quanto aos insumos básicos
expmtadllS peJos países em desenvolvimento, pricipalmcnte os insumos agrícolas, os insumos primários, todos
eles de uma maneira geral. Mas o que temos c o que defendemos, que foi certa a polítka adotada, é que estamos
numa corrida contra o tempo. - Lumentevelmente V.
Ex~ esteve ausente de plenáriO e estivemoS rilOstranaó
com dados, que pedimos que fossem conferidos pelos
ilustres membro~ da Oposição, sejam do PMDB, sejam
do PDT- estamos caminhando para que,_em 1985, da~
qui a 2 anos, tenhamos essa dependência desses insumos
bãsko:. que nos vendem, não aqueles que exportamos,
diminuída bastan_tc_,
Veja V. Ex• que já _chegamos a ter de I milhão e 500
mil barris diãrios necessários, no ano de 1978, e uma
pmdução de 160 mil barris diários, o que nos obrigava a,
pratil.:amcntc, importar diariamente, entre oitocento_s e
cinqüenta u oitocentos c noventa mil b_urris diários. Pretendemos já ter cm 1985 uma importação apenas de trezentos mil barris diários. Então, vê V. Ex'. que nãoê_cãrta marcada pura depois dar um adeus u algum desses países que, hoje, deterioruram tanto essa relação de compra,
mas justamente uma politicu determinada para que essa
dcpendêndu menor nos faça ter - v<lmos .ser .claro um cacife bem maior na disç_u~s_ào do problema e, ao
mesmo tempo, caminhar paralelamente para, não uma
autarquizaçào completa porque não há país no mundo
que possa autarquizar.
O Sr. Sl'l'erO GomeJ - Que ninguém cl_escja.
O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Sabe V. Ex~ __quenem
faça injustiça de desejar isso- a própria Rússia mostrou
a fahi.cía de tal idéia.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo. Fazendo
soar a campainha)- V. Ex• há de permitir. A Presidência solicita a V, Ex• que não conceda mats apartes, porque o tempo de V. Ex• já se excedeu ern mais de 15 minutos.
O SR. VJRGfLIO TÁVORA- Aí, permita-me aPresidência, que faça um pequeno reparo. Desde o início pe.
dimos que fôssemos adVertidõs quantO ao tempo estivesse esgotado. Não desejávamos ultrapussar o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Fique
certo, Ex•, que o __ debate está tão empolgante que a Presidência julgou por bem, tamb~m. participar da audiência
com bastante interesse,
O SR. VIRGILIO Ti\ VORA - Vamos, a contragosto. encerrur essa permissão de apartes, que só faziam esclurcccr o assunto, continuar para dar um fecho ao nosso
discur.so, e protestar a vinda novamente ii tribuna noutra

ocasião, Sr. Presidente, Srs.-senadores, para continuar a
di~eu~sào.

C~-·las, prossegue o nobre Senador: "Dai a passividade a
úniw_ e v .à esperança posta na recuperação da economia
americana. Noutros tempos, também" - diz S. Exbz9
-"as boas safras prometiam a melhoria de vida nus sen~
zalas"'.
Ai. diremos o seguite: devia ser efeito literário, mas,
vumo_s f<)zer justiça a quem es~uda aí, ultrapasseip a tr_a~
pobana.
De novo vamos citar que o empresário- não o Senador. nilo lhe fuLemos essa inju~>tiça- não menosprezaria
o crescimento do seu mercudo, por ver nele o elemento
mais sólido para o crescimento da produção do emprego
nas suas empresas. Também não diríamos que o empresário, nl'\o o Senador, esqueceu as bo3S safras significam,
não só melhores rend<,J.s para aqueles que as produzem
mas. sobretudo, que as boas sufras são essenciais para
que possamos aumentar o volume, tumbem, dos alimen~
Los disponíveis para o consumo da pÕpu[açào.
OutnJ item de S. Ex~: "Firmumos compromisso com o
Frvtl, que liquida inteiramente nossa soberania em matéria de política económica. Estamos alíen<J,ndo o controle sobr~ setorcs estratéglcos, como o mineral, a indústria
de armamentos, informática, em troca_de um pouco de
dólares do governo umericano".
Tão li r me é S. Ex• na insistência so\::lre a perda de soherania, sobre a política econômica-financeira envolvida
nas negoçiações com o FMI, que vamos nos permitir
convidar S. Ex~ para, novamente, do plenário, nos brin~
dar com sua palavra fácil, mostrando-nos, em detalhe,
toda c->S;"i perda de sobdania.
Permitu~me apenas lembrar, terão a Polônia, a Jugos~
lávia, c outros paises perdido tumbém essa soberania?
Será que, para esses países, o FMI age de forma diversa?
Por outro ludo, foi dito, Com tantu ênfase, que: existia
alierw~·?io -do -:ontrole sobre setores eStratégicos, qu~
tambCm çonvidamos S. Ex~ para pormenorizar estu sua
afirmativu."Porque seremos o prímeiro a ficar dó lado de
S. E.X~- s-e -cOnvencido estiver d~sa alienação.Finalmente. Sr. Presidente, Srs. Senadores - e- não
gostaríamos de tocur neste ponto só de raspão- comete
S. Ex~ uma profunda. profundíssima injustiça - e sabe
que não gostamos de fazer explorações com classe qu<lndo afirma:

"Que nas últimas décadas, dessa confusão de interesses agigantou-se, impulsionada pelas circuns~
tâncias da Segunda Guerra Mundial, e posterior~
mente pela emergência da -:hamada guerra fria.
Exemplo chocante desse embaralhamento de con~
ceitas está nas conclu_sões a que chegou o Estado
Maior do Exército_ em janeiro 46, durante o afasta~
menta temporário do .General Goes Monteiro. O
Brasil e as outras Nações da.. América, afirmava o
Estado Maior, representam um papel e um valor se-.
cundário sobre suas ações e atitudes forçosamente
condicionadas pelos Estados Unidos, do qual eles
dependem para tudo. Por isso toda orientação que o
Brasil poderá adotar no futuro serâ subordinada a
essa relação, seja no domínio polítk:o, econômicO e
militar.
A injustiça cometida pelo eminente Senador é porque
pinçou esse trecho de um relatório, relatório de uma seriedade q·ue, à época, pertencendo à ati va das Classes Armadas, dele conhecimento tivemos, em que, face a alternativa de. um alinhamento de nossa Pátria, como alguns
dos seus lilhos mal avisados desejavam, ao lado daqueles
que cuidavam da supremacia da raça e da política de ódio como uma religião, tínhamos que nos definir- por
aquele outro partido, que defeitos possUía, mas justamente representava a esperança da liberdade e da sobrevivência da democracia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desculpem-nos a ênfase, porque enfático não somos.
O Sr. Severo Gomes -.Permite-me V. Ex• um aparte?
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O SRc_VIRGfLlO T Ã VORA- Graças à magnanimidade da Presidência e do nobre Senador Henrique Santillo, seria a solicitação que fartamos, de ouvir o último
aparte do eminente Senador Severo Gomes.
O Sr. Severo Gom.e.s - Muito obrigado Senador
Virgílio lávora, V. Ex• percorreu alguns pontos e não
quero abusar ...
O SR. VIRGILIOTÂVORA- Cortou minha linha e
com ju~ta razão, mas continuaremos a discussão.O Sr. Severo GomeJ- Voltarei oportunamente, para
podermos trazer esclarecimentos a respeito de tudo isso.
Só gostaria de lembrar a V. Ex' que esse documento
constu_dos arquivos de Vargas como uma decisão doEstado Maior do Exército, Podemos dizer que, realmente,
do outro lado_ existia o nazismo, o fascismo que combalemos muito bem, mas o que quero dizer é que esse tipo
de aliunça, àquele tempo, fez perder a consciência sobre
os untagonismos naturais entre os interesses do Brasil e
dos puíses industrializados, como os Estados Unidos e a
Inglaterra. E uma decisão como essa, ela prescinde de
qualquer esforço interpretativo. Além do mais, voltarei à
tribuna pura abordur essas questões. Gostaria de
lembrar a V. Ex• que uma simples leitura da carta de ín~
tenção ao Fundo Monetárío lntcrnaçjonal seria, no meu
entender, suficiente para gerar convicção de qualquer cidadão brasileiro que a nossa sobemnia, para as decisões
do campo econômico, realmente desapareceu.

O SR. VIRGlLJO TÁVORA- V. Ex• honrou o nosso discurso corri esse aparte final. Com ele não concordamos, ê. Claro, mesmo porque, volta e meia, os Srs. afirmam aqui, talvez até num_tom jocoso, que justamente
vários daqueles itens du carta de intenção não estão sen~
do· Cumpridos pelo Brasil.
-sr. Presidente e Srs. Senadores, aprazamos um novo
encontro com o SenõJdor Severo Gomes, para nossa satisfaçàÕ.-(A!uito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Mauro Borges.

O SR. MAURO BORGES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISA.O DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMEl'>lTE.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está_fi_q.
da a Horu do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Item 1:
Votação~ em turno único, do Projeto de Resolução n9 110, de 1981 (apres.entado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n<1 732,
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 oito centavos) o montante de
sua dívida consolidada tendo
PAR-ECERES, sob n9s 733 e 734, das Comissões:
-de Constituição Justiça, pela constitucionalidade _e: juddicidude,_ e
- de Municípios, favorável.

Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovum permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A ~atéria vai à Comissã'? de Redação.
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E o seguinte o projeto apromdo

PROJETO DE RESOLUÇÃO N< I i o, DE 1981

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos
Campos (SP) a elevar cm Cr$ 1.097.338.207,68 (um
bilhão, noventa e sete milhões, trezentos c trinta e
oito mil, duzentos c sete cruzeiros e seSsenta e oito
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. J'i> É a Prefeitura Municipal de São José dos
Campos, &lado de São PaUlo," nos termos do art. 2<~ da
Resoluç-do n'~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.097.338.207,68
(um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos e trinta e
oito mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida c_onsolidada interna, a fim
de que possa contratar empréstimos de igual valor, junto
à Caixa Económica do ESi.adQ de São Paulo S.A.,-esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação, destinados ao financiamento de lotes urbanizados, programa PROFILURB; da construção, conclusão, ampliação ou melhoria de habitações de interesse
social, programa FICAM: urbanização de conjuntos hubitacionais e financiamenfo de equipamentos comunitários, Programas FINC/FINEC, naquele -Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação,
-

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santmo)- ltem 2:
Votução, em turno único, do Projeto de Resolução n9 153, de 198( (apresentado pela-COmissão
de Economia como condusão de seu Parecer n9 933,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Valinhos (SP) a elevar em Cr$ 36.495.800,00 (trinta
e s_eis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e
oitocentos cruzeiros) o montante de sua -dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 934 e 935, de 1981, das
Comissões:
- de Consrituirão e Justiça, pela consfitucion.alidade e juridicid?-de, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos: e
-de Municípios, favorável
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redas,ão.

E o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 153, DE.I9Jil

Autoriza a Prereitura de Valinhos (SP) a elevar
em Cr$ 36.495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Municip~l de Valinhos Estado
de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93,
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar em Cr$ 36.495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e no_venta e cinco mil e oitocentos__cruzeiros) o
montante de sua _dívida consolidada ínterna a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação destinado à execução de obras de infra-estrutura no Con-
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junto Habitacional "Jardim do Lago'', da Companhia
Habitacional Popular Bandeirante, naquele Municipio,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~' Esta ResOfução entra em vigor na
sua publicação.

-dãta

de

l327

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 133, DE 1981

Autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritinga
(SP) a elevar em CrS 12.000.000,00 (doze milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

O SR.

PRESID~NTE

(Henrique Santillo)- Item 3:

Votação em turno único, do Pro}eto d~ Resolução n" 2! 1, de I 981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~'
1.247, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Votorantim (SP) a elevar em Cr$ 57.964.717,JO
(cinqUenta e sete milhões, novecentos e sessenta e
quatro mil, setecentos e dezessete cruzeiros e _trinta
centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
2ARECERES, sob n9s 1.248 e 1.249, de 1981, das
Comissões:
-de COnstituição e Justiça, pela constitucionali- -- - da de e- jUridícidade; e
- de Municipio.~. favorável.
Em votação.
Os Srs. Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaç~o.
E o seguinte o projeto apro1•ado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 211, DE 1981

Autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim
(SP) a elevar cm Cr$ 57.964.717,30 (cinqüenta e sete
milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e dezessete cruzeiros e trinta- centavos) o mont-ante
de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. (9 É a Prefeituia Municipal de Votorantim, 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 em Cr$ 57.964.717,30 (cinqüenta e sete rriílhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e
dezessete cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua
___ dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
lith em-préstimo-de igual valor, junto ao Bimco do Estado
de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financei--ro do Banco Nacional da Habitação- BNH- destina~
do à execução de obras de infni-estrutuni. no Conjunto
Habitacional "Votorantim I", naquele Município, obe~
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- ltem 4:
Votação em turno único, do Projeto de Resolução n<:' 133, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 859,
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 dívida consolidada, tendo
PARECE_RES, sob n~'s 860 e 861, de 1981, das
ComisSões:
·
-de COilstl'tuicão-e "JUstiçã,- (,êla constitucionulidade e jurididdade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
- de Minicipios, favorável.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComisSão de Redaçào.
E o seguinte o projeto ap"rovado.

Art. [9 E a Prefeitura Municipal de Taquaritinga,
Estado de São Paulo autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fíx:adõ pelo-item III do artigo 2<:> da
Resolução n_"' 62,_ de 1975, modificada pela de n~> 93, de
-1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito no valor Cr$ 12.000.000,00
(doze milhõt;s de _cruzeiros) junto à Caixa Econõmica do
Estado de Sào Paulo S. A., destinada à cunalização do
córrego Ribdràozinho e obras complementares naquele
município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco -central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor nu data de
sua publicação.
·
O SR. PRESIDENTE. (Heiirique Santillo)- Item 5:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 230, de 1981 {apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.300, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Luz {MG) a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noven~
t<:~ e dois milhões cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9S ].301 e 1.302, de 1981,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,_ com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
_ -de Munidpios, favorável.
Em votação o prOjeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
É v seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 230, DE 19il

AUtoriza a Prefeitura Municipal de Luz (MG) a
elel'9r em ei-s 92.175.300,00 (noventa e d9is milhões,
cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o
montante da sua dh'ida consolidada interna.
O Senado Feder.tl resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Luz, 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 Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões,
cento e setenta e cinco mil e treze!! tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar empréstimos no valor global acima, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinados à construção de 300 unidades habit<i.dúnais de interesse social e execuções das
obras de infra-estrutura urbana necessárias, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco CentraJ do Brasil, no
respeCtivo prOcesso.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

0 -SR.

PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 6:

Votação, em turno único, do Projeto de Reso.Juçãon~' 268, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Econ9mia como condusão de seu Parecer n\0
1.458_, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Salto (SP) a elevar em Cr$ 54.989.380,82 (cin-

132~
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qüenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e
nove mil, trezentos e oitenta cruzeiros e oitenta e

dois centavos) o montante_de sua dívida consolida~
da, tendo
PARECERES, sob nYs 1.459 e 1.460, cte 1981 das
Comissões:
-de constituição de Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e
-de MuniCípios, favorável.

Em votação.
Os Srs. Senadores que aprov:lm o prOjeto permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Rcdação.
t o seguinte o profeta aprol'ado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 268. DE 1.981
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 interna.

O Seriado Federal resolve:
Art. I~' É a Prefeitura Municipal de Salto (SP), nos
termos do art. 2~> rla Resolução n~' 93, de II de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$
54.989380,82 (cinqUenta e quatro milhões, novecentos e
oitenta c nove mil, trezentos e_oitenta cruzeiros e oitenta
e dois centavos), o montante de sua dívida consolidada
interna, a fim de que possa contratar Um empréstimo de
igual valor,junto ao Banco do Estado de SãO Paulo S/A.
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execuçã-o de obras de
infra-estrutura nos conjuntos habitacionais Nossa Senhora do Monte Serrat, Jardim Donalísio e São Judas
Tadeu, 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 (Henrique Santillo) -Item 7:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 5, de 1982 (apresentado pela Comissão de!
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 18, de_
1982), qüe autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cri55L515.500,00 (quinhentos e
cinqücnta e um milhões, quinhentos e quinze mil e
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~' 19, de 1982, da Comissão
-de Constiruíçào e Justh·a, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram conservarse como se encontram. ( Pau~a.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de R,ed<~cào.
É o seguinte prâ]eio aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 5, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em
CrS 551.515.500,00 (quinhentos c cinqüenta e um milhões,
quinhentos e quinze mil e quinhentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.
O ·Senado Federal resolve:
Art. li' É o Governo do Estado de A lagoas, nos termos do art. 2~' da Resolução n~' 93, de li de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
551.515.500,00 (qulilhentos e Cíncjlierifa e Um milhões,
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_quinhentos e qumze mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar empréstimos de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos
do FUOdo de Apoio ao Desenvolvimep.to Social- F AS,
destinados à construção de 50 postos -de saúde,-- f 1.499
fossas secas, 57 sistemas de abastecimento d'água, I posto de triagem, ampliação, reforma e equipamentos do
prédio-na cidade de Humberto Mendes, 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.

PRES~DENTE

~tem

tecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
empréstimo no valor global acima, junto à Caixa Econômica Federal, esta na quatidade de agente financeiro do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,;
destinados à ampliação d:.~ rede estadual de ensino de !<1 e
29 gnws e à implantação do programa de melhoria dos
serviços de saúde e expansão da rede de atendimento do
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Centml do Br<:~sil, no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entr<:~ em vigor na data de
sua publicação.

8:

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 9:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~" 83, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 448, 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
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n~" 449, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 138, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 801,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cr$ l.t72.118.000,00 (um bilhão,
cento e setenta e dois milhões, cento e dezoito mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consoHdada,
tendo
PARECER, sob n~' 802, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Ju.çtiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

(Henrique Santillo)-

Em votação o projeto.
Çoncedo a palavra ao nobre Se~i1~9r Humbertp_ Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- A Presidência propõe ao Plenárioa prorrogação da sessão por
15 minutos, para que seja ultimada a apreciação da Ordem do Dia.
Em votação a proposta,
O:> Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Fica prorrogada a sessão pelo prazo determinado.
OS~.

José Uns- ~r. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins, para encaminhar a votação.
O SR. JOst LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em votação o projeto. ·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como estão. (Pausa.)

Aprovudo, contra os votos dos Srs. Humberto Lucena
e Affonso Camargo.
A matéria vai à Comissão d<! Redação.
E o seguinre o projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 83, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar
em CrS 749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove
milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. l ~' É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 21' da Resolução n~" 93, de I I de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
749.78 I .000,00 (setecentos e quarenta e nove milhões, se-

Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queí~am
conservar-se como se encontram. (Pausa.}
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçào.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 138, DE 1982
Autoriza o governo do Estado de Alagoas a elevar
em Cr$ 1.172.118.000,00 (um bilhão, cento e setenta
e_dois milhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o montariie- d-e sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. ]I' Ê o Governo do Estado de A lagoas, nos termos do art. 2~> da Resolução n~' 93, de 1t de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
1.172.118-:000,00- (Um bnhão, cento e setenta e dois milhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o montante de sua
dívidu consolidada interna, a fim de contratar empréstimos que perfaçam o valor global acima, junto à Caixa
Econômicu Federal, esta na qualidade de agente financeiro_ do Fundo_de_Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS, destinados à implantação de sistema de abastecimento de água em 5 comunidades de pequeno porte e à
implantação de projetas para melhoria do sistema penitenciário. naquela Unidade Federativa, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Centrai_ do _Brasil, no
respectivo processo.
Art. 2~> Esta resolução entra em v'igor na data de sua
publica,çào.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 10:

Votação, cm turno único, do Projeto de Reson>:> 140, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 805,
de 1982), que autorizu o Governo do Estado de São
Paulo a elevar em Cr$ 493.000.000,00 (quatrocentOs
e noventa e três milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 806, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidude e juridicidade.
luç~o

Em votação o projeto, em turno único.

Ahril
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Os !:>rs. :Senadores que O aprovam permaneçam

senta~

dos. (Pausa.)
Aprovt~do.

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.

A matéria vai à Comissão de Redac;ão.

E o seqlfinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 140, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a ele~·ar em ('r$ 493.000.000.00 (quatrocentos e noventa e
três milhões de cru7.eiros) o montante de sua dívida

consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I'>'

bo

Governo do Estado de São Paulo, nos

termos do art. 2~> da Resolução nll 93, de II de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
493.000.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões de
cruzeiros) o inontante de sua dívidà consolidada interna,
a fim de contratar um emprêstimo de igual valor, junto à
Caixa Económic!l F'ederaCesta na- qualidade de agente
financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-: FAS, destinado à implantação de dois hospitaisgerais com 150 l~itOS cada, na Capital, obedecidas as
condições admitidas pelo Ban :o Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na d~t~ de·
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (HenriqueSantillo) -Item 11:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
572, de !983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução nl' 74, de 1982, que au.toriza a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte (MG) a elevarem Cr$
589.700.000,00 (quinhentos e oitenta e nove milhões
e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Em votaçãO o requerimento~
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria ·será desarquiVada prosseguirá o seu curso
normal.

e

O SR. PRESIDENTE (Henrique SaritHio)- Item 12:
Votação, em turno único, do Requerimento

quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida· consolidada.

n~'

573, de !983, de autoria do Senador Alfredo Cam-

pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamento do Projeto de
Resolução n~> 94, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municiprtl de Iguatama (MG) a elevar em Cr$
l05.8i5.750,00 (cento e cinco milhões, oitocentos e
cinqUenta e cinco mil, s-etecentos cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidada.

e

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprOvam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante_do requerim,ento voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 13:
Votaç-do, em turno úniCo do Requerimento nl'
574, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~' 103, _de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de NoYa Serrana (MG) a elevar em ·crS
42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 14:
Votação, em turno único, do Requerimento nl'
575, de _1_?83, d~ autoria do Senador Alfredo Campos; solicitando nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 104, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Carrancas (MG) a elevar _em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzei·
ros) o ~mOntante de -sua divida consolidada.
Em _votação o r,equerimento.
Os Srs. S~nadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A mat~ría será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 15:
Votação, em turno úriico, do Requerimento nl'
576, 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 05, de 1981, que autoriza a Prefeitura
.Municipal de São Pedro dos Ferros (MG) a efevar
em CrS 84.684.600,00 (oitenta e_ quatro milhões,
seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
~c:ntad9s._ (Pausa.) ~
Aprovado.
O prOjeto de resolução constante do. requerimento voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 16:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
577, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos. solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n\' 125, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Lagoa da Prata (MG) a elevar em Cr$
148.198.050,00 (cento e qiiãrinta e oito milhões,
cento e noventa e oito mil e cinqüenta cru~!)s) o
montante de· sua (Úvida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
- --Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 17:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
578, de 1983, de autoria do Senador_ Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367_ 9o Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~' 128, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Patrocínio (MG) a elevar enl CrS
69.673.800,ÓO (sessenta e nove rililhOes, seiscentos e
setenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.
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Em votação o requerimento.
Os Srs_ Senadoes que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.

O SR. PRESIDE."'l'TE (Henrique Santillo)- Item 18:
Votação, em turno único, do Requerimento nl'
579, de 1983, de autoria _do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termOs do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~' 13 i, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Joaíma (MG) a elevar em Cr$
19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e
dois mil e quatrocentos cruzeiro~) o montante de
sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
se-ntados. (Pausa.)
AprovadO.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 19:
Votação, em turno único, do Requerimento n"
580, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~' 132, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Muriaé (MG) ·a elevar em Cr$
317.567.250,00 (trezentos e'dezessete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinqUenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) --Item 20:

Votação, em turno único, do Requerimento nl'
581, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~' 134, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo do Meio (MG) a elevar em
Cr.l 76.529.600,00 (setenta e seis rriilhões, quinhen~
tos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua __divida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
~- __b-provado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESiú~NTE (Henrique Santillo) -Item 21:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
582, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitã:ndo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiv.amento do Projeto de
Resolução n~' 135, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de lbiraci (MG) a elevar em Cr$
76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e
vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o môntante
de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneçer
sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento vol-

tará a tramitar normalmente.

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) -Item 22:
Votação, em turno único, do Requerimento n~>
583, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, soliC:tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n'? 136, de 1981, que autoriza· a Prefeitura
Municipal de Coromandel (MG) a elevar em Cr$
69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e
setenta e três mil e oitocentos _cruzeirQS) o montante

de sua dívida consolidada.
Em

votação~--

Os Srs. SenadQ:tes_que o aprovam queiram permaneçer

como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação _normaL
O SR.

PRESID~NTE

(Henrique Santillo)- Item 23:

Votação, em turno único, do Requerimento n~>
584, de 1983, de autoria do Senador Alfreâci Ciimpos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamcnto do Projeto de
Resolução n~' (37, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal d_e Cristína (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco_ cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR.

PRESID~NTE

(Henrique Santillo)- Item 24:

Votação, em turno ú_nico, do Requerimento n<?
585, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento- do Projeto de
Resolução n<? 138, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Piracicaba (MG) a elevar em Ct:S
23:224.600,00 (vinte e três_ milhões, duzentos e vinte
e quatro mil e seiscentos cruzei.ros) o mo_n~ante de
sua dívida con_solidad.a.
Em votação.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Ite-m 25:
Votação em turno único, do Requerimento nl'
586, de 1983, de autoria do senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Intetno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~' 142,_ de 1981, qUe autoriza a Prefeitura
Municipal de Santa Juliana (MG) a elevar em Cr$
33.873.840,00 (trinta e três milhõeS, oitoCentos e setenta e três mil, oitoc:CntOs e quarenta cruzeirOs) o
montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria cõtlstiflfei-do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está esgotaJa a matéria constante da Ordem do Dia.
N:.~da mais havendo a tratar, vou enc!!rrar a presente
-.sessão, designando para a sessão extraordinária_anteriormcnte convocada, a realizar-se às 18 i}oras_e 35 minutos,
a seguinte

·1983)_do Projeto de Resolução nY 99. de 1982, que autoriza ~ Prcfeit!Jra rvtunicip~l de C:.mdelâri.a, Estado do
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 11.646.800,00 (Onze
milhões, seiscentos e quarenta e seiS mil e oitocentoS cr\).zei_ros) o montante de sua dívida consolidada.

ORDEM DO DIA

Discussão, em turno_ único, da redução final (oferecida
pela Comissão de Redução em _s_eu Parecer n~' 230, de
1983), do Projeto de Lei do Senado n9_240, de 1982-0F,
que autoriza o Governo do Distrito Federa.l a contrair
empréstimo destinado à melhoria das caracterlsticas técnicas de estradas vicinais.

Discussão, em turno único, da redução final (oferecida
pela Comissão de Redução_ em seu Parecer n~' 128, de
1983), do Projeto de Resolução n~' 102, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville, Estado de
Santa Catarina, a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil
cruzeiros) o montante de sua dlvida consolidada.

Díscussão. em turnO único, da redução finar (oferecida
pela Comissão de Rcdação em seu Parecer n~' 234, de
1983), do Projeto de Resolução n9 101, de 1982; cjue autoriza a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, Estado do
Rio Gwnde do Sul, a elevar em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões, trezentos e vinte quatro mil
cru_zdros)· o irlõritante de suâ dívida consolidada.

Discussão, cm turno único, da redaçào final (oferecida
pela Comissão de Rcdação_em seu Parec_er n~' 235_,_de
1983). do Projeto de Resolução i19 119, de 1982, que autoriza a Prefeitur"a Municipal de Paulínia, Estado de São
-- p:fulo, 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.

~

!O

Discussão, em turno único, da redução final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 231, de
1983), do Projeto de Resolução n9 107, de L981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Niterói, Estado do Rio
de Janeiro, a elevar em Cr$ 59.811.900,00 (cinQüenta e
nove mílhões, oitocentos e Onie" mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidada.

Discussão, em turno único, da redaçào final (oferecida
pela Comissão de Redução em seu Parece_r nl' 229, de
1983) do Projeto de Resolução n9 14, de 1983, que autoriza o Governo do Este~do do Piauí a elevar em Cr$
63.634. l 69,00 (sessent<l e três milhões, seiscentos e trinta
e qliatro mil, cento e sessenta e nove cruzeiros) o mont.ante de sua dlvida consolidada.

4

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- E:.tá encerrada a sessão.

Discussão, em turno -único, da redução final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 227, de
1983), do Proj~to de Resolução n9_l20, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 17.390.000,00
(Dezessete milhões, trezentos e noventa mil cruzeiros) o
montante de sua dfvida consolidada.

( Lemnta-.se a Se.ssàv às /8 horas e 33 minutos.)

Ata da 48~ Sessão,
em 27 de abril de 1983
I~

Discussão, eni tUrno único, da red~Ção ftrial (Ofere~ida
pela Comissão de Redução em seu Parecer n~' 232, de
t983),1lO Projeto de Resolução o<? 207, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Esta-do do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$
249.979.216,00 (dUzentos e qUarenta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e_dezesseis cruzeiros) o montante de sua dívidu consolidada.
6
Discussão, em turno único, dã redaçào final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 224, de
1983), do Projeto de Resolução n9 79-;-ae 19"8"2, que-autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro, estado de São
Paulo, a contratar operação de empréstimo externo no
valor deUS$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos) destinada à implantação de obras prioritárias
naêjuele Município.
-

Dís.cussão, em turo.o" único, da redaçjo final (oferecida
pela Comissão de Redação e_m_ seu Parecer n<? 233, de

Sessão Legislativa Ordinária,
da 47~ Legislatura
-.:_ Extraordinária -

Presidênâa do Sr. Henrique Santillo
ÀS /8/IORAS E 35 MINUTOS. ACHAM-SEPRESEVtES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume --Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Mkhiles - Fábio Luc.:ena - Gaivão Modesto Aluvsio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio GueirosAlc;:.wdre Çosta- João Castelo- José Sarncy _:--Alberto Silva - Hclvídio Nunes - Almir Pinto -José
Lins- Yirgnio Távora- Carlos Alberto- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha Aderba! Jurema -:-- Marco Maciel - Nilo Coelho Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante
- Lourival Baptista- Passos Pórto- Lomanto Júo_ior
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DIÁ_R!O DO CQNQRESSO. NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senado·
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses-

Art. )9 Revogam-se .as disposições em contrário.

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
Z28, de 1983), do Projeto de Resolução n• 102, de
1981, que autoriza a Prefeitura- Municipal de Joinville, Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$
526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões,
setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

1?-Secretária.
E lido o seguinte.

REQUERIMENTO N• 641, de 1983

Em discussão a redação final, em turno único. (PauNenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, deçlaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria val à promulgação

t

a s_eguinte a redação final aprovada

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 102, DE 1981

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -- Passa-sC
à

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

ORDEM DO DIA
]tem l:

RESOLUÇÃO N•

Dlscussão, em turno único, daredação final (Õferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"'
230, de 1983), do Projeto de Lei do Senado n9 240,
de_ l982-DF, que autoriza o Governo do Distrito
Federal a contrair emprêstTmo destinado à nlelhoria
das características técnicas de estradas vicinais.
Em discussão a redação final, em turnO único. (PauNão havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como
definitivamente aprovadi,-ilos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matêria vai à sanção.

Ea

seguinte a redação jiiwl aprovada

Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 240,
de 1982-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair empréstimo destiJJado à melhoria das
características técnicas de Estradas Vicinals.
O Senado Federal decreiã:

Art. I~" to Governo do Distrito Federal autorizado
a contrair; junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social- BNDES, emprêstimo ern moeda nacional, até o equivalente aos seguintes valores:
I -74.145 (setenta e quatro mil, cento e quarenta e
cinco) Obrigações Reajustáveis dq Tesouro Nacionaf..::._
ORTN; e
I I - VS$ 812,135.72 (oitoceritos e doze mil, cento e
trinta e cinco dólares e setenta e dois cents norteamericanos).
Art. 2" O empféstlino autOfíiãdo no artigo anterior
destina-se ã. melhoria das características técnicas de Estradas ViCiilaiS,- lc:icaliziidas na Região Leste do Distrito
Federal.
Art. 39 1:: o Governo do Distrito Federal, igualmente, autorizado a dar, como garantia de pagamento do
empréstimo de que trata esta Lei, parcelas ou cotaspartes da Taxa Rodoviária Onica ou de outros recursos
que a vierem substituir.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

E a seguinte a redação final aprovada

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jolnville, Estado de Santa Catrina, a elevar em Cri 526.716.000,0lJ
(quinhentos" e virite seis mtlhões: seteceizios e dezesseis
mil cruzeiros[ o montante de sua d(vida consolidada.
O Senado Federal resolve:

Art. I"' É a Prefeitura Municipal de Joinvile, Estado
de Santa Catarina, nos termos do art. 21' da Resolução n9
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori·
zada a eleVai- o montante de sua· dívida consolidada em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) correspondente? a
600.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 817,86 (OitOcentos -e setenta e sete cruzeiros e oitenta
e seis centavos), vigerite em abril/81, a fim de que possa
contratar um empréstio de igual valor junto ao Banco de
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., este
na qualidade de agente financeiro -d-o Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinado à execução de obras de
infra-estrutura urbana em áreas carentes, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen·
trai do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sUa pub\ícaçào.
O SI{; PRESIDENTE {H"énrique Santillo)- Item 3:

Discussão. em turno único, da. redação final (oferecida pela Co_missão de Redação em seu Parecer n9
231, de 1983) do Projeto de Resolução n"' 107, de
-------==--1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nite- rói~ Estado do_ Rio de Janeiro, a elevar _em CrS.
59.811.900,00 -(cinqüenta e nove milhões, ottocentos
e onze mil e novecentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
- Em âíscussão a redação final, em turno único. (PauM.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 107, DE 1981
Faço saber 'que o Senado Federal aprovou, nos termos_
do art. 42, inciso -VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ ,Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Niteról, Estado do Rio de Janeiro, a elevar em CrS 59.811.900,00
(clnqiieizta e nove milhões. oitocentos onze mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dfvlda consolidada.

e

sa.)

O SR. FRESIDENTE (Henrique Santillo) O requerimento lido será oprtunamente incluíd~ n~ Ordem do
Dia.

sa.)
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O SR. PRESI:ÓENTE Úienrique Santillo)- Item ;2:

são.
Sobre'a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"' 367/81, que determina a criação de Coordenações de Educação Ecológica do Ensino d~ Primeiri?
Grau e dã outras providências, feita. reconstituiÇão do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 25 de abril de J983. - Eunice Míchiles.

. Quinta-feira 28

---

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redução final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

O Senado Federal resolve:
Art. )I' ê a Prefeitura Municipal de Niter6i, Estado
do Rio de Janeiro, nos termos do art. 29 da Resolução n'~
93, de I I de outubro de 197_6, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 59.8fi..900,00 (cinqUenta e nove
milhões, oitocentos e onze mil e novecentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada a fim de que possa
contratar um empréstimo de igua.I valor junto à Caixa
Econômica Federal, mediante: a utilização de recursos do
Fun.do de Apoio ao- Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à implantação de 7 (sete)· unidades de saúde,
naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasíl no respectivo processo.
Art, 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 4:
Discussão, em turno único, da redação final (ofe-recida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n•227, de 1983), do Projeto de Resolução n'~ 120, de
!981, que autt?riza a Prefeitura Municipal de Bento
Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em CrS 17.390.000,00 (dezessete milhões, trezentos e
noventa mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Em discussão a redação final, em turno d:nico. (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 matêria vaí à promulgação.

Ea

seguinte a redação final aprovada.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 120, DE 1981
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da- Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves. Estado do Rio Grande do Sul. a elevar em CrS
17.390.000.00 (dezessete milhões, trezentos e noventa
míl cruzeiros) o montante de sua df~ida consolidada.
O Senado Federal resolve:

Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em CrS 17.390.000,00 (dezessete fuilhões, trezentos e noventa mil cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa
Ec_onômica Federal, mediante a utilizaçãp de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
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destinado à implantação de rede pluvial e aquisição de
equipamento para coleta e tratamento de lixo, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasi(_ no respectivo processo:
Art. 2"' Esta R~<;>lução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 5:
Discussão;- em turno único, da redação final (ofe-

recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n 9
232, de 1983), do Projeto de Resolução n9 .291, de
1981, que autoriza ã__~refeitura Municipal de Bento
GonÇalves, Estado do Rio Grande do Sul, a eleva,r
em CrS 249.979,216,00 (duzentos e quarenta e nove
milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e
dezesseis cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno ünico. {Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a disCUssão.
Encerrada esta, a redação final ê dada corno aprovada, de acordo com _o a_rt. 359 _do-' ~egimento Interno.
A matéria varà pfomulgação.
t a seguinte a redacão final aprovada.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 207, DE 1981
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
----~Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ben.to Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em CrJ
249.979.216,00 (duzemos e quarema e nove milhões,
novecentos e setenta e nove mil, duzentos e dezesseís
cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidçda.
O Senado Federal resolve:
Art. I'~ ~a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2~>
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autor.izada __ a__el~var o montante de sua dívida
consolidada em Cr$ 249.979.216,00 (duzentos e quarenta
e nove milhões novecentos e setenta e nove mil •.duzentos
e deiesseis cruzeiros), correspondentes a 376.724,36
UPCs. considerado o valor no_minal_ da U.PC qe Cr$
663,56,(seiscentos eses!!erita e três cruzeiros e cinqUenta e
seis centavos), vigente em outubro/80, a fim de que pos~
sa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, este na quali~
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à implantação e desenvolvi~
mento do Projeto CURA Piloto, que abrangerã os _J:!ai_rros Progresso e SãO Roque, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 29 Esta resoly.ção entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Ite:.,US:
Discussão, em turno ónico, da rC:daçãO final (ofe~
recicla pela Comissão de Redação e~ seu Parecer n9
224, de 1983), do Projeto de Resolução n9 79, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio
Claro, Estado de São Paulo, a contratar operação
de emprésfirilo externO no valor de US$_
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E a seguinte a redação final aprovada

10.000,000.00 (dez milhões de dólares americanos)
destinada à implantação de obras prioritárias naquele município.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 99, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
da Constituição, e eu,
do art. 42, inCiso VI,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a_
redacão final dada como aprovada, de conf9rmi_dade
com o art. 359 do Regimento Jnterno.
A m;tê~i~ vai à promulgação.

RESOLUÇÃO No

sw:

· ira seÍjiitnte a redaç5o final apTovada
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 79, DE 1982
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
d-o -ãrt. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
--------'-- Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Est~do de São Paulo, a cOntrtÍtar opei:ação de erilprésti·
m-~ externo no valor de USJ JO,OOQ,OOO.OO (dez mi·
-lhões de dólares norte-americanos) destinada à implantação de obras prioritárias naquele Município.

O Senado Federal resolve.

Art. 19 ~a Prefeitura Muniçipal de Río Claro, Estado de São Paulo, autorizada a realizar, com a garantia
da União, uma operação de empréstimo externo no va~
Jor de USS 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, destinada a financiar a implantação do Hospital Geral, ampliação do Sistema Viãriri e-Construção do
Terminal Rodoviário, naquele Muriicípio.
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
Centrãfdo Brasil, nos termos do item II do art. l9do Decreto n'i' 74.157, de 6 de j!lnho de 1974, obedecidas as demais eXigências dos órgãos encarregados da execução da
política econômico-financeira do Governo Federal, e,
ainda, o disposto na Lei Municipal n'i' 1.675, de 17 dejunJw_de 1981, autorizadora_ da operação.
Art. 3'1 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIQENTE (Henrique Santillo)- Item 7:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i'
23.3, de 1983 ), do Projeto de Resolução n'i' 99, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municip-al de Candelária, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em
Cri 11.646.800,00 (onze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros} o montante
de sua divida consolidada.
Em discussão a
(Pausa.)

redaç~o

final, em turno único.

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação fjnal é dada como
definitiVamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A ffiatêria vai à promulgação.

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária,
a -elevar em CrJ
Estado dÕ !ÚÕ Grande do
11.646.800,00 (onze milhões, seiscentOs e quarenta e
stls mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dfvfda consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Candelãria, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 11.646.800,00 (onze
milhões, seis-Ceritos e quarenta e Seis mil e oitOcentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto
à Caixa Econômica_ Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinado à construção de escolas rurais, naquele Município obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução enJra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 8:
Discussão, em tum o único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~'
234, de 1983), do Projeto de Resolução nY 101, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em
Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete mi.
lhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Em discussão

a: redação final, em turno único. (Pau-

sa.}__
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, 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 redação final aprovada
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 101, DE 1982
f:aço sa"ber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituíção, e eu,M.+x, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No , DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul, 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 divida consolidada.

O Senado F edera1 resolve:
_- Art. (I' É a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2~> daResolução n\' 93, de I I de outubro de 1976, do SenadO Federai, autorizada a elevar o montante de sua dívida con·
solidada em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e. vinte e sete
milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e, cinco cru·

Abril de 1983

DifiRI<JÓO-CONGRESSO NAC!_ONAL (Seção II)

zeiros e cinqUenta e quatro centavos), vigente em julho/81, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor junto ao Banco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banca Nacional da Habitação - BN H, destinado à execução das obras de infra e superestrutura compreendias
no Projeto Cura .. Vera Cruz", naqUele Mur:ticípio, obedecidas as condições adnl.-itidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 2<? Esta Resolução entra em vigor na data _de Sl!a
pubticaçào.
O SR. PRESIDENTE (HenriquC S.ãriti!IÕ) -item !i:

Discussão, em turno único, da redaç:ão firtal (oferecida pela Comissão de Redução- em seu Parecer nll
215, de 1983), do ProjetO de Resol~ç~o n~' i 19, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de-·Paulí·
nia, Estado de São Paulo, a elevar em CrS
1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro rrfi.l cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
(m discussão a redação final, em turno único. (Pau-

sa.!
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
relação fínal dada como <!p-rovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação finai aprovada.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 119, DE 1982

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 !dunicipal de Paulfnia, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 1.009.884.000,00
(um bilhão, nm•e milhôú, oitocentos e oitenia e quatro
mil cruzeiros) o montante de .sua dívida consolidada.

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redução final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a ,\·eguinte a reda('ào final apro~·ada

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 14; DE 1983
FuÇO-Saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
- - - - - · Presidente, promulgo a seguinte

. RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

A utvriza o Go1•erno do Estado do Piauí a elei'(Jr em

Cr$ 63.634.169,00 (sessenta e tris milhões, seiscentos
e trinra e quatro mil, cento e sessenta e nove cruzeiros)
o montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:

Art. I~' Eo GoYerno do Estado do Piauí, nos termos
do art. 2~ da ResoluçãO ni> 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado federal, autorill:ldo a elevar o montante de
sua dívida consolidada em Cr$ 63.634.169,00 (ses~enta e
três milhões, seiscentos e t.rinta e quatro mil, cento e sessenta e nove cruzeiros), correspondentes a 30.374,45
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
2.094,99 (dois mil, noventa e quatro cruz.eiros e noventa
c nove centavos), vigente em agostof82, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor junto à
Caixa Económica Federal, mediante a utilização de re~
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à construção e equipamento de uma
unidade mista de saúde no Município de Castelo do
Piuui. 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 (HenriqueSantillo)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Conc~o a palavru ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.

O Senado Federal resolve:
Art. \<:> É a Prefeitura Municipal de PauHnea, Estado de São Paulo, nos termos dÕ art. 2Y da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado -Federal, <iutorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cr$ 1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhõ~. oitocentos _e oitenta e _quatro mil cruzeiros), correspondentes a
600.000 UPCs, considentdo o valor nominal da UPC óe
Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e_ajtenta e três cruzeiros
c quatorze centavos), vigente em abril/82, a fim· de que
possa contratar um empréstimo de igu-ã\ valor junto à
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/A, esta na
qualidade de agente financeirO do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinado à implantação do Projeto
CURA, naquele Município, obedecid:ls as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no Respectivo processo~

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 10:
Discussão, em turno único, da redução final (oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n~>

229, de 1983), do ProjetO de Resolução n~' -1( de
1983, que autoriza o GoYerno do E.stado do Piau( a
elevar em Cr$ 63.634.169,00 (sessenta e três milhões,
seiscentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e
nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolida-

da.
Em discussão a redaçào final~ em turno único. (Pausa,]

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr.- Prcsdiente, Srs. Senadores:
Está marcada para o próximo 13 de maio a realização,
cm todo o País, do Dia Nacional de Protesto- dos Servidores Públicos.
lràtu-se de uma iniciativa do Conselho de Representantes da COnfederação dos-Sf:rvidores Públicos doBra~
si I, 4.ue a tomou reunido emergencia1mente na sede da
Federução das Associações dos Servidores Públicos do
RIO de Janeiro, entre 19 e 20 do mês de março próximo
pussudo.

O que se pretende-é dar Contiil_uidade à movimentação
de toda a classe, no País inteiro, com vistas <l.O encamjnliamcntO e- mesmo- à viabilização de várias reinvindlcações.. dentre elas, especialmente a relativa à conquista
de melhores niveis remuneratôrios.
Desta vez, ao contrário de outras anteriores em que
faltou orientação única estribada na formal concordán~
cia_ prévia das bases, pretendem os servidores públicos,
por suu5 entidades mais representativas, promoverampla consulta u cada funcionário público federal, bem
como aos do âmbito territorial e também do Distrito Federal, acerca da forma mais viável de sensibiliz.... , Go-verno, assim como da nunca descartada possibilidaa~.-_ · ·
rejeição, pelo Congresso Nacional, dos decretos-leis
que reajustaram os valores dos vencimentos, salários,
proventos e pensões, considerados insatisfatórios.
De nossa parte, manifestamos inteiro apoio e solidariedade à categoria na sua iniciativa relacionada com a
o_rganizaçilo da luta pela conquista de melhores venci·
mentos, esperando que us autoridades públícas do setor
ueabem por sensibilizar-se, sobretudo em face da sereni-
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dadc e firmeza com que se vêm conduzindo as lideranças
da classe dos_ funcionários públicos, f Muito bem/)
O Slt. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias,
Q SR. .ALVARÓ~ OIAS (Pronuncia o seguinte discurso) -_ $r: PrCSI"Cienle, Sfs. Senadores:
Corroborundo notícia veiculada pelo "O Estado de
Stn> Paulo" de domingo último, a respeito dos recursos
dos Fundos de Participação dos Estados, dos Municípios e Espc1.·ial, venho trazer a estu Casa os reclamos de
Prefeitos do interior de_ meu Estado e que, certamente,
enfrentam situações semelhantes aos de outros Estados
da Federação .
- Ê um mandamento constitucional que está sendo violado: o do artigo 25,_modificado pela Emenda Constitucional n~ 17, Jc 1980, 4.ue impõe à União distribuir ãs
UniJudes da Federação 24% do pnJduto dl:l arrecadação
drJ Imposto sobre a Renda e do Imposto sobre Produtos
Jndustriali.t.ados, atra~és dos Fundos de_Participuçào e
Especial.
Não se truta de trunsferênr:ius voluntárias de recursos
f~.xh:rais, que fiquem dependentes do arbítrio dos Ministros c da capacidadl.'! de barganha política de cada Governador ou Prefeito, Mas sim de Receitas Partilhadas,
de quotas de receita pública que pertencem, de direito; às
Unidades Federadas c aos Municípios.
Ora, Srs. Senadores, se a União arrecadou, daqueles
Impostos, a quantia de Cr$ 3,4 trilhões de cruzeiros, nos
termos da Cana Magna, deveria, automaticamente, ini·
ciar o repasse de CrS 816 bilhões a seus legítimos destinatúrios. Contudo, apenas Cri 409,7 bilhões fonün liberados. Onde puseram o restante?
Tulvcl nem interesse a resposta. Por certo, perdeu-se
nos atravancados canais de comunicação entre os três
on.;arnentos com que se confunde o Pais e se atrapalha o
Govcrno. Interessa que isto pode ser associado com uma
forma de apropriação indébita de recursos alheios.
Também é grave erro, porque, em períodos de crise
cconômka. os Municípios sào os primeiros a sofrerem
seu impacto. Em face de seus municípios, não tem o Prefeito corno jogar a culpa no FMI, ou nos preços do petróleo, ou na ainda insuficiente recuperação americana,
para justificar que não pague seus fornecedores, que
atrase o pagamento das professoras, que não recupere a
ponte onde esçoa a produçiio agrícola local. Talvez puUesse dizer que a cuJpa é dos Ministérios da área econômica. Afinal niio estaria fultandq com a verdade. Mas
não resolveria o problema, jú que a arrecadação foi feita
mas o dinheiro sumiu.
Por is~o fuzemos um apelo geral, <Kima das _cores partidárias e cm favor des~e sofrido administrador público
que é o Prefeito. Poupemo-lo da desagradável missão de
pag_ur por um desma_zelo que não é seu. Ê da pouca capaL'idade _e do pouco respeito que têm pelo povo e por seus
problemas mais importantes.
Solicitemos, todos nós, Senhores_ Senadores, que esta
parcela rcst<~nte, dos Fundos que pertencem às Prefeituras e Estados seja logo providenciada e entre_gue a seLJs
legítimos gestores. (Muito bem.') -

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a p<!lavra uo nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MULLER (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Deputudo Estaduul Kazuho Sano, do
PMDB, de Mato Grosso, nova liderança que surge na
vida política do nosso Estado, apresentou à Assembéía
Legislativa do E:;tado, uma interessante ind~caçào, objetivando cu laborar com os Poderes Constituídos, no sentido de e.:vitur-se o máximo possível, as distorções dos resultados eleitorais, cujo exemplo M01to Grosso é um deles.
Nessa indicação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o De~
rutaJo Kazuho Sano, sugere ao Sr. Ministro da Justiça e
ao Tribunal Superior Eleitoral que estudem da possibilidade da implama,'ào de um siJtema de computação e/etrô·
nica no.1· serriços cartoriaü da Justiça Eleitoral.

DIÁRIO DO CONGRÊSSO NACIONAL.(Seção 11)

O dinâmico Deput:..1do Kazuho Sano, do PMDB de

Muto Grosso,justifí~.;a, plenamente, a sua útil indf~.:ação,
no documentos cuj:.~ transcrição solicitamos à Mesa.
Era o que tínhamos a dizer,_ Sr. Presidente. (ll.fuito
hem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
GAST.·lO MULLER EM SEU PRONUNCIAME/VTO:
lndic~

uo Exm'í' Se-nhor Ministro da Justiça e ao Exm~'

Sr. Dr. Juá Presidente do TSE -

Tribunal Superior

Eleitoral - a implitntaçüo de sistema de comput::~ção
clctrônica nos serviços cartoi'i'il.ís -da -JuStiça -EleitoraL

Reql!ciro u Mesa, ouvido o Plenário, baseado no art.
306 do Regimento Interno que providencie encaminhar
ao Exm"' Senhor Ministro da Justiça e ao Exm'í' Senhor

Dr. Juiz Presidente do Tribunal Superior Eleitoral expediente indicatório úlostrando a necessidade da implantação de um sistema nacional de computação eletrônica
com sede cm Brasilia no TSE e terminais nos serviços
cartoriais da Justiça Eleitoral nos Estados, visando à definitiva erradicação das frau_dcs_e dos ilícitos eleitorais e
a conseqüente moralização _das eleições em todo o território nacional rara que impere a expressão legítima da
soberana vontade popular.

Justificação

O voto universal, livre e soberano, é o pílar da democracia, O ato de votar constitui-se, pois, na mais importante decisão social do indivíduo, seja dentro da sua comunidade, de seu Estado, ou do País. Por revestir-se de
caráter transcendental, o exercício do_ voto há _que ser
não só preservado, em quaisquer circunstâncias, como
também, garantido e cercado de todas as cautelas necessárias para que esse ato se constitua realmente na expressão consciente, livre e igualitária do cidadão,
No entanto, uma gama variadíssima de violações, distorções e esbulhos existentes no processo eleitoral brasi~
leiro, sobretudo naqueles Estados tidos como mais atrasados, onde ainda impera a política do "coronelismo" e
dos "currais eleitorais", acaba por desfigurar o ato sagrado do individuo expressar-se através do VQto. Distorções que fazem o voto dos detentores eventuais do poder valer mais que o voto do cidadão simples do povo.
Violações que permitem a políticos inescrupulo:;os, carreiristas e desonestos, manipular, ao seu bel-prazer, todo
um sistema eleitoral, em prejuízo da manifestação soberana do povo.
De conformidade com os ritos, ora em vigor, ve-rificase que o ato de votar é passível de violações as mais absurdas, eis que não recebe um mínimo de segurança
exigível e indispensável, não só pela ação corrosiva e
sub-reptícia de políticm; sem escrúpulos e mal-formados
como também, e principalmente, pela própria falta de estrutura da instituição _que controla e disciplina a matéria.
Em plena era da cib_t:ru_ética, onde os recursos tecnoló- __
gicõs dos mais sofisticados e imagináVeis são empregados para facilitar e agilizar o desempenho de quase todos
os setores da atividad~ humall_a. é de se estranhar que,
ainda hoje, em todos as Estados, prevaleça o mesmo sistema viciado e retrógrado dos tempos coloniais. Esse obsoletism'o se expressa até mesmo na simples existência do
Título Eleitoral- um documento essencial que habilita
o cidadão ao ato de votar, Apesa.r de toda a importância
de que se reveste, __o Título Eleitoral, que acompanha o
indivíduo _durante quase toda sua vida, pois é utilizável
em doze eleições sucessivas, é confeccionado em papel de
qualidade_ inferior, nã_o condizente c.om sua importância
e muito menos_com o tempo de sua utilização. Fica, aí,
caracterizado o descaso, o menosprezo e o desrespeito
para com o direito do cidadão de escolher os seus governantes. D_esrespeito que se torna mais flagrante quando
se compara um Título Eleitoml com avisos de lançamentos e documentos originários, por exemplo, da Receita
Federal, como o Imposto de Renda, a Taxa Rodoviãria
Ünica e outros tantos, confecciomldos em papéis de pri-

meira qualidade, até mesmo importados, sem contar que
todos esses serviços, para assegurar o bom desempenho
de suas atribuições e- finalidades, dispõem do que há de
mais requintado e moderno no mercado tecnológico. Isto, sem nos determos também nos recursos financeiros,
quase inesgotáveis, postos à sua disposição.
Não somos contrários a que se a dotem procedimentos
consentâneas com o mpmento de r;::volução_ tecnológica
que a humanidade atravessa, para melhorar o funcionamento _da mâquina administrativa e fiscal do Estado.
Contra-senso seria se assim o fóssemos, pois não é outro
o nossÇJ propósito senão defendermos, com intransigência, a adoção de idênticos recursos e procedimentos num
setor em que as falhas humanas, propositais e mal~
intencionadas sempre se fazem sentir da maneira mais
cabal e evidente. Se para arrecadar impostos o governo
se mo.nicia dos meios mais sofisticados que a tecnologia
oferece, então por que não dotar o sistema eleitoral do
mesmo modo? Não seria mais justo e racional?
A não ser que se queira perpetuar práticas que vêm
desde a República Velha.
Mas, antes de mais nada, mistér se faz que conheçamos, embora sucintamente, como funcionavam as
eleições antigamente e, para isso, recorremos ao livro
"Eleições e Fraudes na República Velha", do historiador
Rodolpho TclaroHi, para quem "astúcia e poder são
duas condições básicas que possibilitam o falseamento
dos resultados nos sistemas representativos".
Sobre ali.l'lamentos:

" ... O exercido da influência sobre as mesas ou
sobre as autoridades encarregadas do alistamento
tinha capital importância, porque era através dele
que se_--engrossavam os contingentes de correligio»
nários, com documentação de pessoas já falecidas,
com falsos comprovantes de idade, com analfabetos
e outros, e com comissão para as exclusões de adeptos. Por outro lado, o poder de influência se ex_ercia
no sentido de bloquear, sempre que possível, o enw
grossamento do eleitorado da facção adVersária ... "
Sobre mesas apuradoras:··
"Eram as mesas o principal trunfo para o exercício da frâudc mais constante nas ~lef_ções_da República Velha: o bico-de-pena, através do qual os
resultados eram forjados, não raro, cOm o simulacro extremo de eleições serri eleitores ...
Sobre os dçmos do poder:
".:.s.ao eles os que têm-as decisõeS _nas providências do alistamento, na composição das mesas eleitorais, nos processos de votação e apuração, além
-da disponibilidade com que podem contar com os
instrumentos de intimidação- e db repressão, Cj_ue são
oS cartóriQS, a polícia civil, em especial o delegado, e
o_ destãcamento da força pública."
Sobre o voto de defuntos:

""' O "voto de defuntos'.' e outros ausentes, através da utilização dos "fósforos", como eram chamados os falsos eleitores, teve, no desenvolvimento de
estradas, caminhos e meios de transporte, um fato r
· favorável, já que, encurtando o tempo necessário ao
deslocamento, facilitava a ação dos "fósforos•·, cabos eleitorais e outros eleitores mais experientes,
que num mesmo dia conseguiam votar em dois ou
mais distritos do mesmo município e mesmo em
municípios diferentes ... "
A fraude eleitoral consistia, enfim, conforme assinala
o his.toriador Telarolli, nos tortuosos caminhos percorridos pela burla, em contrariedade flagrante aos preceitos
legais fixados.
Se analisarmos um pouco o sistema eleitoral brasileiro, veremos que pouco ou quase nada mudou. Talvez tenha mudado sim, para pior, porque a fraude hoje é pratiCada --com maior sofisticaÇão.
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As -denúncias de fraudes tornaram-se, com o decorrer
do lempo, lugares comuns na vida política nacional, a
ponto de serem aceita-s com certa naturalidade em todos
os pleitos. em seus variados níveis, sem que nada tenha
sido feito para a sua erradicação, o que compromete a.
seriedade com que devem ser encaradas as eleições,
toi'ilando-nos, às vistas dos demais povos, uma nação
apática, irresponsável e mesmo covarde, A conseqUência
dess_e_cstado de coisas fez com que Charles De Gaulle
produzisse a célebre fra:;.e: ~·o Brasil não é um país
sério".
As denúncias de fraudes, cometidas na última campanha eleitoral, existem-nas aos montes, e poderíamos
relacioná-las às dezenas. A citação de algumas das mais
significatívãs e portanto âecisivas para a configuração
dos resultados finais basta para <;brir, embora tenuamente, a densa cortina de fraudes e ilícitos eleitorais em que
es~ivemos envolvidos. Servem, também, para sedimentar
a no~sa proposta no sentido de que providências compatíveis e inadiáveis sejam tomadas pelas autoridades
competentes. Para tanto, só vislumbramos um caminho:
a implantação de um sistema nacional de computação
eletrônica para o controle e a fiscalização _do_s serviços
cartora_is de alistamento e qualificação eleitorais, Evitarse-iam, com esse procedimento, compatível com os tempos modernos em que vivemos, a homo nímia irreal provocada pela_multititulaçào individual, a permanência de
votantes defuntos nas folhas de votação, a titulação de
menores e pessoas inexistentes, o prosseguimento ilícito
de qualificação após o encerramento do prazo legal, a
emissão de títulos falsos, dentre outras irregularidades
tão comuns e frequentes e que, no final, alteram os resul- tados pretendidos _pela soberana vont<ide popular.
A persistência na manutenção do mesmo sistema viciado, obsoleto e retrógrado que vige desde os tempos da
República Velha, faz evidenciar a intenção de ver perpetuado o "status quo", flagrantemente contraditório com
a normalização democrática propalada pelo governo e à
trégua pretendia pelo Presidente Figueiredo.
Só teremos alcançada a plenitude democrática no momento em que, apôs a realização de eleições restarem,
tãõ~somerife, à amargura dos derrotados e a elegria dos
vitoriosos, sem que paire no ar a revolta do povo por
suspeitas de eventuais fraudes praticadas,
Nessas últimas eleições, por exemplo, várias denúncias
de fraudes pipocaram em todo o território nadonal,
pondo em dúvida os resultados oficiais, principalmente
no Estado de Mato Grosso. Por mais que o atual e empo~.;;sado _govern<!dor queira convencer ou convencer-se,
jamaís poderã festejar o seu mandato, pois sempre restarã a dúvida qua_nto a sua lisura, eis que o pleito em que o
mesmQ foi eleito está marcado de denúncias que o tornaram o mais corrupto de toda a história polítlcó-eleitoral
do Estado.
Se nào vejamos:
Ao !_ado da interferência do poder económico, que se
caracterizou pelo amordaçamento consentido dos veículos de comunicação, pela compra de__ cabos eleitorais,
pClo abuso excessivo da propaganda sob as mais diferentes formas, chegando mesmo ao ponto de serem distribUídas cédUlas de dinheirO nô dia das eleições, podenlos
- alinhar os fatos que se seguem como amostragem das denúncias de fraudes eleitorais que, em Mato Gro~so, terão
grassado, sem paralelo nos anais da República, comoveremos abaixo:
l. Abuso do Poder Públü-o: O Poder Executivo, por
meio de seus diversos órgãos, repartições, autarquias,
empresas públicas, se colocou integralmente a serviço
das candidaturas do PDS, especialmente as majoritârias.
Milhares de servidores públicos dispensados do serviço
para a campanha eleitoral, carros do serviço público à
disposição da campanha: aviões do Estudo voando em._
caravana com outros fretados; tudo isso se constituiu em
abuso de autoridade c desvio do poder público, em dctr~
mento dos cofres públicos para favorecer candidatos da
preferência do sistema _c desnaturar o processo eleitoral,
viciaitdo-o cofnpletalnente.
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2. Títulos Multiplas: Aproveitando-se da precária
estrutura do Cartório Eleitoral em q~e a maioria do&
funcionários é fornecida por repartições do governo, sem
que o juiz possa ter interferência nas indicações., houve
um derrame de titulas múltiplos no Estado inteiro: Títu-

los em duplicata, em tciplicata, quatro e até_ nove títulos_,
como um caso registrado em Jaciara.
3. Tiwlos Falsos: O derrame de títulos eleitorais falsíficados se deu em todo o Estado e, de maneira especial,
na Prímeira Zona Eleitoral. Existem várias modalidades:
O título propriamente falsificado, que não tem o processo correspondente no Cartório Eleitoral. Sobre esse caso, tem-se conhecimento de sua existência, pois que foi
"estourado" um "Comitê Eleitoral'' na Vila Santa Isabel, de candidatos do P D S, fartamente anunci\;ldo Óa
imprensa [oca!. Ali, foram- apreendidos centenas de _titulas falsificadus, além de material para falsificaçào de documentos de veículos, havendo inclusive inquérito em
curso na Polícia Federal local, e sobre o qual, no entanto, nunca mais se falou.
4. Títulos de Pessoas inexistentes, etc. Como nunca
houve um controle sobre o cancelamento de pessoas fale~
cidas, um grande número delas continua votando. De
que maneira? Mediante uma certidão do Cartório Eleitoral de que "o defunto está em dia com sua situação eleitoral ''.juntamente com uma certidão de nascimento e a
alegação de perda de título, ou substituição de fotografia.
5. Túülos de menores: Uma das fraudes mais volumosas de que se tem notícia, foi a do alistamento de menores de 18 anos.
6. Títulos nulos de pleno direito: Esse foi o maior deslize da Justiça Eleitoral. Como se sabe concretamente, o
próprio Juiz da Primeira Zona, José Ferreira Leite, assinou, dias antes do alistamento, cerca de 70 mil títulos
eleitorais. Como o CartÓrio da lf-Zona- Él~itoral não tinha condições de dar vazão aos pedidos de transferências e obtenção de titules novos, houve a suprema ingenuidade! Mithares de proc-essos forã.in distiibuídos entre
várias repartições públicas-::_ fora do Cartório, portanto
-para serem confeccionados. Funcionaram como Cartório: o INCRA, Procurado_ria de Justiça, Efrimat, Codcmat e Emater, entre outros.
7. Retenção de títulos: Vários milhares de títulos eleitorais foram entregues pelo Cartório Eleitoral aosjufzes
preparadores e, como eA-emplo, pode-se citar: cerca de
600 títulos cm Terra Nova, Colider: aproximadamente
400 títulos de Peixoto de Azevedo {Sinop); quase 500
títulos de Porto dos Gaúchos; vários milhares em CuiaOá
e cidades circunvizinhas c que até o momento não foram
entregues aos titulares. Além da suposição de que t_ais
títulos teriam servido de "matrizes" para títulos falsificados, em duplicata, etc.
8. Furto de Tüulos em Cartório: Como foi fartainente
noticiado pela imprensa local, antes das eleições, o Cartório Eleitoral foi assaltado, dali desaparecendo cerCH de
três mil títulos, quase todos referentes__a processos de
transferência. Sobre o fato, também existe inquérito na
Polícia Federal. Se será apurado é outrã história.
9. Recepção falsa de urnas: No dia J 5, ao término da
votação, em uma das seções do Distrito de Guia, as urnas foram colocadas em veículos do Intermat, que saiu
em desabalada carreira, sendo acompanhado pelo Dr.
João Basco Nazareno, Apôs longa perseguição, ao invés
de deixá-las no Gi~ásío dãTIXélra, dit-o ve~culo se dirigiu
a Várzea Crande, parando defronte à agência local do
Bemat. Ali estava uma tabuleta com os dizere$: "Posto
de Recepção de Urnas da Justiça Eleitoral''. e vários funcioriários esperando as urnas.
E, para espanto maior, Vimos o piifrio Juiz da Primeira Zona Eleitoral, Dr. José Ferreira Leite, admitir publicamente, em entrevista concedida ao jornal Correio de
Mato Grosso, antes da época regulimentar destínadl:l â
campanha eleitoral, que "·- funcionários do cartório
eleitoral agiam mancomunados com falsificadores de
titulas eleitorais ... '' E, nenhuma providência foi tomada,
dando-se prosseguimento ao processo eleitoral, cffi Mato
Grosso, como se nada de grave tivesse acontecido.

_DfÁR_lO_OQ.CQl-IORESSO NACJONAL(Seção 11)

Ao tomarnros como ponto de referêncía as denúncias
_ ..so.b!e.o último pleito eleitoral, considerado- repetimos
. . . . . o mais corrupto da história polftica do Estado de
Mato Grosso1 uma triste e irônica conclusão se estabelece: os polfticos, que praticaram a fraude eleitoral na República Velha, se não estiverem se revirando, com o devido respeito, em seus túmulos, "mortos de vergonha",
com a extensão da fraude denunciada em Mato Grosso,
seguramente devem estar, no mtnimo, aliviados, por sa~
berern que seus ·crimes e falcatruas eleitorais foram supe-.
ra:dos, quase cem anos depois, por alguns senhores que
lograram chegar ao poder, através de expedientes mil vezes mais escusas, inescrupulosos e desonestos, podem,
aqueles senhores, se apresentar como anjinhos no julga~
menta finaJ, que certamente serão perdoados.
De nada adianta estarmos falando em eleições diretas
ou indiretas, proporcionais ou distritais, se não modificarmos o sistema cartorial da Justiça Eleitoral. É neces~
sário que encaren'J:os, como medida prioritária, a intra~
-duçào de um sistema de computação eletrónica para o
controle dos serviços cartoriais, visando à definitiva mo-- _ talização das eleições brasileiras.
Sala das Sessões_, _l3 de abril de 1983.- f(a:zuho Sano.
O -SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando Para a sessão ordinária de a:manhà, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n\'1
118, de !981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nY 769, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia (SP) a elevar,
em Cr$ 37 .122...399,51 (trinta e sete n:ú1hões, cento e vinte
e dois mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros e cín~
qüenta e um centavos), o mvntante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n~>s 770 e 771, de 1981, das Comissões:
-de Constiruü;ào e Justic:a: pela constitucionalidade e
juridlcidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra~
mos; e
-de Municfpios, favorável.

Votação em turno único, do Projeto de Resolução nl>
81, de f982 (apresentado pda Comissão de Economia
ca_mo conclusão de seu Parecer n~> 426, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a ele~
var, em CrS !.791.500.000,00 (um-bilhão, setecentos e
noventa. e um milhões e quinhentos mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
.Pareceres, sob n~>s 427 e 428, de__l982, das Comissões:
~ -- de_Constituição e Justiça, pela co.nstitucionalidade e
juddicididé~ éom__voto vencid~ do Senador Dirçeu Car~
cfõso; e
- d~ Yuniclpios, favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento no:> 587, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan~
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o dç..
sarquivamchto do Projeto de_Resolução n~> 144, de 1981,
que autoríza a PÚ:feítura Municipal de Betim (_MG) a
elevar, em CrS 846.846.000,00 (oitocentos e quarenta e
seis milhões, oitocentos e quarenta esefS mil cruzeiros), o
montante de sua divida consolidada..

Votação, e~ turno único, do Requerimento n~' 588, de
I'l_8_3,_de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitanv
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de-.
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saiquivamento do Projeto de Resolução n'i' 145, de.: 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas
(_MG) a elevar, em CrS 116.123.000,00 (cento e dezesseis
milhões, cento e vinte três mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolid.ada.

Votação, em turno único, do Rcquerímento n<1 589, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, so!icitan~
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de~
sarquivamento do Projeto de Resolução nl' 146, de 198!,
que autoriza a Prefeitura Municipaf de Raul Soares
(MG) a elevar, em CrS 211.711.500,00 (duzentos e onze
milhões, setecentos e onze mil e quinhentos cruzeiros), o
montante de sua dívidã. consolidada.

VotaÇão, cm turno único, do Requerimento nY 590, de
1983, de autoria do .Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~'l50, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rubim (MG) a
elevar, em Cr$ 77.542.500,00 (setenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento ní' 591, de
- 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan~
_do, nos termos do art. 367 do Reglmento Interno, o desarquivamento d_o Projeto de Resolução n~' 151, de 1981,
qUe autoríza a PrefeitLU:a Municipal de Carmo do Rio
Claro (MG) a elevar, em CrS 76.529.600,00 (setenta e
seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada.

'Votação~- em turno único, do Requerimento nl' 592, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos _do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 163, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Itambacuri
(MO), a elevar cm Cr$ 92.J 75.300,00 (noventa e dois rniR
lhàes, cento e setenta e cinco mil trezentos cruzeiros), o
montante de sua divida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento no:> 593, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de~
sarquivamento do Projeto de Resolução n9 !65, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do Meio
(MG) a elevar, em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões
de cruzeiros), o montante de sua dfv~a consolidada.

lO
Votação_, em turno único, do Requerimento n~' 594, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan_d_o,_ nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o d·esar_quivamento QQ_Pr_ojeto de Resolução n9 167, de 1981,
que autoriza a Prefeítura Munlcípal de Vazante (MG) a
elevar, em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e
vinte e- cinco milhões e cem cruzeiros), o montante de sua
-dív-ída consolidada,

11
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 595, de
1983, de autoria do Senador Alfredo-Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do ProjetQ_de Resolução n~ 168, de 19~1,
que auto!iza a_Prefeitura Municipal de Itanhomi (MG) a
elevar, em Cr$ 23.224.600,00, (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
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12

Vot.ação, em turno único, do Requerimento n9 596, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Çampos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desatquívamento do Projeto de Resolução n9l77, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Itumirim (MG) a
elevar, em CrS 19.132.400,00 (dezeriove milhões, cento e
trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros)~ o montante de
sua dívida consolidada.

P..areceres, sob n9s 943 e 944, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e
juridicidade, com voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e José Frag:elli; e
-de Mun.idpios, favorãvel.

14

19

15
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 143, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão_de_seu Parecer n9 889, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municíf)UI de Mauá (SP) a elevar,
em Cr$ 47.686.000,00 (quaren-ta e sete milhões, ~eiscen~
tos e oitenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n9s 890 e 891, de 1981, das _Comissões:
-de Constituição _eJ_us_tiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos: e
-de Munic!pios. favorável.

16

Discussão, em turno úniCo; do Projeto de Res_olução
n'f 153, de 198l:.{apresentado pela Comissão de Economia cOino conclusão de seu Parecer n9 859, de 1982), que
autoriza a Prefeitura Muni'<ipal de Paulo de Faria (SP) a
elevar, em Cr$ 36.175.728,00 (trinta e seis milhões, cento
e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito Crt.!zeiros),
o montante de su<.L dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n9s 860 e 861, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Jusriçá, pela constituciorialid_ade e
juridicidade: e
-de Municfpios, favoráVel.

17

Discussão, em turnO único, do Projeto de Resolução
n9 156, de 1981 (apresentado pela-comissãO de Economia cairia concluSão âe-seUParecer nt 942, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) a elevar,
em Cr$ 528.418.166,50 (quinhentos e vinte_e oitO rriilhões. quatrocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis
curzeiros e c:inqüenlu centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade

18

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 597, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, sol_icitando, nos termos do _a(t. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resoluçào_n? 197, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro Fino (MG)
a elevar, em Cr$ 25.000.000,00--(viOte e cínco m11hões de
cruzeiros), o- montante de sua -dívida consolidada,

DiscuSsão, em turno úniCO, do Projeto de Resolução
n9 140, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 880, de 198 1), que
autoriza ·a Prefeitura Municipal de São Bernardo _d_o
Campo (SP) a elevar, em Cr$ 886.200.000,00 (oitocentõs-- _
e oitenta e seís milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo Par~res, sob n9
n9s 881 e 882, de 1981 , das Comissões:
-de Constituição e Jus(iça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto .._._encido do Sen?dor Hugo Ra~
mos; e
-de Munfdpios, favorável.

155.363.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
Parecer~ sob n9 17, dC 1982, da CómÍssão .
e juridicida__de.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 157, de 1981 (apresentado pelá. Comissão de &:anomia como conclusão de s_eu Parecer n~' 947, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar, em
CrS 377.683.900,00 (tretentos e setenta e sete milhões,
seiscentos o oitenta e três mil e nQvecentos cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n9 948, de 1981, da Comissão_
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos.
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Discussão, -em turno único, do Projeto de 'Resolução
n9 6, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 20, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar, em Cr$
33.305:000,00 (triiüa e três milhões, trezentos e cinco mil
cruzeiros), o montante de sua dív_ida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 21, de 1982, da Comis~ão
-- âe Constitui~ão e justic'a, pela constitucionalidade e
juridicidade.
24

Discussão, em turno único, do Projeto de Res_Qlução
n9 169, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia-como conclusão de seu Parecer n~ 1.034, de 1981),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
(S-P) a elevar em CrS 74.306.000,00 (seterita e quatro mi~
lhões, trezentos e seis mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob- n9s 1.035 e 1.036, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalíd-ade e
jurídicidade, com voto vencido _do Senador Hugo Ra·
mos; e
-de Municfpios, favorável.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 141, de 1982 (apresentado' pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 807, de 1982), que
autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar, em
Cr$ 282.536.930,00 (duzentos e oitenta e dois milhões,
quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dfvida consolidada, tendo
PARECER, sob n~ 808, de 1982, da Comissão
-de Con.slituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurididda__de.

-o SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Estâ Cmcerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA SESSÃO DE 20-4-.13 E QUE, ENTREQUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
175, de t 98 t (apresentado pela Comissão de EconomíU COmo conclusão de seu Parecer n9 1.074~ de 1981),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a ele- var em Cr$ 295.400.000 (duzentos e noventa e cinco milhões e quatrocentos mil cruzeirps), o montante -de sua
dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n9s 1.075 e L076, de 1981, das Comissões;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos: e
-de Municípios, favorável.
n~
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~ 254, de_ 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu -Parecer n9 1.412, de 1981),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Palestina (SP) a
elevar, em Cr$ 7.409.138,46 (sete m!ltl.ões, quatrocentos e
nove mil, cento e trinta e oito cruzeiros e quarenta centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n9s 1.413 e 1.414, de 1981, das Corilíssões:
-de ConstituiÇãõ--é'7UstT(a. pela ·constitucionalidad_e_e
juiídícidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Munidpios,- favorável.
22

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
o9 4, -de 1982 (apresentado pela COmissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~ 16, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar, em. Cr$

O SR. JOSt. UNS (Pronuncia o seguinte discurso.)
Si-. Presidente, Srs. Senadores:
Os jornais, desses dois últimos dias, têm divulgado a
proposta do Ministro Delfim Netto à 46• Conferência de
Comércio Internacional, em Chicago, referente à criação
de um fundo de apoio ao mercado internacional.
Toda crise, Sr. Presidente, gera algum esforço--capaz
de criar novas soluções para os problemas hum_anos. Até
as guerras trazem benefícios. A atual crise mUndial faz a
imaginação e a inteligência do Ministro Delfim Netto
propor a criação desse fundo, a meu ver, altamente impor"tante para o sistema· de trocas entre os países. O MinistrO-pi-opõe a observância-de quatro pontos fundamen- tais:
Diz o jornal:
-

DELFIM

~EP[;_UM

O-~in·i;tro -do_ Pla.nej~~eO-tõ·.

"FUNDO"

Delfim Netto, prÔpôS,
ontem, perante a- 46' Conferência de Comércio lntern_a~ cional,--em Chicago. Um projeto de qUatro pontos dc!stin~dos a viabilizÚ a organização de um "fundo de compensação e débitos acumulados por paises exportadores". Segundo o ministro, ~·o _esforço que desejamos não
implica nenhuma forma de assistencialismo ou paternalismo, a adoção de medidas c-orretiY!J.S e o apoio aos países que realizam um esforço de ajustamento reverterjo
effi benefícíO de todos e em beneficio do aperfeiçoamento
da economia inundial".
Os quatro pontos são: I)- criação, possivelmente no
FMI, (je fundo especial, com competência para examinar
o portfólio de países em difTculdades financeiras e descontar, no todo ou em parte, títulos de crédito comer-
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ciais que não foram saldados; 2) - eStabelecimento de
taxa de desconto variável. em função do risco do país devedor de modo a desestimular a fácil concessão de crédi~
to a esses países; 3) - liquidação dos débitos mediante
compensação, ou no âmbito de negociação bilatei-?1 para
financiamento entre o país devedor e o FM( 4) .:.._ o
acesso aos recursos desse fundo seria facilitado aos paí~
ses cujo desenipenho comprovasse seu comprOtriisSo
com a saúde do sistema finarice:iro iniernacional e com a
promoção de trocas comerciais cada vez maiS livres entre
os países.
''Efeitos Perversos"
Ao considerar as "duas pecuHaridades perversas -~a
atual crise económica internacional que exi8em -de nós
criatividade para sua eliminação", Delfim salientou que,
do lado comercial, "somos todos vítimas do sofisma da
compôsição: o que é válido para as partes não é necessariamente válido para o todo". De fato- acrescentou-,
"a pressão dos déficits em tnlnsãções cOrretas e os elevados níveis de desemprego observados em cada país tornam automaticamente desejável a redução das impo~
tações. Entretanto, o corte dUs iffiportações, quando rializado por todos os países, implica forçosamente perda
da eficiência e de riq-ueza Para o mundo como um todo".
O segundo efeito perverso decorre da sobreposição
das atuais dificuldades comerciais sobre os fluxos rfnanceiros. Os países 'em desenvolvimento com conCÚções de
viabilizar seus fluxos financeiros por meiO âe um-ã intensificação do comércio interriacional têm sido obrigaaos a
se ajustar às novas condições vigentes no mercado, que
impõem prazos mais dilatados entre o contrato de exportação e o seu correspondente pagamento. Ademais acrescentou o ministro - é comum encontrarmos pafses
exportadores que têm seus problemas de liquidez agravados pela impontuatidade de alguns devedores, quando
da data de vencimento de contratos de compras de mercadorias".
Cria-se, assim, o perigo de um processo encadeado de
inadimplências, com grave ameaça à reativaçào dos fluxos fTsicos e financeiros entre as nações. Essas razões justificaram a proposta de Delfim, visando à criação do
fundo de compensações.
Essa notícia é altameJ1te significativa. Esperamos que
a crise mundial, da qual o BrasH não foge, possa sensibilizar as autoridades monetárias internacionais, chamando a atenção para os beneficias dessa idéia para o comércio iriternacional e, portanto, para o desenvolvimento
dos povos.
Esta, Sr. Presidente, é a informaÇão que me traz à -·tribuna desta Casa. Quero congratular-me com o Ministro
Delfim Netto pela sugestão que levou à 46• Conferência
do Comércio Internacional, em Chicago.
Um segundo assunto que me traz a esta tribuna se refere ao 1Ü"' aniversário da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias.
Se o progresso constitui o ideal humano, a pesquisa é
o farol que guia o esforço do homem na busca desse
ideal. Ela responde pelas maiores conquistas da Ciência.
Pela pesquisa, a meJ1te humana age como se fosse um farol iluminando a conquista dos segredos da natureza.
A indústria, a agricultura, em suma, nenhuma ati vidade humana caminha, hoje, sem a pesquisa. O que se aplica, alua/mente, em pesquisa, no mundo, já é uma parcela
muito elevada da renda. É claro que somente os países rl·
cos podem atender às necessidades humanas, mas, se alguma esperança há para o homem sobre a terra, certa·
me11te esta depende da pesquisa. Pois bem, Sr. Presidente, é auspicioso lembrar que.há dez anos o Governo brasileiro criou uma empresa de pesquisa no campo agropecuârio. É, ali <'is, nesse campo, que a pesquisa ajuda mais ·
rapidamente as camadas mais pobres da população, me·
Jhorando aquilo que é mais crucial para o seu bem-estar,
que é a alimentação.

A noticia que nos é trazida pelo O Estado de S. Paulo
diz que:

Na próxima terça-feira, a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuâria (EMBRAPA) estará completando dez anos de atividade~. Nesse perfodo, o
governo vem aplicando, em média, VSS !50 mi·
lhões, por ano, em pesquisas do setor, o que demonstra- de acordo com ,o presidente da_empresa,
Eli.Seu Alves - "estar o Brasil perfeitamente consciente de que não se pode contar apenas ~om a expansão da fronteira agrícola~
O que se vinha fazendo, antes, para aumentar a nossa
produção, era, praticamente, expandir a fronteira agrí~
cola.
Agora não. A EMBRAPA atua diversamente, mais na
pesquisa para aumentar a produtividade, em todas as re~
giões do País.
Para isso conta com Centros de Pesquisas como os da
-Amazônia (Trópico Úmido), Nordeste (Trópico Semi·Ãrido) e aqui mesmo, nas proximidades de Brasília, com
o Centro de Pesquisa do Cerrado. Diz o Dr. Eliseu AI~
ves: _
"Nós não estamos ainda ínvestindo na proporção das nossas necessidades."
· E explica que ''conquistar uma fronteira agrícola
é coisa relativamente fácil. Constrói-se uma estrada
de acesso, desmata-se, planta-se e logo se tem produção. Mas, gerar conhecimentos é algo muito mais
complicadq, mais longo. Temos de formar cieritis~
tas, construir instituições de pesquisa, investir na
pesquisa, conseguir seus resultados, transferi-los
para o agriCultor e, só depois, obter os beneficias. E;
embora a taxa de retorno seja muito elevada, o tem~
po que requer é muito mais longo. Dentro desse
princípio, que norteou todo o processo de industriaüz<~çào brasileiro, fugimos desses processos que demandavam ·muito tempo".
Quallto à agropecuária diz o- Presidente da
EMBRAPA:
"Quando nos vimos diante da necessidade de aunientar a produção"- ,"primeiro usamos a técnica
de expandir a fronteira agrícola, que, aliás, ainda
predomina no Brasil."
"Em 1970, não só aqui no Brasil, roas no mundo
inteiro, acordou-se para o fato de que, se um país
não tivesse uma instituição de pesquisa fortemente
apoiada pela sociedade, ninguém poderia pensar em
aumentar a produtividade de uma forma autosustentada.
Ele reconhece que os investimentos em formação
de recursos humanos foram uma carga muito pesada para a sOcit!ditde brasileira, mas hoje dispomos
de um património representado por dois mil cientistas com cursos de pós-graduação aqui no País e no
Exterior.
Afirma, também, o Dr. Eliseu que as taxas de retorno
da p-esquisa Seriam m3.is altas se fossem aplicadas no
e não no Nordeste: ou na Amazonia, onde a
produção nacional não representa mais do que 10%.
Centro~Sul,

Dentro de uma concepção oportunista investir na Re~
gião Amaz.ônica ou no Nordeste é um mau negódo.
~·se Colocar-mos na Região Centro-Sul o dinheiro que estamos gastando na Amazônia, evidentemente que, num período de cinco a dez anos, estariaÍnos tendo uma taxa de retorno muito mais ele- ·
vada!'

iJ Sr. Hélio

Gueiros- Permite V. fu.' um aparte?

O SR. JOS:t UNS- Com muito prazer, concederei o
aparte a V. Ex•. Um momento só. No entanto, o próprio
Presidente explica que investir na Região Amazónica en-
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volve toda uma lógica, ou seja, a de se poder constribuir
para que possamos chegar .àquela Região na frente dos
agricultores. e criar uma base tecnológica, pãra uma
agricultura avançada que, ao mesmo tempo, não danifique o meio ambiente, e sj_rva à com_unidade_nacional com
muito mais propriedade.

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte?

o· SR.

JOSE. UNS Hélio Gueiros.

Com muito prazer, Senãdor

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador José Uns, eu
também me associo aos louvores de V. Ex' à EMBRAPA. Apenas faço um esclarecimento histórico. Embora
·com ess-e-nonie de EMBRAPA, ela só tenha 10 anos de
existência, a verdade é que ·apenas foi uma unificação
dos institutos agronómitos, que jâ vêm, já riiuito tempo.
na órbita do Ministério da Agricultura. Não tenho certeza, mas tenho a impressão de que foi o Governo de Ge-túlio Vargas que os criou. ·Quu"ndo esses institutos foram
criados, se não me engano, U!Jl foi colocado Ioga na
. ~ty~azônia, e outro foí"CO!oCado aqui no Sul. A intenção
inicial do criador desSe Centro de pesquisa foi dar uma
certa prioridade à Amazônia, até pela sua extensão terri~
toda!. De modo que V. E~! retardo~ em conceder-me o
aparte, porqUe pensava Clue eu não ia tom·ar ConhCcimento da opinião posterior do Presidente, que admite a
validade d~_Amazõnia como esse centro de treinamentos.

O SR. JOSt UNS - ~ verdade. Esse assunto interessa profundamente à Amazónia.
O Sr. Hélio Gueiros - Perfeitamente. Apenas quis
mostrar que os institutos agronómicos já existiam antes
da EMBRAPA, e posso dizer a V. Ex• que, com relação
ao Instituto Agronômico do Norte, que hoje faz parte da
EMBRAPA, e realmente muito importante o trabalho
que esse Instituto tem realizado ao ~ongo de toda sua
existência, inclusive na seleção dos clones próprios da seringueira, para a Amazônia. Porque um dos grandes tor~
mentes em toda planificação de plantio de seringueira é
a inadequação da maioria dos clones para a Região
Amazômica. E OTnstituto Agronómico do Norte tem
feito experiências e pesquisas muito importantes e a
Amazónia muito deve e vai dever ainda aos trabalhos de
pesquisas da EMBRAPA, antigo Irtstituto Agronómico.

O SR. JOS:E: UNS- Tem razão V. Ex•, mas discordo
de V. Ex.• quando diz que a EMBRAPA simplesmente
substituiu os institutos antigos. Mais do que isso, nobre
Senador, a criação da EMBRAPA veio dar unidade ao
trabalho de pesq~ísas no_ país. Esse trablho era extrema~
mente disperso. Os Estados não compartilhavam de uma
política nacional. Não havia um intercâmbio de informações entre as diversas áreas, entre as diversas instituições de pesquisas do País. Os Estados com raras
exeções, faziam apenas experimentos dispersos que, afinal de contas, não poderiam ter seus resultados extrapolados para coisa nenhuma. Hoje temos uma unidade de
pensamento em torno do processo de pesquisas. Há uma
sistematização dos dados colhidos, no sentido de que es-tes possam atingir a maior área possível, e o maior número de agricultores. De modo que mais do que, a encampação de algumas organizações, o que se quis, com a
EMBRAPA, foi institui~ uma polítíca de pesquisa con~
sistente.
Não posso dizer a V. Ex' que os resultados já sejam
extraordinários, mas que são, hoje, bem melhores do que
aqueles que se- colhiam antes da criação da EMBRAPA,
isso são. O quadro de técnicos, de pesquisadores, de que
a empresa, hoje, dispõe já é um patrimônio de extraofdinário valor.
O que está_'sendo feito no Rio Grande do Sul ê acompanhado no Norte, na Amazônia, em todo o País.
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O Dr, Eliseu Alves ar:ha que os investimentOs nà

pes~

quisa agropecuária na Amazônia são fundamentais, embora no momento não possam dar a rentabilidade que
dariam como se esses- recursos estivessem sendo aplica-

dos em São Paulo. Em termos dé futuro, a Am<izõtlia porêm abre uma perspectiva extraordinária. Como S. S•
diz, é preciso que a metodolOgia de utilização dos solos,
de desenvolvimento agropecuário daquela Região, pre·
ceda a invasão do homem. Do contrário os prejuízOs
ecológicos poderão ser imensos.
Diz o Jornal citado:
O presidente da Embrapa insiste na necessidade
de ampliar os investimentos em pesquisas e lembra
Mahatma Ghanrl_i que, em sua épo-ca, jã dizia que a
ln dia era um pafs muito pobre para não ter um sistema avançado de pesquisas.
Mesmo os países pobres têin de investir em pesqUisa
agropecuária. A pesquiSa indUstrial ou em qualquer outra área, feita na AleriuinJiti;--serve perfeitamente para o
Brasil. E uma questão de transferência do know h_ow. Isto
não se dá com a agropecuária. A pesquisa agropecuária
tem de ser ajustada ao meio ambiente, ao meio ecoiQg"iCo
e, a não ser as metodologias gerais,- seus resultados não
podem ser transferidos.
S. s~ diz ainda:
.. Muita coisa pOderia ser felta nO País. Por exemplo, está se fazendo muito pouco na área da fo-

tossíntese. Mas há coisas mais prioritárias, embora
a aplicação nesse campo seja inelutável, não ê o momento de se despediçar dinheiro nessa área."
Ele cita, ainda, como área importante, as pesquisas coin biorregulares ... Umjacarandá que hoje leva
cinqüenta anos para ·se transformar__numa .ârvore
adulta poderia ser serrado e transformado em móveis em cinco anos."
A pesquisa, portanto, avança por todos os campos,
maS cfPais não tem condições para desenvolver essas tecnologias, a curto prazo. E importante, portanto, que invistamos na pesquisa daquilo que é mais urgente.
Ele cita ainda a questão do investimento na Engenharia Genética. Também neste campo da criação de novas
espécies adaptados ao meio, não temos ainda condições
de penetrar.
De qualquer modo, ele destaca que a importância da
pesquisa está em permitir o aumento da oferta, de ali·
mentos e matérias-primas como está sendo feito no Bra·
sil. Em permitir esse aumento pela produtividade, pro·
porcionando redução dos custos de produção.
Um motivo porque trabalhamos para aumentar a
produtividade da agricultura é o áe fazer com que
os consumidores pobres possam obter os produtos a
que antes só os ricos tinham acesso.
Sr. Presid_ente, fazendo o registro do déciriio aniversário da EMBRAPA que será comemorado na próxima
terça-feira, quero deixar os meus votos de louvor àqueles
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cjue a criaram~ e·os-parabéns ao Ministro Amaury Stábile e ilustre Presidente da Empresa, o Dr. Aliseu Alves,
aliás um mineiro de excelente formação que está prestando tim extraordinário serViço ao Pafs.
A EMBRAPA merece o apoio do povo brasileiro, e eu
faço votos para que o Governo possa, cada vez mais,
apoiar o seu trabalho fornecendo~lhe meios materiais e O
prestigio que ela precisa gozar junto à comunidade Nacional. Muito obrigado a V. Ex~ (Muito bem!)

ATO DO PRESIDENTE No 62, 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 delegação de com~tência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Dire_tora n'<' 2, de 1973, e à vista do disposto
nas Resoluções n~'s 130, de 1980, e 106, de 1983, resolve
autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço de Maerle Figueira de Ferreira Li~
ma, para o emprego de Assessor Técnico, com o salãrío
ênensal "equívã.lente ao vencimento do cargo DAS-3, a
partir de !8 de abril de 1983, com lotação e exercício no
Gabinete do Primeiro-Secretário, Senador Henrique
Santillo .
Senado Federal, 27 de março de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente do_ Senado Federal.

República Federativa do Brasil
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CONGRESSO NACIONAL
F<tço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 55,§ J~>, da Constituição, e eu, Nilo Coe~
lho, Presidente do Senado- Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 14, DE 1983
AprovA o texto do Decreto-lei n~' 1.965, de 25 de
outubro de 1982, que "cria cargo em comissão e
função de confiança no Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério Público Federal, e dá outras providências ...
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~'
1.965, de 25 de outubro de 1982. qu~ "cria cargo em comissão e função de confiança no Quadro e Tabela Permanentes do Ministério Público Federal, e dá. outras
providências".
Senado Federal, 28 de abril de 1983,- Nilo Coelho,
Presidente.

SENADO FEDERAL.
Sl.JMÃRIO
1- ATA DA 49• SESSÃO, EM
28 DE ABRIL DE 1983

1.2- EXPEDIENTE

1.2.3 - Leitura de projetos

1.2.1 - Oficio do Presidente do
Supremo Tribunal Federal
N• S/16/83 (n' 42j83-PjMC, na
origem), encaminhando ao Senado
Federal cópias das notas t2Quigrálicas e do -acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário il-~
97.33_8-9, do Estado de São Paulo,
o qual declarou a inconstitucionalidade do Título ''IV-A" Taxa de
Conservação de Estradas Municipais e do Fato Gerador- da Lei n~'
278/77/4, que dispõe sobre alte-

rações e atualização do Código
Tributário do Município de Estrela
do Norte, daquele Estado.

DECRETO LEGISLATIVO N• IS, de 1983

1.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto dt: Lei do Senado n~>
336/~0; J\.fensagens n~>s 137/82 e
45/83; e Oficio "S" 13/82.

I, I -ABERTURA

-

Projeto de Lei do Senado

n~>

65/83, de autoria do Sr. Senãdof
Nelson Carneiro, que in(roduz dls~
positivos na Lei n~> 5.859, de li de
dezembro de 1972,._ que dispõe
sobre a profissão de empregado doméstico.
Projeto de Lei do Senado n~>
66/83, de autoria do Sr. Senador
Passos Pôrto, que institui o Projeto
Nordeste e dá outras providências.
-

- Projeto de Lei do Senado n~'
67/83, de autoria dO Sr. Senador
Helvfdio Nunes, que dispõe sobre a
cobrança de juros, acessórios e
mu{ta nos contratos civis e dá outras providências.

'-------~~---

--- - -

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

1.2.4 - Discursos de Expediente
SENADOR CARLOS CHIARELLI - Política salarial
SENADOR ÁLVARO DIAS.Atual conjuntura económicofinanceira do País.
I ,3- ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n~'
I 18/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Olímpia (SP) a elevar
em Cr.$ 37.122.399,51, o montante
de sua dívida consolidada. Aprovado. Á COmiS-sãO de Redação.
-Projeto de Resolução n~'
81/8-2. -que autoriza a Prefeitura
Municipal de Santo André (SP) a
elevar em Cr$ l.79l.SOO.OOO~OO, o
montante da sua dívida consolidada. Aprovado. Â CO!flissão de: Re-

dãÇtO.
-Requerimentos nçs 587 a 597,
de 1983, de desarqliivamento das
proposições que mencionam. Aprovados.

Aprova o texto do Decreto-lei n~' 1.966, de 1~> de
nm·embro de 1982, que "dispõe sobre medidas de incenth·o à arrecadação de contribuições previdenciárias".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~'
1.966, de fY de novembro-de 1982, que "dispõe sobre me-didas de incentivo à arrecadação de contribuições previdenclárias".
Senado Federal, 28 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.
SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 139, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Es-tado 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 trinta e
um centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I\! .t: a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, nos termos do art. 2~> da Resolução n'
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- Projeto de_ R_e_soluçào n~"
140/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São Bernardo do
Campo (SP) a elevar em Cr$
886.200.0QO.OO,~o m-ontante de sua
dívida consolidada. Aprovado. Ã
Comissão de Redação.
1
-Projeto de_ Resolução n'>'
143/81, que au(oriza a Prefeitura
MunicTpal de Mauá (SP) a elevar
em Cr$ 47.686.000,00, o ·montante
de sua divida consolidada. Aprovado. À Comissào_<{ç Redação.
- Projeto de Resolução n'>'
153/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Paulo de Faria (SP) a
elevar em Cr$ 36.175.728,00, o
montante de sua dj~ida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redução.
-Projeto de Resolução n~"
156/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Osasco (SP) a elevar
em CrS 528.418.166,50, o_montante
de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação.
- Projeto d_e Resolução n'>'
157/81, que autoriza o Governo do
Estado de A lagoas a elevar cm Cr$
377.683.900,00, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. Ã
Comissão de Redaçào.

e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

1.5- DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA
SENADOR AFFONSO CAMARGO. Como Líder - Surgi-

mento de ç~ondições propícias para
o efetivo diálogo parlamentar, suprapartidârio, objetivando a solução dos graves problemas da
Nação.
SENADORA EUNICE MICHlLES- Planejamento Familiar.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Considêrilções sobre tópicos do discurso proferido ontem
pelo Presidente iõ.:fCl fjgueiredo,
por ocasião de sua visita ao México. Descredenciamento arbitrário
de jornalista junto ao Palácio do
Planalto. ·
SENADOR ALMIR PINTO-

Problema da escasse?; de água na
ciâadc de Maranguape- CE.
SENADOR LO MANTO JV-.
NfOR _--:- Telegrama recebido do

Superintendente da SUDHEVEA,
-Projeto _de Resolução n'i'
atincnte à aprovação de programas
169/8 l, que autoriza a Pre(eitura
de <.~.poio à produção de borracha
Municipal de Mogi das Cruzes (SP)
natural no Estado da Bahia.
a elevar em CrS 74.306.000,00, o
montante de sua dívida conso(id_a·
SENADOR NELSON CARNEIda. Aprovado. À Comissão de ReRO - Centralização tributária.
daçào.
-Projeto de Resolução n~'
SENADOR LOURIVAL BAP175/81, que autoriza a Prefeitura
TISTA -55'>' aniversário das ativiMunicipal de Franca (SP) a elevar
dades intelectuais do Professor
em CrS 295.400.000,00, o montante
Munocl Pinto de Aguiar.
de sua dívida consolidada. AprovaSENADOR
GASTA"O
do. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n~>- · íHFLtER....:..... Situação dos garim254/81, que autoriza a Prefeitura
pciros de Alta Floresta- MT.
SENADOR FERNANDO HENMunícípal de Palestina (SP) a elevar em Cr$ 7.409.138,40, o monRIQUE CARDOSO- Processo de
tante de sua _divida consolidada.
demarcação de terras indígenas.
Aprovado. À Comissão de Re!.6- DESIGNAÇÃO DA ORdaçào.
DEM DO DIA DÁ PRÚXIMA
-Projeto de Resolução n'>' 4/82,
que autoriza o Governo do E,ili!.do_ SESSÃO. ENCERRAMENTO.
de Alagoas a elevar e_m Cr$
2- ATA DA 50• SESSÃO, EM
155.363.000,00, o montante de sua 28 DE ABRIL. DE 1983
divida consolidacla. Aprovado. Ã
Comissão de Red_açào.
-2.I-ABERTURA
-Projeto de Resolução n">' 6f82,
2.2·.:_ EXPEDIEN-TE
que autoriza o Governo do Estado
de A lagoas a e!e'{ar _em Cr$
-2.1
- Pareceres
33.305.000,00, ·o moritante de suaReferentes às seguintes_ matérias:
divida consolidada. Aprovado. Ã
- Mensagem n9 159/82; ProjeComissão de Redução~
tas de RCW1Uçã0-09s 110, \33,_153_.
-Projeto de Re_s_Q!__uç_ão __n:l'
21I, 230 c 268/81; 5, 83, 138 e
141/82, que autoriza o Governo do
140j82 (red<1ções finais}; e MensaEstado de A lagoas a elevar em Cr$
gem
n"' 211/81.
282.536.930,00, ·o rilontaiite de súá
dívida consolidada. Aprovado; À
Comissão de Reda__ção.
1.4- COMUNICAÇÃO

DA

PRESIDI'.NC!A
Convocação de sessã_o extraordinâria a realizar-se hoje, às 18 horas

2,2:2.,..... _!..~iturli de projeto

- Projeto de Lei do Senado n~"
68/83, de autoria do Sr, senador
Roberto Saturnino, que altera aredução do_§ 41' do art. 27 da Lei n~>
2.004, de 3 outubro de 1951..

2.3- ORDEM DO DIA
:_ Projeto de Resolução n9 _
131/81, que_autoriza a Prefeitura
Municipal de Joaíma (MO), a ele_..
var êin Crl 19.132.400,00, o mon~
tante de sua dívida consolidada.
Aprovado. Ã Comissão de Red:wào.
-Requerimentos n'>'s 598 a 607,
de 1983, de desarquivamento das
proposições que mencionam. Aprovados.
-Projeto de Resolução nY
128/81, que autoriza a Pr.efeitura
Municipal de Patrocínio (MO), a
elevar em Cr$ 69.673.800,00, o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Re- dação.
-Projeto de Resolução nQ
132/8 I, que autoriza- a Prefeitura
Municip:.1l de Muriaé~(MG), a elevar cm Cr$ 317.567.2:50,00, o mon-tante de sua dívida consolid;ada.
Aprovado. À ComisSão de Redução.
-Projeto de R~sQluçào n9
l 36/81, que autoriza a PrefeituraMunicipal de Coromandel (MG). a
- elevãr em Cr$ 69.673.800,00, o
montante de sua díVida consolidada. Aprol'ado. À Comissão de Re~
dação.
-Projeto de Resolução. n"'
138/81, que autoriza a PrefeitUra
Municipal de Rio Pirac-=-icaba
(MG), a elevar effi C.rS
23.224.600,00, o montante de sua
divida consolidada. Aprovado. Ã
Comissão de Redação.
~- Proj"éto de ReS.o1u_çãQ_ i:t?~
74/82, que ãutorizli a ·l'refe"itura
Municipal de Belo Horizonte
(MG), a elevar em Cr$
589.700.000,00, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. À
Comissão de Redação.

2.4- DISCURSO APOS A
ORDEM DO DIA
SENADOR .f\'ELSONCARNEIRO - _Recrljdescimento da __ in-

flação.

2.5- DESlQNAÇÃO DA OR- _
DEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
- Oo Sr. Senador Humberto
Lp.cena, proferido na sessão de
27.4:83.
-Do Sr. Senador Mauro Borges, proferido na sessão de 27.4.83.
-Do Sr._ Senador Humberto
Lucena, proferido __ na sessão de
27 .4.83.
-Do Sr. Senador Josê Lins,
proferido ·na -sessão-de 27.4.83.

Abril de 1983

93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua divida consolidada em
Cr$ 734.671.283,31 (setecentos e trinta e_ quatro milhões,
seiscentos e setentu e um mil, duzentos e oitenta e três
cruzeiros e trinta e um centavos), correspondentes a
371 .720,08" UPCs, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e quarenta e um centavos), vigente emjulho/82, a
fim de que possa contratar uma operação de crédito de
igual valor junto ao Banco do Estado do Paranâ SJA,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da_HabitÇtçào- BNH, destinada a financiar a execuçiio integrada das obras de infra~estrutura e comunitária, compreendendo o sistema viârio, saúde, recreação
e lat:er, naquele Municipio, obedecidas as condições ad·
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2'1 Esta Resolução entra em vjgor na data de
sua publicação.
.
Senado Federal, 27 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

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

RESOLUCÁO N• 140, DE 1983
Autoriza a Prereitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, a contratar operação de emprêstimo externo no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos) destinada à implantaçiio
de obras prioritárias naquele Município.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, autorizada a realizar, com a garantia
da União, uma operação de empréstimo externo novalor 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, destinada a__financiar a implantação do Hospital
Geral, ampli;;~ção do Sistema Viârio e Contrução do Terminal Rodoviário, naquele Município.
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 du Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos ter_mos do item II do art. I~> do Decreto n'>'
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidus as demais exigências dos órgãos encarregados da exc;cução da política
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Municipal n" 1.675, de 17 de junho de
1981, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 28 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 49~ Sessão,
em 28 de abril de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária,
da 47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nilo Coelho,
Moacyr Dai/a, Lenoir Vargas e
Almir Pinto
ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Aloysio Chaves
- JoséSarney- Helvldio Nunes- Almir Pinto- José
Lins- Virgílio Távora~ M~rtins Filho -Marco Ma-

Sexta-fei~a

_ DIÃ_RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

Abril de 1983

4-ATOS DO PRESIDENTE

6-ATA DE REUNIÃO DO
CONSELHO DE SUPERVISÃO

N's 63 e 64, de 1983
5 - PORTARIA DO SR.
DIRETOR-GERAL
N• 9/83

9- COMPOSIÇÃO DAS CO-

ciel- Nilo Coelho- Guilherme Palm~i-~a--= Luiz Viana -José Ignácío- Moac:yr Dalla- Roberto Saturnino - Itamar Franco ~-Alfredo Campos - Benedito
Ferreira -HenriqueSantillo -Gastão MUller;_ Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Carrlilrgo ...=.._
Álvaro Dias- Eneas Faria- Jaíson Barreto- Lenoir
Vargas- Carlos Chiarelli - Pé:dfo SimoÔ..
. O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a ~essão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. J9-$ecretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFICIO
Do Presidente do Supremo Tribunal Federal
N• S/16/83 (n' 42/83-P/MC, na origem), de 27 do
corrente, encaminhando ao_ Senado Fed~ral cópias das
notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tríbunal Federal nos autos do Recurso_ Ex,traordi~
nário n9 97.338-9, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do Título "IV-A"- Taxa
de Conserva cão de Estradas Municipais e do Fato Gerador- da Lei n"' 278/77/4, que diSPõe SObr~-Alter-ações e
Atualizações do Código Tributário do Municfpío de Estrela do Norte, daquele Estado.
(Ã Comissào de Constituição e JUStiÇa.)

PARECERES
PARECERES N•s 248, 249 e 250, de 1983.
Sobre o Projeto de Lei do Senado n? 336, de 1980,
que Hdispõe sobre privilégios assegurados às empresas de auditagem de capital nacional e dá outras providências''.

248,de

LIDERES DE PARTIDOS

DO CEGRAF

7- MESA DIRETORA

PARECER N•

8 - LIDERES E VI CE-

1983. -

Da Comissão de Constituição e Justiça .

Relator: Senador Tancredo Neves
De autoria do ilustre Senador Pedro Simon, o Projeto
sob exame dispõe sobre privíléii"os assegurados às empresas nacionais de auditoria.
2. ·Na Justificação, aduz, o Autor: "Impõe--se que se
ordene o processo de fiscalizaçàÕ dos atos sociais e financeiros das empresas domiciliadas no País que aqui
operam ou o façam no Exterior ... Outra forte razão que
milita em nossa apoio é a ocupação de amplo segmento
profissional por pessoal técnko -bra,sileiro ... Não menor
desideratum é o evitarmos a divulgação indevida de informações sobre a conjuntun;t_empresarial do País".
3. Dispõe o art. 8~', item V da Constituição que compete â União "planejar e promover o desenvolvimento e
a segurança nacional".
Por outro lado, o art. 160 dispõe que a ordem econô- _
mica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base, dentrecoutros, no
princípio da "repressão ao abuso do poder económico,

MISSOES PERMANENTES

caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação
da concorrência ... "(item V).
O Proje_to __estâ, pois, genericamente compreendido na
competência Ie8isl8:tiva da União.
No que _diz respeito à iniciativa, cabível, na espécie, o
Prfn-d()IO-_ieral exarado no art. 56, não se tratando de hipÓtese ãbrangid:::~ pela privatividade deferida ao Presidente da República (art. 57 e art. 65, "caput") ou aos
Tribunais (aft. 115._ item II, "in fine").
Quando às normas do Projeto, exceçào feita às cOntidas nos arts. 21' e 81'- que eHminamos na Emenda Substitutiva_ adiante oferecida- em relaçào às quais se pode
argUir o tolhimento execessivo à liberdade de iniciativa
consagrada no art. 160, item I, da Lei Maior,
compatibilizando-se as demais com as regras e prindpios
vigentes: em nosso ordenamento jurfdico-constitucional,
nos termos da aludida Emenda.
3. I. O Projeto, em linhas gerais, é da maior relevância, pois torna a econo_mia nacional menos vulnerável a
- m11nobr<.ts de concorrência desleal.
Pareceu-nos, porém, necessário reformulá-lo, em
vários dispositivos, mantida sua orientação básica, conforme passamos a justificar.
3.2. No "caput" do art. i"' discriminamos melhor os
entes públicos da administração indiretaque poderão ser
auditados apenas por empresas nacionais. No parágrafo
único, porém, achamos por bem manter esta Casa com a
atribuição para autori2:ar a auditoria por empresa estrangeira_ no caso indicado.
3.3. S1,1primimos o art. 21' por entendê-lo excessiva e
desnecessariamente tolhedor de uma sadia liberdade de
mercado e iniciativa.
3.4. Ü$ arts. 3" e 6\" sofreram alterações tão-somente
redacionais.
3.5. O art. 7" e seuS pafáifafoS oram amplamente
alterados no sentido de harmonizá-lo com o ordenamento jurídico, mantido seu próposito fundamental. Não haveria, por exemplo, como alcançar uma empresa estrangeira que, auditando empresa brasileira que opere no Exterior, viesse a divulgar informação res_ervada.
Eliminaram-se impropriedades técnicas e explicicaçôes
desnecessárias.
3.6. Â vista de rizões idênticas às expostas para justificar a eliminação do art. 2", foi suprimido o ai-(. 81'.

-r

3.7. Alterou-se o pra:z:o fixado para a regulamentação, ampliando-o de 15 (quinze) dias, a fim de se evitar
o não CUmprimento do dispositivo por exigUidade de
tempo.
( Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto,-por constitucional, jurídicõ,_de boa técnica legislativa, nigiffiental e, no mêrlto (art. 100, item 1, nl' 6, do Regimento Interno), oportuno e conveniente, na forma da
seguinte

EMENDA N• I - CCJ (SUBSTITUTIVO)
Dispõe sobre privilégios assegurados às empresas
de auditoria de capital nacional e dá outras providências.
O Congresso N_acicmal decreta;
Art,_ J<:~ As empresas públicas, sociedades de ec_onomi:l mista ou suas subsídjárias, bem como as fundações
de direito j)úblico ou dotadas pelo Poder Público somente poderão ser objeto de auditoria por sociedades de capital nacional, domiciliadas no País.
Par;,ígrafo úniCo. A norma estal!elecida neste artigo
não será levada em conta no caso de inexistência de em-
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pres~- nacional especializada no controle contábilfinanceiro da sociedade a ser auditada, Em tal hipótese,
o contrato de auditoria terá de ser aprovado pelo Senado
Federal, mediante proposta justificada do Ministério de
Estado ao qual a sociedade estiver subordinada e parecer
do Tribunal de_Contas da União.
Art 2'<' Considera-se empresa de auditoria de capital
nacional aquela organizada segundo as leis brasileiras,
registrada no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, domiciliada no Brasil e controlada por pessoa naciona_l- de direito privado.
- -Art. 31' Contratada a auditoria, e enquanto durar o
contrato, é vCdado à sociedade prestadora do serviçO:
I -alterar as condições estruturais, dispostas no art.
1", sem prévia -audiêiicia do -Congresso Nacional;
IJ - fundir-se, associar-se ou interligar-se a empresa
transnacíonal ou estrangeira de mesmo objetivo sociaJ~
III- sublocar os serviços objeto dos privilégios ora
estabelecidos.
Art. 4~' As empresas de auditoria nacionai~, transnacionais ou estra-ngeiraS são obrigadaS, igualmente:
I - a observar, em seu regimento definidor, a proporção de 2(3 (dois terços/ de cidadãos brasileiros legalmente habilitados perante o Conselho Regional de Contabilidade para o exercício dessas funções técnicas;
II - a manter absolut-o sigilo sobre a natureza, situação, conjuntura económica e procedimentos da empresa contratante de seus serviços;
III- a prestar esclarecimentos e transmitir informações, confidencialmente, aos órgãos de fiscalização financeira de qualquer das Casas do Congresso Nacional,
quando provocadas; e
IV- :::~ eximir-se de qualquer associação supranacional que implique divulgação não autorizada dos informes preVistos no item II deste artigo.
Art. 51' Ressalvam-se da vedação constante do item
IV do art. 4~> as associações, a nível técnico, que impliquem a aquisição e transferência de tecnologia específica
e aperfeiçoamento do padrão de análise da empresa nacionaL

Art. 6" Às empresas de auditoria que operem no território nacional e__ às empresas brasileiras domiciliadas no
~xterior é defeso divulgar, nõ País ou fora dele, informações econômicas que a lei ou os provimentos administrativos declarem reservados, ou que o sejam por sua
própria n<Jtureza, ou que impliquem prejuízo às contas
nacionais.
§ J9 A desobediência ao disposto neste artigo sujeita
o infrator a multa a ser estabelecida em regulamento alternativa ou cumulativamente com a cassação do ~e.\)pec
tivo registro no Conselho Regional de Contabilidade ou
da autorização para operar no lerritórío nacional.
§ 2Q A fase ~e levantamento da infração prevista
nes"te artigo-será-processada perante o Conselho Administrativo da Defesa Econômica- CADE.
ArL 71' O Poder Executivo baixará Decreto no prazo de 60 (sessenta) dias, regulamentando esta Lei, inclusive no que tange aos registres no Banco Central dos serviços pagos, ou recebidos no exterioi-, bem como à publicação de_ a tos pelo Conselho l'ederal e pelos Conselhos
Regionais de Contabilidade-.
Art. 81' Esta lei entra em vigor no exercício fiscal que
se seguir ao de sua aprovação.
Art. 911 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, lO de junho de 1981.- Nelson
Carneiro, Presidente, em exercício. _-- Tancredo Ne~'es.
Relator- Franco Montoro- Martins Filho- Moacyr
Dalla- Bernardino Viana- Lenoir Vargas- Muri/o
Badaró - Almir Pinto.

PARECER N• 249, DE 1983
Da Comissão de Economia

Relator: Senador Teotônio Vilella
De autoria do ilustre Senador Pedro Simon, é submetido à apreciação desta Comissão de EcOnomia o Projeto
de Lei do Senado nl' 336/80.
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A proposiçào dispõe sobre privilégios aSseglfiados às
empresas de auditagem de capit<~l nacional e dá outras
providências.
Em síntese, a matéria resulta, conforme assinala o ·autor, da necessidade de ordenar o processo de_ fiscalização
dos a tos sociais e _financeirOs -das empresas de auditagem
domiciliadas no País, que aqui operem ou o façam no
Exterior.
Nesse sentido, determina-qUe as entidãdes-públicas, as
sociedades de economia mista- e suas subsidiárias, e as
fundações de direito público, somente poderão ser auditadas por sociedades de capital nacional, domiciliadas
no Pals.
O Projeto compõe-se de II (onze) artigos que procuram sistematizar e viabilizar o i o tento do autor, cujo tÇor
transcrevemos a seguir:
"O Projeto de _Lei pretende atribuir pi'ivilégio a
pessoas nacionais. Nada mais legítimo, não ferindo
direitos e prerrogativas, é constitucional e legítimo.
Aos poderes d_<i Nação compete criar ou ampliar o
e.fpaco social para os cidadãos nacionais.
Por outro __La.do, o Paí~ se defronta _com_s_ç_rios
problemas no campo profissional. A importação de
"caixas pretas'' estreita o mercado de trabªlho e
agrava o subemprego. t o que traduzem os ditos e
atas mais recentes.
Os SindicatOs não s6_do Estado, como do resto
do País, têm, repetidas vezes, denucia_d_o_ o fq._tP .da
''iilvasão" do mercado de trabalho df; auditores por
cidadãos não-nacionais. Sobre constituir generoso
favorecimento (importação de desemprego alienígena), implica na expulsão do elemento nacíonal,_recusa de oportunidades e, conseqUente dimin.uição
do produto nacional gerado.
Não é desconhecid_o, também que o setor "serviços" -é responsável pelo e-nvilecimento -de nossas
relações de troca. Em 1979 pagamos US$ + 2 bi, somente da soma líquida desses agressos. Estanca-, em
parte, sangramento, é ato patriótico e de interesse
governamental. Para não se dizer que a OposiÇãO
não colabQra, aí está-a fóimula- sem pretenções
miraculosas - de diminuir os percalços de nosso
Balanço de Pagamentos".
A douta Comissão de Constituição e Justiça cãfl.cluiu
o seu parecer com um Substitutivo, no sentido d~ aperfeiçoar a matéría, -a- nosso ver oportuna e relevante.
Sem dúvida, a importância referente ao privilégio
dado às empresas de audiragem, objeto da proposição
sob exame, decorre do acesso ao manuseio de informações econõmico-fina'nceiras "estratégicas póf eSSas· em.:
presas, face à obrigatoriedade contida na legislação do
mercado de capitais.
b conveniente, portanto, que se procure resguardar os
interesses nacionais contidos nas informações econômicas, atribuindo o privilégio de seu manuseio a pessoas
nacionais, especialmente quanto à auditagem das entidades públicas a que se refere o Projeto de Lei em pauta.
Do exposto, somos pela aprovação do·ProjetO d~ Lei
do Senado nQ 336/80, na forma do. emenda substitutiva
apresentada pelu CCJ.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1981.- José
Richa, Presidente - Teotónio Vilela -Relator - ~er
nardino Viana- Alberto Silva- José Lins, vencidoGabriel Hennes, vencido - Lenoir Vargas, vencido Benedito Cane!las.

PARECER N• 250, DE 1983
Da Comissao de Relações Exteriores
Relator: Senador Saldanha Derzi

Esta Comissão é chamuda_ a opinar sobre o Projeto de
Lei do Senado Q9 336, de 1980, que dispõe sobre "privilê·
gios assegurados às empresas de auditagem de capital
nacional e dá outras providências".
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O projeto é de autoria do ilustre Senador Pedro Simon, ressaltando na sua justificativa que o -mesmo pretende atribuir privilégios a pessoas nacionais" .....não ferindo direifós e prerrogativas" ... e ain-da, que "os Sílldi~_
catas não só do Estado têm, repetidas vezes denunciado
o fato da invasão do mercado de trabalho de auditores
por cidadãos nã_o-nacionais".
-A-Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu
parecer~- após acur.ado estudo da matéria, opinou pela
aprovação do projeto, na forma da Emenda n~' 1 (substi~
tutiva) que apresentou,
A Comissão de Economia houve por bem acompanhar o voto da CÇJ, sendo pela aprovação do projeto na
forma da emenda substitutiva apresentada.
Entendemo& ser do mais elevado interesse a necessidade-d~ se Orden~r o processo de fiscalização dos atos sociais e- financeiros das empresas-de auditagem domiciliadas no País, que aqui operem, ou o façam no exterior". É
conveniente que se procure resguardar os interesses nacionais contidos nas informações económicas,
atribuindo-se o privilégio de seu manuseio a pessoas nacionais, especialmente quanto à auditagem das entidades
públícas a que se refere o projeto de lei"em pauta.
Ante o exposto, dentro da competência regimental
desta Comissão, somos pela aprovação da matéria, na
forma da emenda substitutiva apresentada pela CCJ.
Sala da Comissão, 27 de abril de t983.- Luiz nana,
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Lourival Baptista- Gastão Müller- Severo Gomes- Marco Mq_ciel
-Pedro Simon. sem VOto- Enéas Faria- Martins Filho -- Lomanto Júnior - Guilherme Palmeira.
PARECERES N•S 251 e 252, DE 1983
PARECER N• 251, DE 1983.
Oa Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~'
üt. de T982 {n9 268/82, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à apro,·ação do Senado Federal, proposta para que seja autorizado o
Go,-erno do Estado do Rio de J am!iro a contratar opera4;ào de crédito no valor de CrS 772.716.109,00 (setecentos e setenta e dois milhões, setecentos e dezesseis mil e cento e nove cru<~:~::iros .
Relator: Senador Alfonso Camargo

Com a Mensagem n9 137/82, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado_ Federal
pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que objetiva contratar, junto à Ca_ix? Ecp_nõmicã._ Federal, mediante a utili(:ação de recursos do Fund_o ele Apoio ao
besenvolviménto Social - F AS, a seguinte operação de
crédito:
Característ[cas da opeiação:
A- Valor: Cr$ 772.716.109,00 (correspondente
a 459.092 ORTN de CrS 1.683,14 em abril/82;
B-Prazos;
1- de carêncta: 12 meses;
2- de amortização: 48 meses;
C - Encargos:
I -juros de 6% a.a.;
2- correção monetária correspondent~; a 80%
da variação das ORTN;
_ D- Garantias: Fiança do Banco do Estado do
Rio de Janeiro S.A.;
E-- Deiúnacào dos recursos: RenOVação da frota de veiculas e de equipamentos nacionais para a
Polícia Técnica e Cientmca·e aqüisição de um helicóptero completo tipo Helibrás.

O Conselho Monetário- Nacional pronunciou~se pelo
encaminhamento do pedido, por entendê-lo técnico, eco·
nômico e financeiramente viâvel.
- ·
No mérito, o empreendimento a ser financiado pela
operação de crédito em causa enquadra-se nas normas

operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS, e a margem de poupança real do Estado
mõstra-se superior ao lilaiór dispêndio que a sua dívida
consolidada interna apresentará, após a realização da
opefàÇão pretendida.
Assim sendo, acolhemos a Mensagem nos termos do
seguinte:
PROJETO~

DE RESOLUÇÃO N' 23, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a
elevar em Cri 772.716.109,00 (setecentos e setent_a e
dois milhões, setecentos e dezesseis mil e cento e nove
- Uuzeif.ÕS) o montante de sua díVida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. I Q ~ o Governo do Estado do Rio de Janeiro,
_ nos termos do art. 2Q da Resolução n9 93, de 1 f de outubro de 1976 do Senado Federal, autorizado a elevar o
montante de sua dívida consolidada interna em CrS
772.716.109,00 (se_tecentos e setenta e dois mílhões, setecentos e dezesseis mil e cento e nove cruzeiros) correspondente a 459.092 ORTN, considerado o valor nominal
da QRTN de CrS: J .683,14 (hum mil seiscentos e oitenta
e três cruzeiros e quatorze centavos) vigente em abril de
1982, a fim de que possa contratar_ uma operação de crédito de igual vafor, junto à Caixa Económica Federal,.
mediante a utilização de recursos_do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinada à renovação
da frota de veículos e de equipamentos nacionais para a
Policia Técnica e Científica e aquisição de um helicóptero completo tipo Helibrás, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data da sua
publicação.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983. -Severo Gomes, Presidente em exercício -Alfonso C amargo, Relator- Luiz Cavalcante- Jorge Kalume- Gabriel Hermes - José Fragelli.
PARECER N• 252, DE 1983.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolu.tão n~' 23, de 1983, da Comissão de
Economia, que Hautoriza o go,·erno do Estado do Rio
de Janeiro a elevar em Cr$ 772.716,109,00 (setecentos e setenta e dois milhões, setecentos e dezesseis
mil, cento e nove cruZeiros) o montante de sua dívida
con~lidada interna.
Relator: Senador Guilherme Palmeira

A Comissão de Econ_omia apresenta projeto de resolução que autoriza o Governo do Estado do_Rio de Janeiró, rios ferrifOS do art. 29 da Resolução- n~' 93, de ll de
outubro de 1'976, do Senado Federal, a elevar o montant_~ de sua dívida consolidada interna em CrS
772.716.109,00 (setecentos e setenta e dois milhões, setecentos e dezesseis mif, cento e nove cruzeiros) çarrespondente a 459.092 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de Cr$ t.683,14, vigente em abril de 1982, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto a Caixa Económica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So-cial - F AS, destinado à renovação da frota de veículos e
de equipamentos nacionais para a Policia Técnica e
Científica e aquisição de um helicóptero completo, tipo
Helibrás, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectrvo processo.
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2~' da
Reioluçà"O n~' 93, de 1976- alterou a Resolução n~' 62,
de 1975- pois os recursos serão provenientes do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social - F A:S, gerido
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pela Caixa Econõmico FeOera"J~

e, dessa forma, conside-

OPERAÇÃO II:

rada extrallmite.

3. Anexo ao processado, encontram-se:
a) Lei Estadual n"' 482 de 12 de· novembro de 1981, au-

torizadora da operação;
h) Exposição de Motivos (EM nço 1.31/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito
ao Senhor Presidente da Repóblica, favorável;
c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorãvel;

d) Parecer da Diretoria do Banc:o Central do Brasil
pelo encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional
e, posteriormente, ã Presidência da RePública e ao Senado Federal.

4. Há a ressaltar que o pTojeto obedeceu o disposto no
art. 42, item VI, da Constituição; ateildeu as riormas legais (Resoluções n"'s 62, dC: 1975 e 93, de- (976), aindà,
.o estab~l_ecjdo no Regimento fnterno (art. 106, item II)-:5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal
tramitação do projeto, uma vez que constitucional ejy.rí~
dico.

e.

Sala da Comissão, 27 de abril de 1983.- Helvfdio Nunes, Presidente em exercíCio - Guilhei-tite Pait1rCira, Relator- Martins Filho- Aderbal Jurema- Amaral Furlam ~ Enéas Farias- Hélio Gueiros- José IgnácioAlfredo Campo.f.
PARECERES N•s 253 E 254, DE 1983
PARECER N• 253, DE 1983

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
45. de 1983 (n9 066/83- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal
seja autorizado o Governo do Estado de Pernambuco
a elevar em Cr$ 700.783.136,08 (setecentos ntilhões,
seiscentos e oitenta c três mil, cento e trinta e seis cruzeiros e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Luit Cavalcante
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja o Govenfo-do
Estado de Pernambuco, autorizado a elevar em CrS
700.683.136,0-8 (seteúiltô_S_milhões, seiscentOs e oitenta e
três mil, cento e trinta e seis cruzeiros e oito centavos) o
montante de sua. dívíOa-consõlidadãlnterna, a fim de que
possa contratar operações de crêdito junto à Cabm Econômica Federal, com a utilização de recursos do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, valor correspondente a t22.111,61 ORTN, considerado o_valor
nominal da ORTN de Cr$ 1.976,41, em julho de 1982_ e
219.256,67 ORTN de Cr$ 2.094~99, cãda unla, v18Cirte
em agosto de 1982.

A - Valor: CrS 9.733.423,00 (correspondente a
4.924,80 ORTN de CrS 1.976,41, em julho/82);
B-Prazos:
1 - de carência: 24 meses;
2-- de amortização: 120 meses;
C - Encargos:
1 -juros de 6% a.a.;
2 - cprr!!ção _monetâría; 80% do índice de variação das ORTN;
D- Garantia: Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - ICM;
E--.- Destinação dos recursos: Recuperação das
instalações do prédio do Arquivo Público Estadual.

OPERAÇÃO III:
A- Valor: CrS 124.281.254,00 (correspondente
a 62.885,36 (ORTN de Cr$ 1.976;41. em julho/82);

8 - Pra=os:
1 -de carência: 24 meses;
2- de amortização: 144 meses;
C - Encargos:
1 -:-juros de 6% a.a.;
2 .....: corri:ção monetária: 40% do- íiiâtCe de va-riação das ORTN;
D- Garantia: Imposto sobre Circulação_ de
Mercadorias - ICM;
E- Destinação dos recursos: Construção de Módulos de saúde Pública e aquisição dos equipamentos necessários.
-
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OPERAÇÃO IV:
A-_ Valor: Cr$ 459.340.531,08 (correspondente
a 219251í,67 (ORTN de Cr$ 2.094,99, em agosto/82);
B-Prazos:
I -de carência: 24 meses;
2- de amortização: 144 meses;
C- Encargos:
I -juros de 6% a.a.;
2- correção monetária: 60% do índice de variação das ORTN;
D- Garantia: Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - ICM;
E- Destinação dos recursos: Construção e equipamento de unidade de saúde e implantação de galerias pluviais, guias e meios-tios nos Municípios de
Cabo Igarassu, ltamaracâ, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata."
3. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a} Lei Estadual nO? 8.464, de 20-11-80, altera"da pela
Lei n\0 8.876, de 2-2-~ 1.
b) Exposição de MotiVÇJs (EM n9 268/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, comunicindo que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta,
manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Res. n"' 93, de 1976, do Senado Fede-

ra~; parecer da diretoria do Banco Central do Brasilfavorável ao pleito; e
d) parecer Q.o Conselho Monetário Nacional, favorável.
4. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco
Central do_ Brusil, destacamos os seguintes itens para a
análise dã _capaddude de pagamento da entidade:

Dados relativos ao Balanço de 1981.

Valor: Cr$ milhões
-Receita total .......... -.- ......... -..-....•••.• -..•• -. ..•.• ~-.........~~ .......... .- .....•-.......~ 65.773,4
-Operações de crédito ....... ~·· .-.--.--..-•.• ..,.,,.,_•.••••-.. .•• -.:. •.. -..._,._.; ....•.•...•.•.•....•...• - ~9.707,1
-Receita Líquida .........•.. ~-....•. -~ ••• ··"-·--~-----·r.-•.-~,--;.~-.~~-.-.-; ... ·........... ·:-..-.:.. 56.066,3
-lndice de Correção (maio/82) ....... ·-· ~- ••...• ~- .-••.. -..-. .-~· .•.•. ·... ~-· .-.. ......·. ·.~ ~; .... ; •.--1284,8
-Receita Líquida corrigida
..•...••• ~ ~--- .. -~---· ...•.•...•.. ~_.- ................ ; .. 72.034,0
4.2

Limites Operacionais

(Art. 2" da Res. n"' 62í75.)

CrS mil
El- Montante Global (70% de D5) (ltem I)
············---~---·--·············--····· 50.423,8
E2- Crescimento Anual (20% âe 05) (Item H) ....... -... :._.: •. _............... : .............. 14.406,8
~-Dispêndio anual máximo (f5% de 05) (Item III) ............•......• ,. ·"" ....•.•....•..... 10.805,1
E4- Responsabilidade por titulas (~% de D5)
(ltem IV)
4.3

Posição da Divida Consolidada Interna.

Em 3J-5..S2 . .....................................................-.._____.. ........ Valor: Cr$ milhões
A -lntralímite .......
-·~·~~-·-~
~
-58.750,3
B- Extraiimite ..•......•...• , ....•. -.... -...· ...••..•...• -.•... -.. -.. ,-. ,.... -.•.....•. -. .-.•.•. ~, 16.984,9
C- Extralimite em tramitação .... -.. , .-.-. -· .•••.•.•...•.... :-•• ~,.. ~- ,;_,.:•.•...•.•..• . -_._. ·--~~ 3..538,7
D- Opera9ão sob exame .....•... -. ... '""'·.-~- ..••.•-,,.., .. -.•. ~---,-••.• --.:-,.;-;-~. • ;-:;:-. ~ ..... ._.-_..•.•••--, ..•...• 700,6
E -·TOTAL GERAL ....•..........•.•.•.•.•• ,····-····-·· ••.• , •...• ,-~"····,, __ •.•.•. oo;•79.974,5
A

. . . . . -• • -. . . . . . . . . . .

.......

......

• •- • • .;. • • • • • • • • • • •--; • •-:;:--:-.- • • • • •

.--• • •-

w.

2.

Característica das Opt!rações:
"OPERAÇÃO 1:
A- Valor: Cr$ 107.321.928,00 (correspondente
a 54.101,45 ORTN de Cr$ 1.976,41, em julho/82);
B-Prazos:
I - de carência: 12 nleses;
2- de amortização: 48 meses;
C- Encargos:
1 - jui'os de 6% a.a.;- -·2- correção monetâria: ·60% dO Indice de variação das ORTN;
D- Garantia: Imposto sobre CircÚlaÇão- de
Mercadorias- ICM;
·E:._ Destinação dos- r~cursos: ReecjuipamentO do
Departamento de Formação para o Trabalho.

5. Em vista da orientação desta Comissão para verifica~o da capacidade de Pagamento do postulante, foi levado em_ conta a soma do endividamento intra e extralimite. Assím teríamos a seguinte situação:

Irem

II
III

Limites

Montante Global
. Crescimento real ãnual
Dispêndio anual máximo

Divida intiO.
e extralimite
p6s-31-5'82

Situação jJostúior
à con(ra1açâo

Limite do artigo 2?
da Resolução
62/75

75.735,2
11.891,8
4.504,2

79.974,5
13.256,4
4.698,9

50.423,8
14.406,8
l0.80:S,I
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6. Considerando to_do o endividamento da_ (eferida
entidade (intra + ex.tralimite + operação sob exame),
verifica-se- que seria extrapolado, em maio de 82, o teta
que lhe foi fixado para o referido ano, pelo item Ido art.
29 da Res. n'? 62, de 1975
7. Além da caracterfstica da operação .:.:.._ ex.tralimite

- e segundo conclusão do Departamento da Olvida
Públic'-1, a assunçào- do coniprõmisso sob exame não de-

verá acarretar maiores- pressões na execUI:;;ão orçamentária dos próximos exercícios, tendo em vista que:
a) o orçamento para o exercício de 1982 (ano do exame) previu a realização_ da receita de CrS 112.052,8 milhões (_deduzidas as operações de crédito);
b) sua margem de poupança real, no valor de Cri
20.475,4 milhões, é superior ao maior dispêndio anual
que a dívida consolidada interna apresentará no exercf·
cio de I 982, incluído o desembolso corn- a -operação em
exame.
c) seria extrapolado apenas o irem l do arL 21' da
Res. n" 62/75, considerando a operação exfralimite
como do _tipo intralimite.
8. Vemos, assim, que o compromisso a ser assumido
com a presente operação gerará um dispêndio anual que,
adicionado às parcelas do cronogrã.ma_Qe desembolso no
período J982f9L,._ não provocará pressões na execução
orçamentária no período acima considerado, r_a~ão~ por
que, opinamos pelo acolhimento do pleito, na forma do
seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 24, DE !983.
Autoriza o Go1·erno do E.1·tado de Pernambuco a
ele\'ar em CrS 700.683".136,08 (setecentOs lnUhões,
seiscentos e oitertra rnrêrnril, cento e trinta e SeiS tfüuiros e oito celttai'O.s} o montante de sua divida Mnso/idada inteffta.O Senado Federal resolve:
Artigo 1"' É o Governo do Estado de _Pernambuco,
nos termos do art. 2~> da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o
montante de sua divida consolidada interna em Cri
700.683.136,08 (setecentos milhões, seiscentos e oitenta e
três mil, cento e trinta e seis cruzeíros e oito centavos)
correspondente a 122.111,61 ORTN, considerado o v:.<J.lor nominal da ORTN de Cr$ 1.976,41 (um mil, novecentos e s_etenta e seis cruzeiros e quarenta e um centavos) cada uma, vigente em julho de 1982; e ~19.256,67
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS
2.094,99 (dois mil, noventa e quatro cruzeiros e noventa
e nove centavos) cada uma, vigente em agosto de 1982, a
fim âe qt.ie posSã COntratar" operaÇõeS de crédito no valor
total acima, junto à Caixa EcõilôfriiCà Federal, mediante
a utiliLuçào de recursos d.o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- Fi\S, destinadas ao reequipamento
do Departamento de Formação para o Trabalho e reeuperaçào das inst~;~.lações do Arquivo Público Est<\dual,
obedecidas as condiÇões admitidas pelo Banco Central
<lo Brasil, no respectivo processo.
Artigo 2"' Esta resolução entra em vigor ria data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983. -Severo Gomes; Presidente em exercício- Luiz Cavalcante_, Relator

- Ajfonso Camargo- José Fragelli- Jorge KalumeGabriel Herme.~.
PARECER N• 254, DE 1983.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n"' 24, de 1983, da Comissão de
Economia que Hautorlza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 700.683.136,08 (setecentos
milhões, seiscentos e oitenta e três mil cento e trinta e
seis cruzeiros e oito centavos) o montaqte de sua dívida consolidada interna".

Relator: Senador Aderbal Jurema
Pelo projeto de resolução em exame, de autoria da Comissão de Economia fica o Governo do Estado de Per-
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nambuco, nos termos do .art. 21'_ da Resolução n? 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal autorizado a
elevar _em Cr$ 700.683.136,08 (setecentos milhões, seiscentos c. oitenta e três mil cento e trinta e seis _cruzeiros e
oito centavos) correspondente a 122.111,61 ÜRTN," considerado o valor nominal da ORTN de crS 1})46,41 (um
mil, novecentos e quarenta e _seis cruzeiros e quarenta e
um centavos) cada urna, vigente em ju_!ho de_ 1982, e
219.256,67_ 9RTN considerado o valor nomina,l da
ORTN de CrS 2,094,99__(9-oís mil e noventa e quatro cruzeirOs e noVe-nia e nove çentavOs) cada- u-(tla, vigente em
"agoSto d~ 1982, o montante de sua díVid·a-ÇonsOlidãda interna, a fim de contratar operações de crédito nõ-valor
total acima, junto à Caixa Econõffiica Federal, mediante
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinadas ao reequipamento
do Departamento de Formação para o Trabalho e recuperação das instalações do Arquivo Público EStadual,
obededdas as condições admitidos pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
2. -Anexo ao processado_encontram-se:
a) Lei Estadual nY 8.464, de 20 de novembro de 1980,
modificada pela Lei n? 8.876, de 2 de fevereiro de 1981,
autorizada da operação;
hJ Exposição de Motivos (EM n" 268f82fdo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito
ao Senhor Presidente da República, favorável;
c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável;
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil
pelo encaminhamento ao Con_~elho _Monetário Na.cional
e, posteriormente, à Presidência. da República e ao Senado FederaL
3. Há _a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto
no arL 42. do item VI, da Constituição; atendeu as normas tegais (Resoluções n9s 62, de_( 975 e_ 93, d~ 19]6), e,
ainda., o estabelecido no Regilnento Inferno (art 106,
item II).
4. Ante o exposto, opinamos no sqttido da normal
tramitação do projeto, uma vez que constituciOnal e jurídico.
Sala da Comissão, 27 de abril de 1983~::--- Helvidio Nunes. Presidente em exercício - Aderbal Jurema, Relator

-

Martins Filho - Guilherme Palmeira- Enéas Farias
Hélio Gueiros- José Ignâci; ~ Alfr~do Campo;.
PARECERES N•S 255 E 256, DE 1983
PARECER N• 255, DE 1983
Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" n\1
13/8_2 (n"' 1.636/82! na origem), do Senhor Governador do- Estado. de Minas Gerais, soliCitando autorização d~ senado federal para contratar empréstimo
externo no valor le USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de dÓlares n-orte-americanos) destinado ao Programa de Investimento daquele Estado.

Relator: Senador José Fragelli
O Senho_r Governador do Estado de Minas Gerais solicita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, ítem IV,
da Constituíçào, a competenlê autorização'- para que
aquele Estado possa contratar uma operação de emprêstimo externo no valor deUS$ 89,0001000.00 (oite_nta milhões de-dólares norte-americanos), ou o equivalente em
outra_ moeda, de principal, para ser aplicado no Programa dt: (nvestimentos daquele Estado.
2. Trata-se de uma linha de financiamento autorizada por lei estadual (Res. nY 2.156, de 2 de novembro de
1979), no valor global de US$ 97 ,O milhões, do qual estâ
sendo utilizada a parcela de US$ 80,0 milhõ-es.
3. Com base na Res. nl' 62, de 1975,do Senado Federal, foi enviado o limite de endividamento do Estado de
Minas Gerais. Assim, como uma receita total, em 1982,
de Cr$ 362.988 milhões, descontadas as operações de
crêdito no valor de O::$ 4 1'.338 mihões tería-mOSU.má: receita líquida de CrS 321.650 milhões corrigidas esta rec,eita até janejro çi~ 1983 (índice ) ,0650) resultaria uma
receita ef_etiva para efeito da Res. n'i' 62/75_, de Cr$

342.557 milhões. CQm este' último valor poderemos fixar
os lin\iteS da dív"tda cCinSolicf3.cfa interna (intrálímite)da seguinte forma:
3~- f:imi~e__ii-E_ndMdaniento do Estado

RESOLUÇÃO N• 62/75, DO SENADO FEDERAL
Mês: Janeiro}l983

ITENS

Valores em
CrS milhõês

Receita Total de 1982 .... ~·.,.
362.988
Opúaçõ_es de Crédito em 1982 (Interna) ..... 4I.33_8_
Receita Efetiva em 31fdezf81 . . . . .
321.650
Correção Monetária no ano, até este mês .
1,0650
Receita EfetiVã_ COrrígída .
342,557
-1- Limite da -Dívida -Interna (0,70 x Receita Efetiva) ......•........•••••. ········-·····-·, 239.790
2 :.__:Limite para acrêscimo da Dívida (0,20 x Rec. Efeti"va).. ..
. .......•••.••.•..... ···-· 6&.511
J- Limite da Dívida de ORTN (0,50 x t) . 11"9.8gs
A - Limite da Dívida Interna

239.790

1 B- Dívida Interna em 31-1-83 (+Garantia) 147.684
C-Saldo (A-8)...........
. ..... 92.!06

D -=-ürrí.ite ~a-ra aCrésCimo da Dívida Interna
. ··························-··· 68.511
2 E- Acréscimo da Dívida Interna no ano, até este
mês .... ·.... -.... : .............•.. -·-----···~·- 29
F - Saldo para acréscimo da Dívida Interna
(D-E). . . . . . . . . • • . • . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 68.482

G- Liffiiú~

do Dispêndio (0,15 x-Receita Efeti. . • • . . • • • • . • • . . . . . . 51.384
3 H-- Maior ÕiS:pên.dio Anual (1986) . . . . . . . 40.091
I sa:td~ ~ pàra acréscimo do _Dispêndio
(G-H) . . . . . . . . . .. .. .• . . .•. . . .. . . . . . .. •• . . 11.293
va) . . . . . . . . .. . .

J - Dívida por Contrato ( + Garantia) . . . 7.382
K- Limite da Divida Interna .. ,.,.,.. 239.790
140.352
4 L- Dívida de ORTN em 31-1-83 , . . .
M -Saldo para acréscimo da Dívida por Contrato
(K-L-J) . .
. . , . . . . . • . . . . 92.056
3b --Recurs_o da Divida: Intralimite
por contratos =
6.337 milhões
por títulos= .140.352 milhões
por garantia =
995 milhões
Total Intra=l40.684 milhões
Extralimite .... , ............... , . , . 40.453 milhõ.es
Externa ....... , , . , ............ -.. ·-~ 98-598 milhões
Total (lntra+Extra+Externa) ." ..... = 28-6:735 milhões
1- Montante da dívida interna (0,70 x Receita Efetiva) = 239.790 milhões;
II~ ACféscíffio real da dív-ida (Ü,20_X R.e_ceitã EfCtiva)
= 68.511 milhões;
-III- Dispêndio Anual Máximo (0,50 x Receita Efetiva) = 51.!84 rÜilhões;
IV- Responsabilidade por títulos (0,50 x Receita
Efetiva) = 119.895 milhões;
~- _Com a§_ posições dos itens acima, em janeiro de
1983, teríamos os seguintes saldos para novas contratações: 1- Montante Global (239.790 - 14"(,684) = 92.106
milhões;
II- Acréscimo real (68.511 - 29) = 68.482 milhões;
III- Díspêndio Anual Máximo (51.384 - 40.091) =
11.293 milhões;
1~- ~esponsabilidade por títulos (232. 790 140.352) ;, 92.056 milhões.
5. Destacamos os itens I e III (montante global edisPêndiO) ·pãra~~rrta riielhor análise. Como se sabe, a Res.
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n{> 62/75 estabelece critéiios para a dívida intralimite,
não havendo critérios para a fixação da dívida extraJimite e nem parâmetros para a dívída externa. COnsiderada
a dívida extralimite, com üm montante de CrS 40.453 milhõeti, resultaria um saldo de CrS 41.653 para novas con-

Ano

1983
1984
1985
1986
1987

tratações (interna -+- externa), sendo que só a dívida externanonta em Cr! 98.598 milhões.
6. Com referêncía ao item III - dispêndio anual em
função do qu~dro abaixo, teremos para o exercício de
1983 as seguintes parcelas.

DISPENDIO DA DIVIDA C;S 10"
Receitá Prevista

331~940

349.938
370J45
395.325
416~.0~10

Interna

Externa

Garantias

Total

45.138
44.J57
47.169
50.372
23.211

18.867
22.835.
27.230

9.772
6.863
4.638
3.788
3.367

79.037~

~7~.374

24.224

73.777
74.055
81.534
50.802
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ciando a operação em pauta, conforme atribuições conferidas pelos Dec, n9s 84.128, de 29-10-79 e 65.071, de 27w
~-69;

e) comportamento da dívida Estadual (Interna/Externa), com as posições e parâmetros analisados em itens
anteriores.
1_.'3. O .exaiT)~ d_as .çondiçõe.s. credHfcias~ da operação
será efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art.
, J 9, inciso II do Dec. n'? 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva minuta de contrato
com o grupo financiador.
14. O Senhor Presidente da_ República autorizou o
Senhor Govefnador do Estado de Minas Gerais a
dirigir-se _ao Senado Federal, na forma do art. 42, item
IV, da Co_nstituição.
No casO, foram cumpridas as ecxigências do Regimen1-9 Interno_(art. 403, alín~ a, b e c)•. Assim, opinamoJ> favoraVii1nié"iliç a solicitação, nos termos do seguinte-:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 25, DE 1983
a) dispêndio com a dívida interna (intra + extralimite) ==
45.138 milhões;b) dispêndio com a dívida externa ==
18_.867 milhões; c) Dispêndio cOm ri.s gar~nt~~ (reserva)
= 9. 772 rriílhões.
TOTAL==- 71.777 milhões
7. Compãrado o dispêndio anual tixado pela Resolução n"' 62/75, no valor de Cr$ 51.384 milhõ~s e deste
valor deduzido o dispêndio C~J?1 a dívida intra limite (Cr$
40.091 milhÕes) resulta um saldo de CrS 11.293 milhões
para amortizar os gastos enl-19.83 ~om a dívlda ç_xtrali~i- _
te (Cr$ 4.738 milhões). Dai resultaria um saldo-de C(S
6.555 milhões para amortizar no refefído período ( 1983),
a parcela da dívida externa que exigirá um dispêndio de
Cr$ 18.867 milhões. Há assim um déficit, para essa parcela, de CrS 12.312 milhões.
8. Há a considerar, entretanto qU-e, para o exercício
de 1983, a receita está prevista em Cri 335.940 milhões e
descontados os dispêndios com a divida-interna (intra +
extralimite com Cr$ 45.138 -milhões), com a dívida externa no valor de CrS 18.867 milhões e com as garantias
(CrS 9.772 milhões), obteríamos um dispêndio global em
1983, de Cr$ 73.777 milhões, resultando uma marge~ de
Cr$ 262.163 milhões no- orçamento estadual para administrar a dívida do Estado de Minas Gerais, reservada a
margem acima referida (Cr$ 262.163 milhões) para fazer
face às demais despesas correntes e de capital.

9. Devemos levar em conta, também, que, na anâlise
efetuada. partimos dos parâmetros fixados pela Res.
62j75, que trata apenas da dívida intra/imite, não sendo
_ considerada _a dívída extralimite (Res. nr 93/75) para a
qual não são fixados limites. O mesmo raciocínio se aplica para a dívida externa.

10. Assim, devemos nos preocupar com os dispêndios anu_ais que o Êstado terá em 1983, para amortizar a
sua divida interna e externa, administrando-a de forma
real, meSmo com prejuízo de alguns programas de investimento. to que provavelme~te ocorrerá neste exercido,
Pois, com o moiitailie_orã soli~itado, o Governo do Estado terá m.elhores condições para "rolar" a dívida exisw
tente, honrando os compromissos vincendos em 1983,
apliCando o saldo da operação em projetas de Educação,
Saúde, Saneamento, Transportes, Desenvolvimentos
Rural, Colonização, Assistência Técnica, conforme
consta no proc-essado em exame e que constitui o objetivo qa ~e!lsagem do Senhor Governador.
11. Pretende o _Governo do Estado de Minas Gerais
contratar esta operação de USS 80,0 milhões, no prazo
total de 8 anos, incluídos 4 anos de carência para o principal com uma Libor estimada de 15%, um spread de 2%
e um flat de 1.25%.

Valor: CrS

1983
1984
1985
1986
1987

10~

Previsão de Receita
Intra Limlte

E.xzra Ll'mfte

EXterna

Total

335.940
349.938
370.745
395.375
416.010

40.400
38.768
41.57i

4.738
5.589
5.597
5-416
5.216

18.867
22.835
27230
27.374
24.224

~44.956

17.999

Intra/imite: Inclui a dívida por contratos e dívida por
títulos- pós Jan(l983 (principal+ encargos). Exclui a
dívida por garantia (Administração Indireta).
ExtralimiÚ; Inclui díVidas como FDU, FASe BNH.

I 2. Para atender as disposições do Regimento Interno e da legislaçiio pertin-ente, foram anexados ao procesw
sudo os seguintes documentos:
a) cópia da Resolução nl' 2.156, de l3 de novembro
de 1979, autorizando o Poder Executivo a contratar uma
operl!çào de crédito externo .até o mo_!ltante de USS
330,0 milhões, existindo um saldo deUS$ 97,0 milhões,

O Senado-Federal resolv~

Art. l"' E o Governo do I:stado de Minas Gerais autorízado a -feallzar, com a garantia da União, uma operação de empréstimó externo no valor de US$
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norteamericanos) ou o equivalente em outras moedas, de princip<~l, junto a grupo financiador a ser indicado sob a
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, a ser utilizfl,do em Programas de Investimentos, naquele Estado.
Art. 2"' A opcraçãÕ realizar:se--á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame. das
cundições .c~:editícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Barlco Central do Brasil, nos termos do art. 1~", item 11, do Decreto
n~' 74.157,.de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí_ti~a ec_o_il.ôinico-fi_rianCeira do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Resolução n\' 2.156, de 13 de novembro de
1979, da Assembléia. Legislativa do Estado de Minas Ge-

raJs,_ autorizadora da operação.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO
DE RECEITA E DESPESA

Ano

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais, a
contratar operação de empréstimo externo no valor de
VS$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norteamericanos), destinado ao programa de investimentos do Estado.

-

Art. 3<:> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
·
~ ,Sala_da Comi~são, 14 de_ abril d~ 1983. -ltamar Eranca: Presidente - Josê Frage/li, Relator- Virgl'lio Távo~
ra - Jorge Ka!ume - G_abrie! Henne~· - Lourival Bap. ·ilsta.:.... Jorge Bornhausen- Jutahy Magalhães -Josê
Lins.

~
~

64.009
67.192
74.399
77.746
47.439

do qual está sendo utilizadil uma parcela de USS 80,0 miw
lhües·
b) '-Aviso n"' 348, de JJ de março de 1982, da SEPLAN, reconhecendo o caráter prioritário da operação,
bl!m ~como a cap<~cidade de pagamentõ do Estado;
cJ A Exposição de Motivos n"' 089, 5 de maio de
1982, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Fe~eral, para os_
finS do <~,rL 42, item IV, da Constituição;
d) Oficio (FI RCE 82/113) do Departamento de Fis-Cã!izuçà~ e Registro de Capitais Estrangeiros, creden-

PARECER N' 256, DE 1983
Da c;n:JisSãO-d~--constituiçiio e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n"' 25, de 1983, da Comissão de
Finanças, que ''autoriza o Governo do Estado de Minas Gei'ais a conúatar operação de empréstimo exter~
no 'no valor de USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de
dólares norte-americanos), destinado ao Programa de
Investimentos do Estado".
Relator: Senador Alfredo Campos
A Comissão de Finanças, nos termos regimentais,
apresentou projeto de resolução que autoriza, art. !9, "o
Governo do Estado de Minas Gerais a realizar, com a
garantia da União, uma operação de empréstimo exter~
no no valor de USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de
dólares norte-americanos) ou o equivalente em outra
moeda, 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 em Programa de
Investimentos, r>!-lquele Estado".
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2. A operação de crédito, na conformidade do artigo
do referido projeto, HrealiZar-se-â nos termos a pi-ovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art, !9, item II, do Decreto
n.,. 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos _encarregados da execução da política econômíCo~financeira do Governo Federal, e, ainda,
2~>

o disposto na Resolução

n~>

2, 156, de 13 de novembro de

1979, da Asseinbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, autorizadora da operação".
3. Para atender as disposições do Regimento Interno
e da legislação pertinente, foram anexados ao processado os seguintes do_cume_ntos, além dos exigidos pela Comissão de Finanças, conforme o exame do parecer daquela Comissão:
a) cópia da Resolução n"' 2.156, de _!3_de novembro
de 1979, autorizando o Poder Executivo Estadual a contratar uma operação de crédito externo até o valor de
UsS 330,0 milhões;
b) Aviso n9 348, de 31 de maio deJ979, da SEPLAN,
reconhecendo o caráter prioritário da operação bem
como a capacidade de pagamento do Estado;
c) Exposição de Motiv_os nY 089, de 5 de maio de
1982, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para fins
do art. 42, ítem IV, da Constituição;
d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 8Z/I I3) do Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando _a _operação em pauta, com base nas
atribuições conferidas pdo De!c~ n9 65.071, de 27-8-69 e
pelo Dec. n__~ 84._U_8.,_de_2~10-79; e,
e) Comportamento da dfvida Estadual_ (Interna e_Externa), analisada pela Comissão de Fi_nanças,
4. Como se_ verifica _do exposto, a matéria foi detalhadamente examinada pela Comissão de Finanças, que,
após cumpridas todas as exigênciaS re!gimentâ(S art. 403,
alíneas a, b e"· opinou pela aprovação da solicitaçã_o _d_o
GOVerno do Estado de Minas Gerais, nOs termos dO projeto de resolução que apresentou, na foiina do art. 108,
item VI, do Regim-ento Interno.

5. No que compete a esta Comissão examinar- aspecto jurídico-constitucional - nada há que possa ser
oposto, podendo o projeto ter tramitação normal.
Sala da Comissão, 27 de abril de 1983. - Helvídio Nune.>. Presidente, em_ exercício- Aifrr:.do Ct:imjiOS,Relator
- Aderbal Jurema- /IIartins Filho - Guilherme Pai·
meira- Hélio Gueiros- José lgnácio- Enéas Fiih'as
- Amara/ Furlan.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Yargas)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr..
]9-Secrctário.
São tidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO No 65, DE 1983
.. Introduz dispositivos na Lei n9 5.859, de 11 de dezembro de I 972, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico•.• ''
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 b acrescentado ao art. 49 da Lei n9 5.859, de
li de dezembro de 1972, o seguinte parágrafo úniC-õ:"Parágrafo único. O limite de sessenta (60)
anos de idade a que alude o art. 49 do Decreto-lei n'
710, de 28 de julho de 1969, não se _aplica ao empregado doméstico que:
(-já exercia, anh:ríormente a 28 de julho de
1969, sua atividade profissional;
( J - estava inscrito corria Segurado facultativo
para todos os efeitos e, nessa qualidade, jâ vinha
contribuindo na forma da legislação anterior;

III -já sendo segurado obrigatório, tenha adquirido ou venha a adquirir a condição de empregado doméstico depois de desligar-se do e_mprego ou
atiyidade de que decorria aquela situação."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na -data de sua
publicação.
Art. 3Y Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Lei n'? 5.859, de 1I de dezembro de 1972, considerou
- o empregado d~?méstico se_gurado obrigatório 'da previdência social, sem impor qualquer restriçãõ em função
de id:lde.
Entretanto, o Decreto n9 71.885, de 1973, pelo art.
89, estabeleceu que o limite de sessenta _anos de idade
para a filia(;ão à previdência não se aplica somente ao
-empregado doméstico inscrito como facultativo e que,
neSút qualidade-j.l Vlnha contribuindo na forma da Legislação anterior, bem como o que, já sendo segurado obrigatório, adquiriu ou venha a adquirir a condição de doméstico após se desliga_r ~o emprego ou atividade de que
decorria tal situação.
Deixou o .regulamento mencionado,, portanto, de incluir, digo, de excluir do limite de idade os que, antes de
28 de julho de 1969 (data da e:dição_do_Decreto-léí"ri9
710, de 1969), já exerciam a atividU.de profissional de doméstico.
Trata-se de evidente injustiça que o presente projeto
de lei visa corrigir.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1983. - Nelson Carneiro.
LEGISLA CAD CITADA
~LEI N' 5.859, DE I I DE DEZEMBRO DE I972

Dispõe sobre a profissão de empregado doméstico,
e dá outras providências.
Art. 49 Aos empregados domésticos são assegurados os benefícios e serviços da_Lei Orgânica da Previdência Social, na qualidadse de segurados obrigatórios.

DECRETO-LEI No 710, DE 28 DE JULHO DE 1969
Altera a legislação de previdência sociaL

Art. 4~ Após completar sessenta naos de idade,
quem se nliar ao sistema geral da previdência social so·
mente fará jus ao pecúlio de que trata o § 3~' do artigo 5Y
Oa Lei n? 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a redação
que lhe d_eu o Decreto-lei n9 66, de 21 de novembro de
1966.
Parágrafo único. As contribuições do segurado pelo
exe-rcício de outro emprego ou atividade que venha a iniciar apôs c-ompletar sessenta naos de idade não serão
computados para efeito de salário-de-benefício, e somen~
te darão direito à percepção do pecúlio de que trata este
artigo.

- ( Ãs Comissões de _Constiruiçào e Justiça e deLe·
gülaçào Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO

N•~

66,!)E I983

Institui o Projeto Nordeste e dá outras
cias.

providên~

O_ Co!lgresso Nacional decreta:
_ CAPITULO I
Do Projeto Nordeste
Art. ]'? E o poder Ex.ecutivo autorizado a instituir,
consoantes as disposições desta lei, no âmbito do Siste-

Abril de 1983
ma Nacional de Planejamento, o Projeto Nord~te, tendo como objetivo fundamental acelerar o processo de desenvolvimento do Nordeste de modo a eliminar o hiato
de desenvo_lvimento entre as regiões Nordeste, Sudeste e
Sul.
Art. 29 A União destinará anualmente para investimentos, transferências e custeio, em cada caso, para aplicação obrigatória no Nordeste, parcelas dos recur~os do
Orçamentos da União e de sua Administração (ndireta,
dirctamente proporcionais à sua área e população e inversamente à renda média per capita, em relação às demuis r~gíões_ brasileiras, Nordeste, Sudeste, Sul e CentroOeste.
Art. 3'? O Projeto Nordeste será constituído de:
I - Planos Regionais de Desenvolvimento do Nordeste. com a mesma duração dos Planos Nacionais de
Desenvolviment~. em consonância com as respectivas diretrizes;
I I - Orçamentos Plurianuais de Investimentos dedu·
ração tríenal, correspondendo a cada Plano de Desen~
volvimento do Nordest.e, de modo a que o primeiro desses Orçamentos se inicie coincidentemente com o da que·
_les Planos c o segundo se e!J-cerre juntamente com eles;
III- Os Estados, Territórios e Municípios orientarão, no Projeto Nordeste, os respectivos Planos de Desenvolvimento Estadual, Microrregional ou Municipal,
no ·que couber e for aplic:ldo, Com a duração dos períodos próprios de Governo;
IV- O Orçamento Plurianual Federal d_e lnve_stimen·
tos e o Orçamento da União, para esse efeito-e respectivo
controle, serão apresentados de maneira regionalizada
para_ o _N9rdeste, e, supletivamente, de maneira setoriali:wda e organizacional, salvo as dotações relativas ao
der~s Legislativo e Judiciário, Presidência da República
t" Ministerio dus Relações Exteriores.

ro-

CAPITULO II
Da Organização Básica da SUDENE
A'rt. 49 À Superintendência do Desenvolvimento do
NOrdeste (SUDENE), vinculada ao Ministério do lnteríor a nível de Secretaria de Estado, com autonomia administrativa, técnica e financeira, incumbe a coordenação de todos os planos, programas, projetas e atividadcs f~.:dt':rais no Nordeste.
Art. 5'? A SUDENE compreende:
I -Conselho Deliberativo;
11 -Secretaria Executiva,
Art. 6'? O Conselho Deliberativo da SUDENE será
constituído de 35 (trinta e cinco) membros, sendo 9 (nove) indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste- um por Estado - 5 (cinco) membros natos, I
(um) representante do Estado-Maior das Forças Armadas c 20 (vinte) representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I - Ministério da Agricultura;
I I - Ministério da Educação e Cultura;
][(-Ministério da Fazenda;
IV- Ministério da Indústria e do Comércio;
V- Ministério das Minas e Energia;
VI- Ministério da Previdência c Assistência Social;
VII- Ministêrío da Saúde;
VTH- Ministério do Trabalho;
IX- Ministério dos Transportes;
X- ConTederação Nacional da Agricultura;
XI- Confederuçào Nacional do Comércio;
XII- Confederação Nacional da Indústria;
XII I -Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura;
XIV- Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Indústria;
· ·
XV- Confederação Nacional dos Trabalhadores nos
Transportes;
XVI-Confederação das Igrejas Cristãs;
XVII- Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência;
XVIII- Universidade Federal sediada em um Estado
nordestino, em rodízio anual;
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Art. 99 TOdas as- áreas rurais do Nordeste são consi~
. deradus prioritárias para reforma agrária, na forma do
Estatuto da Terra e legislação correlata, inclusive das
-Cooperativas. Integrais (CIRA).
Art .. 10. Todos os contratos de meeiros, colonos,
parce[eiros, _arrendatª-rios e traQ.alhadores rurais. a qualquer título deverão ser obrigatoriamente registrados nos
cartórios locais, sob fiscalização semestral do Instituto
Nacional d_e Colonização e Reforma A.grária (INCRA).
Art. I I. Mediarite convênio -rrit.iltipartite, -de cjue
participarão obrigatoriamente a SUDENE, o INCRA, o
BNCC, Cooperativas, Sindicatos Rurais e, quando couber, o DNOCS, a CODEVASF, o BNB, o IAA, a
CHESF, _Universidades, Centros de Pes_quisa, outros ór·
gàos, entidades e empresas, serão constituidas Cooperativas de Produção, Consumo, Habitacionais, Serviços,
Mistas, no mínimo três por Município.

XIX- Banco Central do Brasil;
XX- Banco Nacional do o-esenvoi"ViiTiento Econômico.
§ IQ São membros natos:
a) o Superintendente da SUDENE;
b; oPrcsidente do Banco do Nordeste do Brasil;
c) o Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas;
d) o Presidente da Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco;
e) o Presidente da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco.
§ 2Y Os Governadores dos Estados, sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos
respectivos Estados.
CAPITULO III

Dos Planos e Programas Especiais para o Nordeste

Do De;envoh·i-mento da Mineração e Atividades
~orrelatas no Nor,deste
, Art. li ··Fica assegurad·o aoS garimpeiros e min6ra·
dores autónomos brasíleíros nafos o direito de serem
concessionários de minas e explorações minerais.

Planos Regionais de Desenvolvimento Científi·
co e Tecnológico;
IV- Pianos Reglonais de Agdcl_lhura, Pecuária, Pes·
ca. Abastecimento. Agroindústria:
lii -

Art. !4._ A Companhia de Pesquisas de Recursos
Minerais (CPRM) fica autorizada a estender, no Nor~
deste, SUas atiVidades de prospecção e pesquisa· às de
produçiio- Tnineral e atividade$. correlatas, quer direta~
mente, quer em convénio com a SUDENE, PETROMI~
SA. ALCANOR, CVRD, 01:1tros órgãos e _entidades,
quer, em reginlC. de economia mista com capitais inteira·
mente nacionais.

tema de Zona Franca do Nordeste;
VII- Planos Regionais de Minas c Metalurgia;
VIII- Planos Regionais_ de Energia e Recursos
Hídricos~

IX- Pianos Regionais de Saúde. Assistência ePrevi·
dência Social:
X - Plõ.lnos Regionais de Emprego, Associativismo,
Trabalho e Cooperativismo;
XI- Planos Regionais de Transportes, Terminais,
Comunicações e Urb<lnizaçàO;

Art. 15. A SIDERBRÁS implantará ou incentivará
a implantação em cada Estado nordestino de um com~
plexo siderúrgico, capaz de um poder germinativo de
pólos metalmecánicos estrategicamente dispostos em
todo o Nordeste.

XII- Planos Regiont~is de Emergência, Soc'?~ro_ e
Defesa Contra Calamidades Pllb!lcis;
-XIII - Prograrna de Desenvolvimento de Áreas Inte·
eradas do Nordeste (POLONORDESTE);
- XIV- Programa de Reestruturação Fundiária do
Nordeste;

XVIII- Programas

Regiot~ais

de Fontes Alternativas

PROÓLEO, SOLAR, EÓLICA e outros);
XIX- Programas Regionais de Macrorrefloresta~
mento e Grandes Obras Hidráulicas;
XX - Programas Regionais e Projetas Relevantes
vinculados ao Sistema de Incentivos para o Desenvolvi~
menta do Nordeste;
XXI- Programas Regionais de Cooperação Popular,
Empresarial, GoVernamental e Educacional (Projeto
Mutirào Nordeste)._

CAPITULO IV
Das Bases para a Reestruturação Agrária. do Nordeste
Art. 8"' As propriedades rurais do Nordeste, com
área superior a módulos aprovados pela SUDENE e fi.
xados pelo INCRA. serão taxadas progressivamente de
modo a que as glebas com grau de utilização técnicoeconômicLt inferior a sessenta Por cento da rtisj)ectiva
área serão declaradas de interesse para desapropriãçào
por inreresse sociaL

CAPITULO VIl
Do apoio das Forças Armadas
ao desenvolvimento do Nordeste
Art. 19. O apoio das Forças Armadas ao desenvol·
vimento do Nordeste se processará mediante:
I - instalação de novas unidades de engenharia de
construção, inclusíve de açudagam, irrigação e grandes
obras hidráulicas, de propósito múltiplo no Nordeste;
l l - implantação de campi avançados no Nordeste,
das Academias Militar, Naval, da Força Aérea, das Poli~
cias Militares, Corpos de Bombeiros e Policias Monta~
das:
III -instalação de indústrias de material bélico e de
tecnologia de ponta, com o incentivo das Forças Arma.
das, inclusive com os campi avançados. do CTA, dos
Centros de Pesquisa e Desenvolvimento do Exército,
Marinha e Forças Armadas Auxiliares;
IV - extensão da rede de Colégios Militares a todos
os Estados do Nordeste, .como estabelecimentos-padão
de ensino e civismo;
_ V~--:--.a~u_aç~o :p~.Qr.itárJ_a, quando criado, do Serviço
Agropecuá_rio do Exército (SEAPE) no Nordeste, visan.
do à reestruturação agrária e à racionalização do abastecimento na Região.

Art. 13. ·A SUDE.NE concederá prioridade na concessào·-de incentivos para as empresas de capital inteiramente nacional que se venham a dedicar à mineração e
; -a(iv.ldades correlatas.

V - Planos Regionais de Industrialização;
V I - Pianos Regionais de Comércio Exterior e do Sis·

e Nào·Convencionais de Energia_ (PROÃLCOOL,
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CAPITULO V

Art. 7" O Sistema de Plancjamentos e Desenvolvimento Regional do Nordeste compreenderá:
l - Planos Diretores de Desenvolvimento Regiot~al
do N ardeste;
I I - Planos de Integração Nacional (PIN) do Nordes·
te às de.rnais Regiões do País;

XV- Programa do Trópico Semi-Árido;
XVI- Programas Regionais do PIS, PASEP e demais Fundos Federais_de Fomento e Integração So.cial;
XVII- .Program:.1 Especial de Apoio ao Desenvolvimenta da Região Semi~Árida do Nordeste (Projeto Ser~
tanejo);
-
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__ Aá. -í6. O cálcUlo das regalia~ royalries pela exploraÇão dOs ·recursos n1tnerais será feito semestralmente seo critério ad·~·alorem, sendo a dotado para valor
=de referência o vigente no mercado internacional e não o
de. um preço b;ísico fixo.
~ gurrdo

_

CAPITULO VI
Do Processo de Industrialização do Nordeste
Art. I7. A implantação e a expansão dps Distrito.s
Indus.tri<Ús considerados essenciais ao processo de indus-trialização do Nordeste teràQ asseguradas elevadas prio~
ridades para a concessão de incentivos por parte da su.
DENE e demais órgãos, entidades e empresas do Poder
PUblico. _
Art. 18. O Governo Federal, através da SLJDENE e
BNB~ enl convênio com as empresas públicas e socíeda·
des de economia mista, implantarão e ampliarão, em
cada Estado nordestino~ pólos e complexos industriais
~ompatíveis Com seus recursos naturais, voltados para os
mercados interno e externo, prioritariamente nas ãreas:
r -petroquímica;
I I -química de buse;
lfl- química 1ina;IV- metalmecâníca;
V - eletrQeletrônica;
VI -siderúrgica;
VII- metalürgica estratégica;
y1II ..--:::b1:lka;
IX- cimento e cal;
X"- equipamento e material de transporte, energia e
comunicações.

CAPITULO VIl

-DaS DisiJosiçOes Gerais
Art. 20. Serão declarados prioritários para efeito de
desapropriação urgente por interesse social as áreas ob~
jetO ·de_grilagem e tensàes sociais no Nordeste, definidas
pelo INCRA.
Art. 21. Constituem programas prioritários para o
Nordeste:
1 - O Plano de Recursos Hídricos para o N ardeste;
11- O Programa Regional Integrado de Engenharia
Rural, compreendendo a Açudagem, Irrigação, Rodovias Vicinais, E!etrificação Rural, Colonização e Co.operativismo;
III- Sistema df:-Pólos, COmplexOs e Distritos Indu.striaiS estrategicamente dispostos em relação aos Portos,
Terminais e Entrepostos;
IV- Sistema de Zona Franca do Nordeste.
Art. 22. A atuação do Governo Federal no Nordes~
te será diíere.tfciada- a rim de que, no menor pr::i:zo pôssi~
vef, s.eja eliminado o hiato _inter~regional de desenvolvi.
mi:ntO entre o Nordeste e as regiões Sudeste e Sul do
País.
Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação..
Art. 24. Revogam~se as disposições em contrário.
Justificação

AS esperanç-ãs depositadas, inicialmente, na lnspetoria
f~_deral

_de Obras .Con~ra_ as Secas, no Departamento
Nacional çle __Obras Contra as Secas e, m.iis recentemen!e, na Supêríntendéncia do Desenvolvimento do Nordes~
te foram, em pequeníssima parte, atendidas, tanto quan~
to a aplicaçãO dos recursos arçamentários previstos, para
_a região. pela Constituição de 1946, suprimidos pela
rnais difícil inspiração do Constituinte de 1967.
Quem examirla~o-•·gãp··-enire a região Sul e o Nordeste, no último decênio, verifica que o sistema 34(18, desti·
n_ado a hll,!,!!)r recursos fiscais para Os investimentos nor.
destinos. furlcionou muito mal, tanto assim que, tendo
havido no Nordeste um crescimento de pouco mais de
seis por cento ao ano, ele foi de cerca de dez por cento
anualmente no Sul do País.
Impõe·se, conseq"itentemenie, a ~doção de um novo
sistema. capaz de propiciar a redução do ugap" desen_yoi_vimentista entre as duas regiões.
Tal o objetivo do presente projeto, que autoriza o Sistema Nacional de Planejãmento, por via do Projeto Nor~
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deste, ..a acelerar o processo de desenvolvimento do
Nordeste, do modo a eliminar o hiato de des_envolvimento entre as regiões Nordeste, _Sudeste e Sul".
Para tal ftm, destinaria a Unlão, anualmente, para
aplicação obrigatória no Nordeste, rendas_düe_tamente
proporcionais à área c população e inversamente à renda
média per capira, no que: tange às demais regiões brasileiras.
O Projeto Nordeste se constituirá de planos regionais
de desenvolvimento, orçamentos plurianüais de_ investimentos de duração trienal; a SUDENE terá autonomia
administrativa, técnica e financeira, para a coordenação
de todos os planos, programas, projefos e atívidaâes federais no Nordeste, constituída pelo Conselho Deliberativo e pela Secretariã Executiva_
O Coriselho Deliberativo se{á composto de trinta e
cinco membros, sendo nove indicados pelos Governadores dos Estados da ãrea, cinco membros natos, um representante do Estado-Maior da Forças Armadas e vinte representantes dos MiriíStêrios, das Confederaçõ_es Nacionais da Agricultura, do Comêrcio e da Indústria, dos
Trabalhadores na Agricultura, na Indústria e nos Transportes, da Confederação das Igrejas Cristãs, da Sociedade Brasileifa para o Progresso da Cíênciã, da Universidade federal sediada em cada E.stado nordestino, em
rodíziO anUãl, d_o _Ban_co Central do Brasil e do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico.
São membros natos desse Conselho o Superintendente
da SUDENE, o Presidente do Banco do Nordeste do
Brasil, o Diretoi-Geral do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, o Presidente da Companhia do
Desenvolvimento do Vale do São Francisco e o Presidente da Companhia Hidrelétrica do São Francisco.
Poderão os governadores dos Estados do Nordeste,
quando o queiram, assumir pessoalmente a representação da sua Unidade, enquanto o Sistema de Planejamento compreenderá os seguintes planos de programas:
de Desenvolvimento Regional do Nordeste;. de .Integração Nacional do Nordeste às demais regiões do País;
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; de Agricultura, Pecuária, abastecimenlo, pesca e Agro indústria,
a nível regional; de Industrialização; de_ CQ~c]Q_Exte
rior e do Sis_tema_dJ!_Z.QW._Fra_nc-ª d_p Nordeste; de Minas
e Metalurgia; de Energia-e Recursos.Hídricos; de Saúde,
Assistência e Previdência Social; de Emprego, Associati~
vismo, Trabalho e Cooperativismo; de Trasportes, Terminais, Comunicações e Urbanismo; de Emergência, Socorro e Defesa-ContnCCalamidades Públicas; de.Qesen~
volvimento, de Áreas Integradas do Nordeste (POLONORDESTE); de Reestruturação Fundiária; do Trópico
Semi~Ãrido; do PIS, PASEP e demais fundos, e- Oívd regional; Fundos Federais de _Fomento e Integração So~
cial; Programa Especial de apoio ao Desenvolvimento da
Região Semi-Árida do Nordeste (PROJETO SERTANEJO); Programas Regionais de Fontes Alternativas e
Não-ConvenciónaíS de Energia (PROÃLCOOL,
PRÓLEO, SOLAR, EÚLICA e Outros); Programas Regionais de Macrorreflorestamento e Grandes Obrils Hidráulicas; Programas Reg"ionais e Projetas Relevantes
vinculados ao sistema de INcentivos ao Desenvolvimento do Nordeste e Programas_ de_ Cooperação- Popular,
Empresarial, Governamental e Educacional (Projeto
Mutirão Nordeste)~
Quanto às bases para a reestruturação ag~ãria da região, prevê o projeto que as propriedades rurais com
área superior aos tnódulos da SUDENE, fixidos pelo
INCRA, sofrerão taxação progressiva, podendo ser declaradas de interesse para a desapropriação por interesse
social, enquanto serão prioritárias para a reforma
agrãria todas as áfeas _rufais do Nordeste, ficando sob
fiscalização semeSfral do Instituto Naciori3.1 de Colonização e RefOrma -A..grãria todos os contratos de meeiros,
colonos, parceleii'-Os, arrendatãiios e trabalhadores rurais a qualquer título, obrigatoriamente registrados nos
cartórios locais.
Serão constifuídas CooperatiVas de Produção, Consumo, Habitacionaís, de Serviços- e Mistas, rio míniinOtrês
por Município, com a participação obrigatória da SU-
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DENE, do INCRA, do BNCC, das Cooperativas e Sindicatos Rurais e, quando couber, do DNOCS, da CODEV ASF, do BNB, do IA A, da CtiESF, das Universidades, Centros de Pesquisas e outros órgãós, entidades e
empresas.
O projeto assegura aos ga"r1mpeiros e tUineradores autónomos brasileiros natos o direito à concessão de minas
e à exloração _de minerais, havendo incentivos prioritários da SUDENE à mineração e ati vidades correlatas.
A Companhia de Pesquisas de Reçursos Minerais estenderá ao Nordeste_ suas ativid<J.des de prospecção, pesquisa, produção mineral e correlatas, quer em convênio com
a SUDENE, a PETROM!SA, a ALCANOR e a CVRD,
eriquanto a SIDERBRÁS implantrá ou incentivará a implantação, em cada Estado nordestino, de complexo siderúrgico, capaz de gerar pólos metalmecânicos. O cálculo dos "royalties" pela exploraçã_o _dos recursos minerais será feito semestralmente, segundo o critério "ad~
valarem", adotado para o valor de referência vigente no
mercado internacional e não o de um preço básico fixo.
Ao dispor sobre o processo de industrialização do
Nordeste, prevê o projeto a implantação e a e;w;pansão
dos Distritos Industriais considerados essenciais ao desenvolvimento fabril da região, asseguradas elevadas
prioridades para a concessão de incentivos da SUDENE
e demais órgãos, entidades e empresas do Poder Público.
A SUOENE e. o BNB, em convénio co~ empresas
públicas e sociedades de economia mista, í-qceJltivarão
paios e complexos industriais nos Estados nordestinos,
compatíveis com seus recorsos naturais, prioritariamente
nas ãrea_s da petroquímica, da química de base, da química (in~. da m_etalmecânica estratégica, da _eletroeletrônica, da siderúrgicá, da metalúrgica, d~ _béÍica, da de cimento e_ da de equipamento e material de transportes,
ene:rgia e comunicações.

Prevê o Projeto de apoio das Forças Armadas ao Deserlvcilviini;nto do Nordeste, pela instalação de Unidades
de engenharia de construção e açudagem, irrigação e
grandes obras hidráulicas; implantação de campu.~
avançados das Academias Militar, Naval, da Força
Aêrea, CorpoS de Bombeiros e Polícias montadas e Mili-tares; intalação de indústrias de material béHco e tecnologia de ponta, inclusive com os campi.f avançados do
CTA; Centros de Pesquisas do Exêrcito, Marinha e
Forças Armadas Auxiliares; extenção da rede de Colégios Militares a todos os Estados nordestinos e atuação
prioritária, quando criado, do Serviço Agropecuãrio do
:Cxércitci (SEAPE:) nO Nordeste, com vistas à teestnitu~
ração agrária e à racionalização do abastecimento.
Declaradas prioritárias, para eTeito de reforma
agrária, as áreas objet!?s de tensão social no Nordeste,
com_o tais definidas pelo INCRA, constituem programas
prioritário§~

a)
b)

o Plano de. Recursos Hídricos para o Nordeste;
o- Prograr_n-a Regional Integrado_de engenharia ru-

fai;
c) sistema de pólos, complexos e distritos industriais
estrategicamente .dispostos em relação aos Portos, Terminais e Entrepvstos;

Sistema de Zona Franca do Nordeste.
Diz o Ultimo artigo que .. a atU.ação dQ Governo Federal no Nordeste será diferenciada,_ a fim de que, no menor prazo possível, seja eliminado o hiato inter-regional
de- desenvolvimento enire o Nordeste e as regiões_ Sudeste e Sul do País",
d)

A presente proposição nada inova: apenas coordena,
remaneja e, finalmente, unifica os planos atualmente
existentes com vistas ao desenvolvimento do Nordeste
integrado ao progresso nacional.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1983. -Passos Pôrto.
(Às Comissões de Coflstituiçào e Justiça, de Assuntos Regionais, de Serviço Público Civil e· de Finanças.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N' 67, DE 1983
D~spõc

multa

-~~s

Sobre a cobranca de juros, acessórios e
contratos cívis e dá Outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Nos contratos civis, os juros e acessórios-incidenteS sobre prestações vencidas serão calculados,
obrigatoriamente, pelo tempo decorrido entre o termo
. fatal e ..a data efeliva da liquidação.
Parágrafo único. Ocorrendo o vencimento cm dia feriado por lei, o devedor não incorrerá em mora, se o pagamento for efetuado no primeiro dia útil após o vencimento.
Art. 29 A multa somente será permitida se previamente pactuada.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4~> Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É praxe, hoje, a cobrança de juros, acessórios e multa,
por mês inteiro, ainda que o pagamento da prestação
seja efetuadoum dia após o vencimento. Cobram-se 1~%
sobre o valor nominal da prestação, ainda que decorrido
apenas um dia do vencimento.

· O pfesente projeto de lei viSa a coibir o abuso. ~reten
de introduzir_ na prestação paga com atraso o priilcípio
da proporciOnalidade, ou em outras palavras, da incidência do fator tempo.
Os colégios, as locadoras de imóveis, as fornecedoras
de água e energia elétrica e outras adotam a praxe, talvez, com o objetivo de reduzir o tempo gasto pelo funcionário que opera o cálculo. Esse critério, porém, é injusio e, sem soritbra de dúvidas, _um ªtentado contra a
economia popular. E se o atraso decorrer de dificuldades
financeiras do devedor pobre, e não apenas de sua falta
de atenção, a injusüça é mais clamorosa ainda.
Este projeto pretende, se aprovado, corrigir o defeito.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1983.- He/vfdio Nunes.
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Carlos Chiarelli.
O SR. CARLOS CHIARELLI (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
a) Aproxima-se o Primeiro de Maio, com suas histórias de lutas e festas, de sangue, de conquistas e de demagogia das concentrações populares com gente cheia
de-esperança _e com mensagens vazias de conteúdo.
Hã obrigação de rePensar o quadro nacional, no seu
contorno social-político e econômico.
b) Transformou-se o perfil político da Nação em
pouco tempo, em três ou quatro anos {um segundo_ na
vida d!! uma civilização, um minuto na história de um
pafs). O que era expectativa virou realidade; o que era
sonho é rotina do varejo diário. O que fora angústia de
não ser passou a ser o companheiro do convíVio de cada
jornada. "Quem te viu, quem te vê" (como dizia_o_Chico
nos seus tempos de menino-poeta): expressão para o
Brasil de hoje, se lembrarmos o de ontem.
Adulto no processo democrático. Adulto por um processo _de emancipação rápida, depois de longa letargia,
em- qtieã.- maturação foi suspensa. Hoje falam dos A tos
Institucionaís õs histoiiadores; a an-istia foi tão Si&riTficativa que mais do que os entraves políticos superou a burocfacla; este empictlho histórico da vida nacional.
Enfiin, nesta Cása, instala-se Comissão ampla, multipartidária, para rever o que era tabu e gerava pânico: a
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Lei de Segurança Nacional, e, agora, vai ela para o pelourinho do debate crítico-e-largo dos questionamentos
jurfdico-político e parlamentares.
Enfim, no campo político, chega-se ao ponto maior do
processo~ entendem todos da conveniência e dã- oP-ortunidade de mudar a estrutura constitucional. Querem uns,
penso que menos acertadamente e vi!ndo implosões e explosões que não ocorreram nunca Cm nOssa met~ffiorfo
se política, progressista e grãdual, insistir corri a Assembléia Nacional Constituinte, entendemos nós outros
que hã um Congresso válido e valioso, ungido pela vontade popular, que tem os instrumentos hábeis para fazer
a Grande Reforma, marcaf!do as líqhas matriz~ 9a 9-ova
Carli:!, que haverá de ser o alinhamento básico da nova
sociedade brasileira, pluralista e participativa. Vma
Constituição sem os detalhes menores e sem o emendar
menos digno do âesfigurado, omisso e ao mesmo tempo
redundante texto atual.
2.- Mas uma_ DemocraCia nã_o se faz neffi é apenas
uma Constituição arêjada e 'um conjunto - por m~íS
inspirado que seja de díSPOsitivos politico-institucionais.
Ela é também anistia, derrubada da censura, pluripartidarismo, voto secreto, eleição livre, posse dos eleitos.
Mas é isso - parcela insubstituível e valiosll. - mas é
algo mais.
3.- t triângulo equilátero, onde os lados iguais e
perfeitos são o político, o social e o econômico. Faz-se
sua construção a partir da aresta política. E esta praticamente se fez e se está a aperfeiçoar, num quase milagre
de transformação, por parte de um Governo, sob a Ilderança inquebrantável do Presidente João Figueii:-(!dci,
que teve a coragem e a ousadia de ter, sobretudo, a força
de se fazer menos forte para abrir espaços e permitir a
canalização de aspirações populares de liberdade, deixando passar o amplo debate nacional, que, às vezes, uns
teimam em não querer respeitar e outros procuram não
ver.
4.- No entanto, tal construção triangular requeipressupõe o segmento social, insubstituível e inadiã_vel,
na seqilência ordeira da obra que não pode parar, sob
pena de desmanchar-se ou de não se erguer. O relacionamento CaPital-trabalho na esteira dos tempos sempre se
fez sob a tutela draconiana de um Estado que, ao se djzer
defensor da livre iniciativa _e inspira_dor de mQdelagem de
economia privada, pautou-se- progressivamente pelo
avanço constante no rumo da estatização_. Aqui, desde os
tempos do Estado Novo, e mesmo antes dele, esboçou~se
e construiu-se um edificiáCO.r-porativo,-de inspiração em
modelos estrangeiros de suspeitfssima e lastimávCT eS-sêÕ.cia ideológica e doutrinária. E_enquanto_, cOmo castelos
de carta. os modelos caíam e passavam para os arquivos
esquecidos e eram repetidamente criticados e lastimados,
aqui, se preservava, apesar de tantos governos ·e de tan~
tos governantes, de tantos anos e várias décadas,_ de tantas e tão múltiplas siglas partidárias, o produto de malsinada origem e de tristes e tão danosas conseqiiênciãs.
Aqui, em pleno 1983, ainda estarilos sob a é&ide da legislação siildical que, na décâda· de 1930, copiou-se da
tristemente famosa "Carta dei Lavoro", que Benito
Mussolini institucionaJizou, em 1928, no seu delírio fas~
cista.

6.-1:: -possível que o Decreto-lei n~' 2.012, com suas
falhas e com seu impacto negativo, tenha sido capaz de
estimular o processo de aceleração da mudança soc.ial.
ContribUiu para sensibilizar a opinião _pública, para
preocupar a classe política, para mobilizar quadros par_tidários, tangidos pela necessidade e oportunidade de
revê-lo, examiná-lo, criticá-lo, debatê-lo.
E exatamente nesse momento passa-se a exigir da classe política um equilíbrio corajoso e uma moderação ou-·saaa. Impõe~se competência para os eleitos, que estão
sob o crivo de eleitores crentes na valia de uma democracia que teve o seu grande momento cívico no vestibular
exúoso-de r.s ·ae·no-vembro.- É hora de transformação e
mudança. É hora de implantação, mesmo ante a crise
conjuntural, ante as dificul~ades _ec~mómiCas, ante os
sobressaltos -cte um quadro interno nacional de rumos indefinjdos, mas nem por iss9 desesperadores, da DemoCracia Social. E é com ela Onosso compromisso. O nosso_
-=--- maior e afetivo compromisso. A .DenlOúacia, atê poderíamos dizer,já a temos, em conquistas que se tem so~
mado _na permanência de um avanço sem t~~guas e sem
paUsas: O SOcial-i::stãmos ainda a dever em termos de
modelagem ampla e de linhas duradoura.
O Sr, Aloysio Çhave.s_- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. CARLOS CHIARELLI Líder.

Pois não, nobre

O Sr.-A!oy.sio Chm•e.s- O discurso de\'. Ex•, proferido quase às vésperas das comemorações universais de J9
de maio, marca a sua preferência, pelos temas do direito
social, pelos problemas sociais brasileiros. É notória a
especialização de V. Ex.~ neste ramo, dirigindo impOrtan- te Departamento Trabalhista do Partido Democrático
- Social. Corrlo'Depuiado, como Senador, V. Ex~ mantém
permanente e Vivo interesse por todas as questões, não sóaquelas versadas em projetas de lei que tramitam no Senado e na Câmara, como outras que se situam num plano puran1inie douirinal. A referência que V. Ex~ faz à
Legislação -dO Trabalho é oportuna e_constitui também o
registrO -de_urii:a dii.ta histórica. Comemoramos, este ano,
osAO _anos da COnsolidação das Leis do Trabalho. V. Ex•
sabe também que em plena Segunda Gu~rra Mundial,
em !942, o falecido e pranteado Presidente Getúlio Vargils instituía a Justiça do Trabalho em todo o território
brasileiro. Exatamente este ano também o País vai comemorar o .ce:ntenário do nascimento desse eminente brasileiro. Esse registro não ê dispiciendo. O mundo todo estava envolvido em um grande conflito mundial, de pro·
porções imensas e de conseqüências imprevisíveis em
1942. Em pleno regime de exceçào no_País, no centro de
um conflito mundial, o Brasil através do seu Governo,
sobretudo do Presidente Vargas, voltou a sua atenção
para esse problema social, deu mais um passo além dos
__que já haviam sido dados atê àquele momento, e instituiu essa Justiça. Poderia ter deixado essa medida de lar- go alcance para um perfodo de paz, para o após guerra.
Mas Vargas teve a visão clara do futuro. Antecipou-se
como estadista, no seu tempo, com todas essas medidas
5.- Por isso, a abertura democratizante tem u_~ ~om~
que foram por ele adotadas e postas em prática, algumas
anteriores a esse p-eríodo e, outras, posteriore_s a_ ess~
promisso com o mundo do trabalho: oxigená-lo, escancarar de par em par as portas pãra que penetre a seiva vi_período._Nªº_ vo_!.l____fu~_x_!!ma análise da importância dessa
legiSlaç-ão. Ela é realmente extraordinária. Quero tam~
vificadora da Democracia Social. Apenas queremos que
__ bé.1p registrar~ ~omo_V, Ex• já_o fez, a contribuição de ornosso País passe a ter maturidade necessária para a~b!_:.
cionar os padrões de _democracia indUstrial que pers~$Ue _ - S;anismoS ln_tern,acioil~, como a Organização Intemacfonal do Tr-abalho, da qual o Brasil faz parte, e cuja,s ree que, acredito, tem condições de reivindicar, sen.do,
COmendações e- ,re.S_oluções têm sido também ratificadas
como ê, o 79 Produto Interno Bruto do mundo. Fim para
as tutelas estatais indevidas; fim para os inteivencionispelo Governo !:nasilej~o_. Concordo com V. Ex' Tive a
mos anacrônicos; fim para o centralismo exagerado; fim
oportunidade de dizer, na jLJ;)tifiç_açào de um projeto de
para as dependências desnecessárias, caStrantes -e, ao
lei que propõe a regulamentação do poder normativo da
Justiça do Trabalho e _do exercício do direito de greve,
mesmo tempo, estimulantes do apadrinhamento e da irresponsabilidade. E tempo -de organizaç~es_ ~s.oci_a~i_vas,
que_?__ abertur_a sindiCaJ é básica ao desdobramento do
sindicais que se afinem COm a no;a reafidade, _que
prÕCesso político. Se não antecedeu, deve, pelo menos,
cresçam em direitos e deveres, que_assumam não apeilas
caminhar pari passu com ele, porque ambas se integram,
a crítica fácil, o lamento permanente mas a responsabiliambas s_e completam. Este é o esforço do Governo do
dade representativa. _
-eminente .Presidente João Figueiredo, como V. Ex~ aca~
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ba de salientar em seu brilhante discurso. Congratulome, em nome do PDS, pelo pronunciamento de V. Ex•
O SR. CARLOS CHIARELLI- Agradeço a brilhante manifestação _:_do prezado lider da nossa Bancada,
incorporo-ã-ao nosso pronunciamento, certamente como
aquele capítulo que h~ de ser mais brilhante de tantos
quantos o integrem.
A Partir dessa põnderaçào que faz dos quarenta anos
da CLT, a coinpletar-se no próximo domingo, docentenário de Vargas, sob cuja égide a CLT foi instaurada e
implantada, em plena guerra, haveria de se dizer que,
terminada a hecatombe universal, a guerra pacífica em
favor das realizações, no campo de hurmônicas relações
entre o Capital e o .Trabalho, essa guerra prossegue, por- que o social estamos ainda a dever em termos de modelagem ampla e de linhas duradouras.
E ele passa necessariamente pela correção d_e uma
política salarial que se deve estrib-ar num salãrio mínimo
capaz de cumprir com seu dever constitucional, com sua
submissão legal e,- sobretudo, com seu dev_er social. E
não o faz, ainda que 40% dos assalariados deste País dele
dependam. E _diga-se de passagem: historicamente tem
sido assirri, não apenas hoje. o que não resolve, nem
conforta, mas informa e esclarece que não se pode persistir num critério de distribuição de reajustes tão desnivelados nos seus índices, que condene a Classe média, por
lei, ao empof?recimento progress~vo, tanto que ,em três
anos algumas ·faixas salariais tiveram uma Perda de 23%
do seu valor real de ganho; que não deixe ao sabor de
uma prática impraticável - a discussão da chamada
produtividade - os aumentos reais,

e

Enfim, que se substituu toda essa sistemática - que,
diga-se de passagem, teve o nosso apoio nu sua constituição em suas linhas gerais e que foi um grande avanço
social e uma medida oportuna na hora de sua implantação - em- nome dos tempos de abertura consolidada,
de democracia que não se esgota nem tem firri -no-Compartimento institucional, pelo avanço promissor que ora
estamos a colocar rumo à Negociação Coletiva, ulicerçada num salário mínimo realista e eticamente comprometido com seu dever moral, político e econômico, como
quer, meu caro Líder, a própriu Organização Internacional do Trabalho, atra'.'és das suas resoluções, rec_omendações e convenções.
U.ma__n_egociaçào coletiva, que seja o resultado de sin~
dicatos autênticos e atuantes, responsáveis e eficientes,
com direitos e deveres, sem tutelas e sem arbítrios semioficialistas; sindicatos de empregadores e de empregados
que sejam capazes de discutir e resolver as suas condições negoci3.is de pro(Iução, como ocorre de há muito
em todas as democracias do mundo ocidental e como
vem paulatinamente se implantando nas novas democracias emergentes dos países em vias de desenvolvimento.
Sem isso, a democracía esboroa-s.e,- perde sustentação,
não alcança a massa e não faz por ela. Sindicatos sem temores e que não causem temor, peça normal na vida profissional e associativa. Essa negociação coletiva, de partes livres e autónomas, que se colocam à Mesa de discussão em pé de igualdade, é a própria democracia regendo
o rela_cionamento antes autoritário, dependente e não
criativo t:;ntre Capitul e Ti_abatho,
É a fórmula única e inteligente que os países se regulam pela economia de mercado, que preservam a livre
iniciativa e a g_uerem com forte comprometimento social,
encontraram, felizmente para se_fazer forte ante a pressão demag~gica das propostas il_usórias das estatizações
incontroláveis _e_de ofertas de quimeras irrealizávcis. Ao
Estado, o dever de _devolver ao trabalhador - e a todo
trabalhador - o que a inflação lhe tirou, perversa e
cruelmente, de garantir o MIN!MO DIGNO e compatí~
vel com_as necessidades humana::. e com o equilíbrio social; ao Estado, a tarefa de lembrar que O EM PREGO
não é joguete, nem pode ser, em mãos de "a" ou "b",
mas que precisa ser amparado como conquista social,
antes de trocado simplória e simplesmente por aparentes
vantagens económicas transitórias e inseguras, que preci-
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sa, por isso merecci-a--GARANTIA EFETIVA e a SEGURANÇA FIRME de continuidade contra a despedida arbitrária ou imotlvada.
Ao Estado _o direito de fixar as grandes regras e de mediar o confronto eventual e o acerto permanente das
forças de produção, que dela são co-partícipes -no dia-adiil, e contrapartes nos (ít[gios periódicos e transitórios
dos ajustes contratuais, s~ assim s~ estará asseg_u~ando
vitalidade social à empresa. Só assim ela estará tendo o
respaldo da própria força de trabalho como instrumento
integrado no risco--a -que Se submete o CapitaL Só assim
se fará realmente um mercado de consumo interno capaz
de, ganhando mais, participando mais, consumir mais e
gerar mais e novos empregos.
Só assim se estará des.centralizando,_ desburocratizando o processo decisório no mundo sociaL Não são decre·
tos feitos à distância dos ventos reais, por quem, tecnocrata asséptico, provavelmente, não c_onvíveu nem convive com a realidade dos ctinãmicos fatos s_ociaiS, os que serão capazes de reger num país continente, como o nosso,
pleno de diferenças, de desnív-eis e de desigualdades, com
normas formalmente iguais muitas vezes e por isso injustamente desiguais ante situações difefenCiadas. Só através da entrega às próprias partes, Utilízando sua capacidade de gerenciar seus interesses, de pressionar por suas
reinvidicações chegar-se-á, mesmo com tropeços do
aprendizado autêntico, ao objetivo ma_ioi": __Para isso,_ obviamente imprescindível se faz a modernização, a agilização e a liberalização d_a lei de greve, para que realmente o seja, como hábil instrumento para· exercfcio compatível e adequado _de um direito, e não comO fo{rrla de
reprimir e impedir a sua utilização que a Constituição
tanto enuncia, e a lei na prática permanente denuncia e
revoga.
É hora de gerar empregos, custe o que custar, porque
pior que o desemprego só a guerra, como dizia Churchill, porque também ela traz o desemprego. 1:: hora de
evitar a rotatividade; em nome de motivos económiCos,
rotatividade pérfida~ a lançar o trabalhadOrri"i"-ciranda
da angústia. É hora de pactos sociais de alto nível, que
transcendam o limite das siglas partidárias e invadam o
campo largo das aspirações comuns de segurança nado~
na! baseada no seu melhor pressuposto, que é o bem comum e o bem-estar social. 1: hora de conciliação, não
para a passividade fatalista dos que esperam o desfecho,
mas para o trabalho febril da construção consensual de
alternativas, que devem ter o grifo forte do social, num
país com uma dívida para com os seus filhos de trilhões e
trilhões, há tanto tempo constituída, e que precisa ser
resgatada, mais do que em cruzeiros ou em dólares, por
oportunidades de trabalho e possibilidades de_contribuir
com dignidade para a tarefa de construção nacional.
A democracia que estamos a construir, e que não se
alimenta de ódíos, de discriminações e de vendetas, é
para isso, ou então não dirá a que veio. Temos Um desafio na curva próxima que na esquina do ano dois rilil haveremos-de enfrentar, em nosso itinerário para um destino desafiador, ao mesmo tempo promissor e· difícil: -Ã
classe política se entregou uma tarefa de ir oferecendo
nova feição e novas Prioridades a esta Pátria.
O Sr. Roberto Saturnino - V. Ex• permite-me um
aparte?

O SR. CARLOS CHIARELLI -'-Pois não.
O Sr. Roberto Satufnino- Embora retardado, embora ouvindo apenas parcialmente o discurso de V. Ex• ilão
quero deixar de registrar aqui a minha concordância. E
mais do que isto, nobre Senador, deixar reforçada a minha esperança de que possamos chegar acima dos partidos, a encontrar 11lguns pontos de convergência muito
importantes na hora em que vivemos. As palavrãs de V.
Ex•, o pronunciamento que eu ouvi ontem, do S_enador
Fernando Henrique Cardõso, outros discurs_os que tenho ouvido neste Plenário, por parte do PDS, pronunciamentos que eu nresmo tenho feito. Tudo isto nos esfímula a prosseguir no trabalho-de lutar por um entendimento político do mais alto nível e que supera, ao meu
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ver, toda e qualquer tarefa que pssamos ter em mente
nesta hora em que vivemos. V. Ex~ traz ao Plenário do
Senado um discurso da maior iril.portância, em tombastante_ elevado, e que, como eu disse, encontra de nossa
parte, da bancada da Oposição, a concordância em muitos pontos. Em muitos e· bastantes pontos, pafi que ilos
animem a prosseguir e a elevar as nossas esperanças de
encontrarmos efetivamente um a-lto enteildiffiento político capaz de extrair, tirar o País desta gravíssima crise,
sem precedentes na sua História, que vive nos dias de hoje.
O Sr. Affonso Camargo _aparte?

Permite-me V. Ex' um

. O SR. CARLOS CHIARELLI -

Pois não.

O Sr. AJ]õnso Camargo - Apenas complementar o
que disse o Senador Roberto Saturnino. Nós concordamos com tUdo que S. Ex' falou. lamas inclusive pedir o
aparte a V. Ex', para dizer da preocupação que temos
neste momento, exatamente nestes dias é que nós refletimos como encurtar a distância entre o discurso parlamentar e as ações efetivas de governo. Eu digo isto porque_conheço V. Ex' há muito tempo, já participamos de
algumas comissões com relação a esses problemas de interesse dos trabalhadores, e sei que V. Ex~ é um homem
bem intencionado. Mas, V. Ex• sabe disso, a dificuldade
é a resistência que existe quanto às mudanças. Inclusive
V. Ex~, no seu discurso, fala no salário-mínimo, de acordo com as s_uas prescrições constitucionais. E hoje o::; jornais noticiam uma coisa aparentemente inacreditável,
que eu não sei se vai se confirmar: que o próximo salário
mínimo vai ser definido em um número inferior ao dos
tndices do INPC, o que significaria que saláiio mínimo,
ao invés de ter aumentado o seU valor re"al, vai Vê-lo di~
minuído. Esperamos que isto não aconteça. Então, a
nossa reflexão, concordando com que disse o senador
Roberto Saturnino, é como nós faremos, na medida em
que estamos abrindo nossos espaços de diálogo - e eu
pretendo, se possível, ainda hoje abordar este assuntocomo poderemos nós do Congresso Nacional influir efetivamente para que a ação do Goverria Seja mais d~ acordo com este nosso consenso, neste _espaço que estamos
encontra~d? para objetivos comuns e que, certamente,
serão em favor dos interesses do povo brasileiro:O SR. CARLOS CHIARELLI- A8radeço as manifestações de apreço do nobre Senador Roberto Saturnino e do nobre Senador e prezado amigo representante do
Estado do Paraná. Gostaria de dizer que, na verdade, Senador Roberto Saturnino, eu acredito piamente naquilo
que aqui digo, eu confto cegamente naquilo que aqui defendo. E entendo, sobretudo, e V. Ex~ timbrou por desta~
car esse p-articular, que, aqui, as manifestações que têm
ocorrido, independentemente da tribuna usada ou da
origem partidária, têm sido, de certa forma, na medida
em que .\.C examina a grande temática naciOnãl, sócioeconómica e- política, as dificuldades por que passa o
País, cujas origens são tão amplas, nós temos ouvidõ, de
certa forma, e guardadas as peculiaridades pessoais de
alguns cacoetes partidários, há de certa forma uril. linguajar quase uniforme de preocupações. Há, de parte da
classe política, um crescer permanente no sentido de estar à altura do desafio do tempo presente. Esta Casa tem
dado mostras disto no debate elevado, através do exame
aprofundado de questões fundamentais, da isenção e da
serenidade que não lhe tiram o vigor e o dinamismo~ É
por isto- que eu aCredito no Parlamento, e, sobretudo,
dentro desse enfoque de crer no Parlamento, nós podemos, hoje, cada vez mais, acreditar na própria Democracia que está se fazendo densa e forte em nosso País, com
a participação do Parlamento.
Diria: ao meU prezado amigo que, com relação à notícia que o preocupa, -talvez no mesmo jornal e na mesma
página tenha também lido, homem atento e meticuloso
que é; a oUtra notícia, esüiquem sabe ·até ffiaiS Corifii-mada. De que se definem as diretrizes de um acordo
político-partidário, q'tÚ~ acredito sirva de alicerce e base a

um novo pacto social que nós defendemos e propomos e
que está justamente estribado na idéia de assegurar a garantia de_emprego ao trabalhador, de reformular a erga~
nização sindical, de garantir, de certa maneira, a liberalização -aa lei de greve. A mesma página, do mesmo jornal.
-- nO mesrUo dia. Dessa notfcia, tenha a ci::rteza, as fontes
são fidedignaS: A -do salário mínimo, seguramente, ainda
hã debates em torno da matéria.
Mas o que é certo, quando V. Ex' diz que há uma distância grande e larga entre dlscurso parlamentar e a
ação efetiva de Governo, V. Ex' hã de convir que também os discursos_de alguns tempos passados falavam de
alguns temas, entravam em algumas picadas, abriam al~
guns atalhos que poucos acreditavam que levassem a algum lugar. E foram esses caminhos, essas picadas, esses
coiteS quase na floresta virgem que nos levaram a um panorama bem mais arejado, aos tempos da anistia, do debate aberto, da censura esquecida, dos a tos institucionais
revogados. É assim que nós chegaremos lá, é por isso que
nós continuaremos a repetir, quem sabe continuadamente, aquilo em que nós acreditamos porque temos certeza
de que é realmente o caminho que nos levará ao objetivo
que desejamos trilhar. Por isso digo que à classe política
se entregou uma tarefa de ir oferecendo nova feição e no":as prior_idades nessa base.
-

o-

Se ficarmos no detalhismo infecundo do debate formal
ou se nos alongarmos nas teses meramente institucionais, o povo nos olhará, se não com desdém, pelo menos
com desinteresse e desesperança. Ele nos confiou o seu
próprio destino, o seu hoje e o seu amanhã, quando votou na Democracia. Há que provar competência e seriedade, ante o escolher de prioridades que são as do pró~
prio povo, sufocado pelas diftculdades, inquieto ante
conjuntura tão desfavorável; esse mesmo povo que ainda
confia -nos que--confiou.
O pacto social é o nosso prôposito, e a nossa missão.
Ele não tem, nem deve ter limitação de signatários, porque de sua celebração e da sua vigência, de certa forma,
depende o próprio futuro, não só dos trabalhadores e
empregadores, mas, sobretudo, das instituições que
construímos com Crença, sacrifício e moderação. E, mais
do que isso, o rumo de nação respeitada e adulta que estamos a trilhar, e que não pode ser truncado e interrompido por tinturas negras de desníveis e desigualdades que
nos envergonham e empobrecem espiritualmente.
-- ---Aqui nesta casa, há um repositório de esperanças.
Chega o Primeiro de Maio, qUe já foi de festas artificiais
e de conflitos sangrentos. Não será nem de uma coisa
nem de outra o domingo que vem. Não há razão para as
primeiras; não temos motivõs nem índole para os segundos. Será de transição, de passagem, será meio-decaminho. Para um próximo Primeiro de Maio, onde o
grande encontro social estará sendo celebrado; e aí, af
sim, teremos festas, não por empreitadas, nascidas do artificialismo ilusório das encomendas, como há décadas
passadas, mas produto da convivência democrática e fecunda de um povo que se encontrou na encruzilhada
convergente da Democracia por ele construída. Muito
obrigado a V, Ex~s (Muito bem/ Palmas. O orador é cu;nprimentado.)
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla.) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias_,
O SR. ÁLVARO D~AS (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs~Seria
dores:
Ainda ontem, centenas de trabalhadores desempregados reuniram-se às portas do Palácio Iguaçu, em Curitiba, para proclamar o drama em que vivem, afastados
dos frutos do progresso económico deste País. Para eles
cOmo- para muitos, para milhares- de brasilei-ros marginalizados, desempregados, hão há realmente motivo para
festejar Dia Iº de Maio; há sim motivos para protestos e
para muitos protestos, porque para esses trabalhadores
tainbém ecoa, cOm ecoa pelo País afora - em súbito
consenso - a frase presidencial aposta ao reclamo dos
comerciantes paulistas: É possível suportar isso?
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raízes na própria composição de forças políticas que são
sustento ao arcabouço das políticas econômicas.
Envolvidos pela dinâmica dos negócios financeiros, os
mero detalhe de uma das ciír3.s C:Ostumeiramente asSuspróprios empresários industriais e âo comércio julgaram
tadoras de nossa economia. Acreditamos que o rompanpos:;ível
sair d4 recessão "por dentro'' de mudanças aceste possui um signifiCa-áõ-IT:iUítO miis amplo. E nisso S.
sórias nas medidas de política econômica. Diante dosesEx• se indentifica com a imensa maioria de seus compapantosos custos sociais da empreitada, porém, parecem
triotas. Na plerplexidade, na estupcfaçào mesmo, face
estar revendo esta postura. Quando menos porque, mesaos descaminhos por que vagamos todos nós, à mercê da
mo
a~g~riando par~e da rentabilidade de suas empresas
incerteza e até da descrença generalizada quanto às persno -jOgO financeiro. verificam que as regras fundamentais
pectivas de uma nova senda de prosperidade e bem-estar.
deste podem voltar-se contra a sua sobrevivência.
Sem dúvida, é pior o desalento daquele que rec_ebeu
Quiçá aí esteja uma d:ds pontas do novelo a ser de!iepromessas, do que a desesperança de quem nada espera.
maraohado no que:S. Ex~ chamou de trégua e que outros
Há alguns meses apenas, em tom de indisfarçado
chamam de consenso; mas que nós preferimos denomi~
triunfalismo, nossos Ministros da área econômica anun~
nar concretamente de recomposição do sistema de poder
ciavam, desde Washinjjton, seu aparente êxito nas negoque pass:d necessariamente pela convocação de uma Asciações com nossos credores externos.
sembléia Constituinte. Pois a superação da crise
econômico-financeira interna, o fortalecimento de nossa
Ante a pomposa denominação de Projetas, faziam a
capacidade de negociação externa, que se imbricam com
Nação acreditar que havia uma sólida e racional estrutua urgência de evitarmos uma dêhac!e sóc:io·po!ítica, tranra de decisões., capaz de saldar os obstáculos de curto
sitam
incontornavelmente por este processo de reacomoprazo e abrir caminho a novos êxitos a médio prazo.
dação das forças vitais da Nação.
Postas sob controle as variáveis críticas no âmbito exterÊ preciso deixar claras as identificações e as diferenno, voltaria a mãos firmes o úinão das variáveis internas:
ciações. Quem é a favor d<J. prosperidade e do bem-estar
inflação, juros, investimentos e tudo o mais.
nacional
de quem se favorece de suas vicissitudes. Quem
Cremos que esta foi também a convicção de S. Ex.~, o
pugna pela autonomia nacional, de quem a aliena em
Presidente, quando falou pela televisão e firmou a Menproveito próprio. Quem se une e se sacrifica para superar
sagem ao Congresso. O v6rtice do vefldaval estava lá foas dificuldades de quem as alimenta para desunir e para
ra; nossa crise era resultado reflexo do desmazelo interrepassar os ônus da recessão,
nacional. A progressiva paralisação de nossa economia
Sr. Presidente e Srs. Senadores, por certo ouviríamos
se dava porque haviam cessado .os fluxos externos de caaqui de defensores do Governo que a Oposição, mais
pital, aumentado o preço do petróleo, levantadas as baruma
vez, comparece para criticar, sem apresentar pro·
reiras protecionistas- de nossos clientes.
po.St<E concretas que nos levem à solução da crise._Não
Nessa linha de interpretação, cabia aos mais diferentes
há necessidade de responder. Este tema já foi debatido
setores da sociedade aceitar sacrifícios, compartir resinsistentemente, quantas vezes a Oposição pediu quere-ponsabilidades e somar esforços, em torno do Governo, _
mexessem nos Anais do Congresso, que rebuscassem
para suplantar as dificuldades comuns. Acordada uma
TalveZ
o
Ministro
Delftm
Netto
possa
nos
responder
propostas,
projetos _upresentados, esquecidos e_ ignora·
.. trégua", no plano político, disper-se-ia o Governo a
isso aqui, no próximo dia 17.
dos pelo Governo, tentativas da Oposição de apresentar
adotar as medidas necessárias para conter a recesSão,
DeixemOs de lado as explicações derivadas dos meancaminhos para solução dos problemas nacionais.
dispersar as tendências inflacionárias e, num prazo raEu poderia citar algumas das sugestões, poderia, em
dros obscuros da escroqueria econômica. O jormilista
zoável, recuperar o nível de emprego e ativar novos focos
aponta
algumas
delas
em
sua
c.oluna
de
homenugem merecida a quem considero um monumento
Aloysio
Biondi
de dinamização das estruturas produtivas.
-domingo último na Folha de S. Paulo: crédito prêmio a -- -- d~ política nacional, o ex-Senador Teotónio Vilela, cita:Concordemos em que um importante fator dC crise es~
exportações fantasmas- existem os funcionários "fan·
o seu Projeto Brasit, que foi simplesmente desprezado
tá situado na trama de nossas relações com o sistema fiR
tasmas", e também existem as exportações "fantasmas"
pelos homens do Governo, que não se dignaram nem
nanceiro internacionaL Ninguém ignora que nossos
""-:crédjtos
a
trading
companies
desviados
para
open,
mesmo a discutir as prÕpostas apresentadas por Teotô0
0
laços de dependência foram notavelmente intensificados
pronto·socorro
a
empresas,
bancos
e
financeiras
em
sunio
Vilela. Mas esse incansável democrata não p:irou no
nos últimos decênios. Tampouc-o podemos menosprezar
Projl!tO Brasil. Ainda anteontem, apresentava aos ho·
postas "dificuldades" económicas, especulação com esque estamos atrelados ao soçobrante barco da "velha ortoques agrícolas e por aí afora.
mcnS- do meu Partido o seu Projeto Emergência.
dem económica" que nasceu da Depressão de 29, da II
Enfatizo não o conteúdo do seu Projeto, que está para
Aliás, anteontem, aqui esteve 0 Ministro Amaury Sta~
Guerra e de Bretton Woods.
bite
para
fala(
de
uma
empresa
em
dificuldades
económlanálise,
para discussão, não apeoas do nosso Partido, o
Não obstante, é impossível deixar de reconhecer que a
cas;-a--CAPEMI.
PtvlDB, mas de toda a sociedade brasileira interessada
estes efeitos reflexos, somam-se não poucas práticas perno progresso económico e social da Nação, enfatizo o esversas no âmbito interno. Senão como explicar que, quaO grande fato é que a ciranda financeira é em grande
forço do meu Partido, enfatizo, nessa hora, especialmense parada a maquinaria produtiva, Coni imensas margens
purtc alimentad<:t pelo financiamento dos déficits das este, o esforço do ex-Senador Teotônio Vilela em apresende capacidade ociosa e desemprego, continuem tão atitar sugestões, não apenas ao Governo, porque talvez não
tatais c pela ausência de adequada programação e convas- mais do que antes da recessão as operações meratrole da vustíssima gama de atividades governamentais ..
\...'OUbt!SSC apresentá-tas a um Governo que não ouve, mas
mente de suporte como as dos mercados financeiros?
A partir da detOnação deSte processo vicioso, obviamen~população deste País possa discutir, já que é a responComo explicar que os maiores ordenadores de dlspénsável pelos destinos nacionais.
te não há como inpedir que uma intermediação finanCeidios púbticos- encastelados nas empresas estatais- se
ra liabilídosa c seguramente respaldada trate de aproveimantenham infensos aos mecã:i1is:mos de controle dos déPediria a V. Ex~. Sr. Presidente, que permitisse fosse
tar a ocasião. E não se diga que são apenas os bancos e
ficits governamentais e não tenham alterado suas prioripara os Anais do Senado esse trabalho do Senador Teocompanhias financeiras privados; nem que a solução sedades e seus ritmos de expansão? Onde se arrranjarão
tônio
Vilela, para que todos possamos, ainda no decorria '"'c..<;tatizu.r" o sistema bancário, como está insinuado
justíficativas mais plausíveis 'para que se diga estar escasrer dos próximos dlas, discutir essa Proposta, aprimoráem Projeto que- tramita na Câmara.
so o dinheiro e tão elevado o seu custo, se a maior parte
la a fim de que ela possa servir à Nação na busca de ca~
Tampouco se afirme que autoridades governamentais
da agricultura e da indústrii já retraiu ao máximo sua
minhos para fugir do subdesenvolvimento em que se enjC! tenham agido pam pôr fim a esse e:Stado de coisas. Do
demanda para o giro produtivo e estão a quase zero os
contra.
que s-e sabe, teria até havido um ensaio nesta direçào.
investimentos em capital fixo?
Sr. Presidente, estamos às vésperas do Primeiro de
Mas os poderosos lohhies do setor financeiro foram caNão convence a ninguém a tergiversante tabela de juMaio. Que os debates desta Casa sirvam para somar supa;es de cortar este caminho, entre a madrugada e o iníros divulgada pelo Ministro do Planejamento; se as cha~
gestões em faYor, sobretudo, daqueles que, no Primeiro
cio da reunião do Conselho Monetário Nacional, segunmadas operações condicionadas fossem de fato as mais
de t\:Jaio, estarão amargurando os dias em que vivemos,
- --tio _nos relata a revista Senhor dessa semana passada.
relevantes, as taxas efetivas pagas pelos empresários ·e
num país rico de povo marginalizado. Porque eu ouvia
_No entanto parece que o Senhor Presidente já teve sua
consumidores seriam, de fato, na prática, mais baixas,já
ainda h;1 pouco, nesta Casa, o desinteresse de alguns por
percepção alertada para as razões deste impasse. Emboque os maiores volumes de operações financeiras são de
aquilo que aqui se debate, de aJguns que se encontram
ra nas entrelinhas, velada pelas nuances da retórica, de
n1ais preocupados com nomes presidenciáveis, do que
responsabilidade dos bancos oficiais. Ou então, cabe
seu discurso em Porto Vetho subentende-se que sua fé na
perguntar, quem recebe esses crêditos a juros ma!s redu~
com
propostas para arrancar este País da crise em que se
hegemonia dos fatores externos da crise está seriamente
encontra, como se mais importante do que as idéias, do
zidos? E polra quem são u~ados esses créditos? Por que
abalada._
não se refletem em aumento de prod uçào?
que a filosofia, do que conceitos, fossem os nomes que
Já para boa parte dos brasileirOs uma razão é fundasão passageiros, que são fug-idias, comp que se mais imAdmitamos que aquela cifra isolada, especifica, _ _q_ue
- mental: o t!escontrole do sistema financeiro e seu papel
portante do que o futuro do País fosse a ostentação do
assanhou a imprensa e foi ligada ao espanto de S. Ex~.
no acirramento da crise econôrriíca e social -deita suas

Dado o alardeado temperamento de S. Ex' acredita-

mos que ele não limitava sua impaciênciu apenas ante o

não corresponda a todas as modalidades de crédito. E
que é algo m-aior do_ que as praticadas noutras faixas do
mercado. Mesmo assim não elide o fato escandaloso de
que, mesmo com taxas de juros controladas pelos Ban- cos estatais, a maioria dos mutuários se enfrentam com
operáções exageradamente onerosas.
O Oiretor-Tesoureiro da Associação C~mercial de
São pa·u-lo, em artigo na Gazeta Mercantil, relata que, há
mais de dezoito meses atrás, em outubro de 1981, organizara uma tabela descritiva dos custos do dinheiro em diR
Versas modalidades de crédito. Depois de duramente criticada, sua metodologia acabou sendo admitida e ado tada para ..analisar as opções do mercado.
··EOt(etanto, continua ele, devido aos mais diversos
fatores, desde_condkianantes externos até internos, tills
como (destaque-se) as necessidades do Governo de financiar seu déficit e o das estatais, os niveis elevadíssimos da inflação interna e até mesmo uma certa insensibí~
!idade dos bancos, a siwação piorou, e muito, apesar da
diminuição do I6F."
A ponto de apresentarmos, hoje, os maiores diferenç_iais entre a inflação e o custo do dinheiro. Em suas palaR
vras: 'Certamente os mais altos da história da economia
mundíat". Qua~do elaborou a primeira tabela, o nível
mais elevado situava-se e~ torno de7% para as taxas no-rninais_merlsals. Hoje, revela o articulista, "com a publicação obrigatória das taxas dos bancos, podemos ver
que a maior incidência está em torno de 8 a 8,5% e já estão beirando os 10% mensais". "É passivei suportar is~
so"'? Pergunta o Presidente. Ora, Srs. Senadores, se a
procura da estrutura produtiva está contida, se as pes~
soas físicas estão limitando ao máximo suas compras financiac:Ias de duráveis e mesmo de não d-uráveis não essenciais, onde está a pressão que faz subir o preço do di.
nheiro?_
4
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poder, pelo simples pruzer,, pela simples vaidade de
OCl.lpá-lo,

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, nesta homenagem que prestamos mas que sabemos desnecessária, aos trabalhadores brasileiros, diante do sofrimento
que eles atravessam nos dias de hoje-- no Brasil. (Muito
bem.' Palmas.}
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suúde (como saneamento básico, assistêncià médica etc),
n;'io tem acesso à educ:o~çào, não tem acesso à terra, não
conta com um sistema previdenciário nem com um sistema _habitacional voltado_ para suas reais necessidades.
Por fim, a sociedade brasileira enfrenta a divida política, que atinge, hoje, toda a_ população brasileira. As
que~tõCs. da participação e da democracia buscam ainda
respostas concretas.
Não se vota para presidente, não se tem acesso à imformaçào, não se decide sobre as questões cruciais do
País. A cidadania plena é ainda um direito a ser adquirido, persistindo o elitismo que marginaliza a população.

PROJETO EMERGllNCIA

Teotônio Vilela

Introdução
O Brasil vive uma crise social, económica e política de
enormes proporções. O Governo, que implementou durante quase duas décadas uma política _de desnacionalização de no_ssa economia, está distante da_ N~ção. Por
isso mesmo, sua ação tem gerado problemas e não soluções para a sociedade Qrasiteira. t=. hora ~e t~das _as
forças vivas da Na_ção se_mobilizarelT!_or_ganizadamente
na busca de solu~Q.l:s_urg_entes.
Como atravessar esta c-riSe que ameaça l!!var o País a
uma convulsão social de conseqUêncías imprevisfveis1
Quais as medidas urgentes para mudar esse quadro1 As
respostas são de natureza_ essencialmente política.
Hú, pelo menos, três pontos que precisam ser preservados e ampliados:
li'- a soberania da Nação, ou seja, a capacidade de
decidir nossos próprios caminhos e nosso destino;
2»- a dignidade do ser humano, que compreende o
direito aos bens essenciaiS, Uõ- eínptcgo;à saúde, educaç_ão, moradia e a vivência plena do Estado de direito;

31'- as riquezas do País, cõrrio seus recurs-os naturais,
seu parque industria!, sua infra-estrutura física.
O modelo vigente subordina os interesses nacionais
aos do capital transnacional e conduz o País a soluções
que nada h:m a ver com os seus problemas fundamentais. A sociedade brasileira es_tã diante de quatro grandes
dívidas, que deverão ser enfrentad'-ls em conjunto.
A primeira delas_ é a dívida externa.

O valor bruto desta dívida já atinge USS 100 bilhões
(cerca de cr$ 41 trilhões).
O País não tem, tecnicamente, condições de saldar este
compromisso,
A segunda é a dívida interna, que já chega a Cr$ 10 trilhões, ou I /4 de nossa divida_ externa bruta. O Ritmo de
crescimento dessa divida tem sido muito _elevado. O Governo Federal, para ampliar a captação de recursos, coloca papéis do Tesouro Nacional (ORTNs e LTNs) em
volume cada vez __maiot.
O nível da dívida interna é de tal ordem que os ;Japéis
do Governo, tradiCioria!mente atrativos pela sua segurança, hoje só atraem pelo nível particularmente elevado
da remuneração que oferecem no mercado aberto. Se a
dívida iilterna é paga em última aflálise ·pelos assalariados, quem dela se beneficia, no entanto, são os banqueiros e especuladores,
A terceira é a dívida social, que atinge hoje, mais de
80% da população- setofes da classe média, óperari2.-do
e sobretudo desempregados e subempregados da cidade
e do campo.
São mais de 90 milhões de brasileiros qLie vivem em
contínua degradação d_e_ seu nível de qualidade de vida.
Deste total, cerca de 40 milhões vivem em miséria absoluta. Neste_último grupo estão 10 milhões de flagela.dos
no Nordeste e dezenas de milhões de menores abandonados nas cidades.
A maioria absoluta da população do País não tem
acesso a um emprego estável, não tem garantia de manutençào_de seu salárío real, não tem condições mínimas de

A DIVIDA EXTERNA
1.

O que é a Dívida Externa?

A dívida externa brasileira significa a obrigação.de pagar a bancos estrangeiros, em poucos anos, cerca de USl
100 bi\hõt:s, riquez<J esta que será subtraída da economia
·nacional e adicionada aos ativos do sistema financeiro
·dos países ricos. Os credores si:í.o bancos privados internacionais- especialmente banc_os dos EUA- e organizuç_ões financeiras do exterior.
Do lado do Brasil, os grandes devedores são o Goyerno Federu\, os Governos Estaduais e alguns municipais,
-as empresas eitatais, as subsidiárias de empresas transnacionais c empresas privadas nacionais. Como os empréstimos geralmente são garantidos pelo Tesouro Nadona!, a maior p~rtc da dívida, di reta ou indiretamente,
é cm última instância da União.
. -É importantt; registrar que, se for considerado um praLO médio de deL anos e uma taxa de juros médiá de 12%
ao ano, o serviço da divida será da ordem de US$ 22 bilhões anuais. A dívida externa acarreta um dispêndio
anual equivalente à receita obtida com o total de exportações, a exemplo de 1982 quando- o Br8.s!f exportou cerc-tl de. US$ 2 I bilhões.
·
Com um produto interno bruto de aproximadamente
USS 240 bilhões, a dívida externa já representa cerca de
40% desse Úlor. O pagamento anual d()_ serviço da dívida ehega a 10% do PIB, comprometendo -assim parcela
significativa de todos os bens e serviços produzidos no
Brasil.
2. Como se formou a Dí\·ida Externa?
A dívida externa brasileira era de USS 3,4 bilhões em
1961 e caiu para USS 3,1 bilhões no final de 1963. Em
1973, a divida externa já chegava a US$ 12,6_ bilhões, e
hoje, 19 anos depois do golpe militar contra Goulart, o
Brasil dev"' USS 100 bilhões~ praticamente a metade de
seu PIB.

EsSa extraordinária e perversa evolução foi resultante
de du<Js G;IU_sas principais QUe se complementaram:
Uma delas foi a poHtica econômica arlotada depois de
1964. NOS -anos do chamàdo "inilagre econômico"
(1967- 1973), a abertura da economia brasileira para o exterior chegou a níveis sem precedentes, ocorrendo então
marcante transnacionalizaçào nas relações comerciais e
financeiras. Desde esse momento, já deveriam ter sido
tol_'!ladas medidas que limitassem o endividamento externo _do País.
A outra causa foi o fato de o perfodo do "milagre" ter
coincidido com grande disponibilidade de recursos no
sistema fin-anceiro internacional, o que pressionou os
países subdesenvolvidos a contraírem empréstimos em
volumes substanciais, aumentando assim seu-grau de dependência e vulnerabilidade,
A partir de 1973, os déficits da balança_comercial deC-Ç~rrentes da elevação do preço do petróleo, coojugados
- com um aumento da liquidez internacional derivada da
disponlbílidade de petrodólares, ampliaram o volume de
- empréstimos que O Brasil tomava no mercado interna~
· cional.
Adicionãlmente às conseqilências do segundo choque
do petróleo em 1978/79, ocorreu uma elevãção"das taxas
de juros no rriercado financeiro internacional que agra~
vou ainda mais a situação de endividamento externo. O
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aumento das taxas de juros, somado à recessão nos paíindustri:o~lizados que reduzia as s_uas importações,
acetituou_Qs déficits do nosso balanço de pagamento.
Em 1981/82, o agravamento dessa recessão e a queda
de preços de alguns produtos brasileiros de exportação
result<Jram em uma evolução não satisfatória das nossas
exportações. Este quadro desfavorável acentuou-se no
segundo semestre de 1982 por uma diminUição da liquidez no sistema financeiro internacional e uma ·r._etração
dos financiamentos até então concedidos a países subdesenvolvidos. Isso determinou a rendição do Brasil às exigências do FMI, ao qual se viu obrigado a recorrer para
obter os empréstimos e o apoio necessário para pagamento de .amortizações e juros ~om vencimento imediato.
Note-se que parte significativa da dívida externa brasileira formou-se em decorrência da tomada de novos empréstimos para pagar o serviço (amortização e encargos)
da díyid_a__ <!Ot~rior. Na verdude, podemos afirmar que
não houve uma real transferência de riqueza para o Brasil, e isso não pode ser esquecido quando se cogita do pagamento da dívida.
ses

3. Quem se ln!'neficia com nosso Endividamento Externo?
Boa parte dos empréstimos externos tomados pelo
Brasil beneficiou, no ato mesmo de sua obtenção, os produtores de bens e serviços, importados pelo Brasil através desses financiamentos. A política adotada pelo Governo Fedewl, até r_neados da década de 1970, de realizar
grandes importações de equipamentos para compor os
projeteS: brasileiros, impediu um melhor desenvolvimento da indústria nacional, especialmente a de bens de capital, implicando numa quase total dep"endênciá tecnológica- que tem contribuído para acelerar o processo de
transnacionalizaçii.o de nossa economia. Criou-se um
desnecessário-e pemíctoso grau de dependência e de insegurança, decorrentes da falt<l de_uutonomia_dos projetas
implantados.
A gründe mass<J de empréstimos externos beneficiou
também as grandes empresas agroexportadoras, que são
predominantemente transnadonais,
Outra categoria de beneficiários do endividamento
brasildro foi o sistema financeiro transnaciona1, em particular os grandes conglomerados bancários transnacionais. Esses conglomerados encontraram no Brasil uma
econoni.b 'em- processo de crescimento_ vigoroso, capaz
de absorver os abundantes recurs-os disponíveis com areciclagem dos peú-Odólares. A elevada taxa de juros que
incide sobre a dívida significa uma enorme drenagem dos
frutoS do trabalho brasileiro.
Dentro das fronteiras do País, o grande beneficiário
foi o setor bancário, que serviu de intermediário no processO de endividamento, recebendo substanciais taxas de
"spread" e comissões. Ocorreu, deste modo, um crescimento sem precedentes do setor finanCeiro nacional em
detrimento--dos demais setores da economia.
Os recursos financeiros ingressados, que constituem a
dívida externa, muito po"uco beileficiafam a· economia
nacional. Os projetes do setor privado e estatal que foram viabilizados com a tomada desses empréstimos realizaram maciças e desnecessárias importações de bens e
serviços, o que resultou em coosiderãvel perda de autonomia. As empresas nacionais, por outro lado, viram diminuir seu espaço na economia nacional e crescer desmesuradamente _seus passiVos em moeda estrangeira, aumentando assim a sua fnsegurança. A eConomia como
um todo, enfim, viu suas obrigações com o exterior serem elevadas a níveis extraordinários, acentuando ·ograu de dependéncia e de submissão aos interesses alienígenas.

4. Quem paga a Dh'ida Externa?
-O Governo Federal vem procuramdo, sob a estrita tutela do FMI, administrar a crise decorrente do grande
e"tdividamento externo. Essa administração tem implica-
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do a

~dação
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de medidas extremamente prejudiciais à

economia e sociedade nacionais.

A estratégia adot~du está baseada em um conjunto de
medidas de netureza econômica em que sobressaem três
itens particularmente graves;
a) a obtenção de superávit na balança comercial u custo de uma drástica redução nas importações e na expectativa de uma improvável elevação
das exportações;
b) <! redw;ào do deficit público com profundo
corte nos investimentOs governamentais e nos dispêndios das empresas estatais;
c) a revisão da lei salarial, eliminando-se osganhos superiores ao INPC nos reBjustes dos salários
mais baixos.
O superávit oficialmente previsto na balança comercial dificilmente será alcanÇado. A restrição acentuada às
importações, sem um adequado planejamento, acarretará um<~ contração da atividade económica, com as desastrosas conseqüências sociais. A "elevação -das exportações, se obtida, aumentará aind<~ mais a dependência
brasileira do comércio internacional, em uma época particularmente incerta e tumultuada.
A redução do déficit público, através de corte nos investimentos governamentais, provacará um aprofundamento da recessão pelo terceiro ano consecutivo. A queda na demanda agregada de bens e serviços daí decorrente colocará em acentuado risca a saúde e a própria sobrevivênCia do parque produtivo brasileiro.
Finalmente, a revisão da lei salarial atinge como um
raio a classe trabalhadora, significando um retrocesso na
luta pela conquista de melhor remuneração da trabalha
e trazendo dificuldades enormes para dentro dos lares
brasileiros.
Co mo se vê, as medidas adotadas - por determinação
do FMI- não conduzirão ao saneamento da economia.
Apen<1S trarão o caos, a incerteza e o sofriinento par-a o
povo brasileiro, que dessa form!i paga-- e pul-ga - o
endividamento externo.
E importante registrar ainda que, mesmo que o Brasil
alcançasse um nível de produção de riquezas suficiente
paru sald::~r a dívida externa no prazo previsto, seria preferível o reinvestimento de tul riqueza na própria eco no·
mia brasileira, o que permitiria um Processo attimulati-vo de desenvolvimento e a geração de mais empregos. O
pagamento da dívida externa, na realidade, representã uma tran!;ferência de recursos indisperísáveis à saúde de
nossa economia para economias desenvolvidas. E: preciso que esse pagamento se faça em condições satisfatórias
e não inibidoras do processo de desenvolvimento da economia devedora.
Efetivamente, o pagamento da dívída exierna do Brasil e de outros p<~íses subdesenvolvidos significará a salvação do sistema financeiro -transnã.cional, especialmente dos grandes bancos privados dos EUA. O não- pagamento trará para eles conseqUênCias desastrosas.
3. A Moratória é Uma l'feceSsidade Imediata
Diante deste quadro, impõe-se a decisão corajosa e so-

berana de condicionar o pagamento do serviço da dívida
externa ao volume de recursos disponíveis na economia
brasileira, sem prejuízo da continuidade do nosso processo de desenvoJvimento e sem impor sacrtfícios despro·
porcionais a classe trabalhadora e ao povo brasileiro.
Para tanto, é necessário um púlodo de carência de, no
mínimo, dois anos em todos os pagamentos ao exterior.
A partir de eritão, se iniciaria a liqUidação da dívida
prazo compatível com a efetiva disponibilidade de recursos.
Tal decisão, corajosa e soberana, constitui a declâração da moratória a ser realizada pelo governo com o
respaldo de toda a nação e precedida de articulação política a nível internacional, com os países que possam
manter o fluxo das importações indispensáveis (tal como
o petróleo) ao funcionamento de nossa economia. Nesta
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linha, d6-verâo ser buscados entendimentos e acordos bilaterais com os países árabes, africanos, latinoM
americanos e do leste europeu.
Além disso, deve ser feita também uma articulação
com Os países que, como o Brasil, estão extremamente
~ndividados e s~frendo as conseqUências desta situação,
eStabelecendo_-s_e alianças e entendimentos (bi- ou multilaterais) que pennitam um posicionamento em bloco,
fiC~_ ao siStema financeiro internacional, inclUsive O
f:MI!_apresentando proposições adequadas às realidades
das nossas economias. Neste campo é importantíssima a
articulação com o México, a Argentina, a Venezuela e
outros países endividados do Terceiro Mundo:
Rçalízando com competência tais negociações políticas, poderemos tirar partido da posição conquistada,
n_ão incluindo, por exemplo, determinados débitos na
moratória, em troca de algum apoio eventualmente necessário da agênçja financeira assim contemplada.
E certo que a declaração da moratória implicará na redução do nuxo das importações, bem como na necessidade de mudar determinados hábitos de consumo de
bens e serviços. Implicará, também, provavelmente, em
medidas retaliativas por parte dos credores e dos governos de alguns dos países ricos, que têm recebido grandes
benefícios do crescente endividamento dos países subdesenvolvidos. Tais dificuldades, que deverão ser enfrentadas com coragem e com serena firmeza, representarão algum sacriõcio para o povo brasileiro. É necessáriã, porM
tanto, uma _amtJla e imediata articulação política a nível
interno para ~e obter a adesão e o respaldo a essas mediM
das.
A classe trabalhadora, os empresários, os estudantes,
as donas-de-casa, os representantes do povo no ParlaM
menta e nas Assembléias, os partidos políticos, as associações profissionais e de moradores,_ enfim, todos os
segmentos organizados da sociedade deverão ser esclarecidos e ter participação ati va na tomada de tais decisões.
Deverão igualmente ser mobilizados para dar as respec-tivas constribuições à realização das mudanças profun- das que ocorrerão na vida nacional com a declaração
unilateral da moratória.

t possível que _assim procedendo o governo perca parte de sua credibilidade com centenas de banqueiros internacionais. Mas, certamente conquistará a total confiança e apoio da imensa maioria dos brasileiros, já que a
moratóría signifiCará a ru-ptura da polltica de transrlacionalização predatória da nossa economia. Passaremos,
então, a enfatizar o relacionamento (em todos os planos)
com os p<lises subdesenvolvidos, e a aplic<1r uma poHtica
de investimentos voltada principalmente para o mercado
interno, pam a geração de empre_gos e para uma mais
justa redistribuição da renda.
Nesta nova fase, a mola propulsora do desenvolvimento será constituída pela reativação da demanda in-dustrial e por uma nova e dinâmica potítica- de investimentos voltada para a infra.estrutura física e- s6cíil, gerando empregos e contemp_lan4o também a produção de
alimentos básicos.
Essa reorientação drástica da poHtiCa económica inclui uma polftica_salarial que dê prioridade ao aumento
relll dos salários nas faixas mais baixas, além de uma
politicll trabalhista que garanta a estabilidade no emprego e o desestímufo à contratação de horas extras. Tudo
isso resultará em uma melhor distribuição de renda e no
auto-sustentado crescimento da economia.
A ~DIVIDA INTERNA

Esta dívida é formalmente definida como -o total da
divida pública contraída pelo governo, ao emitir Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNS) e
Letras do Tesouro Nacional (LTNs) que são adquiridas
fundamentalmente por grupos financeiros para especulaÇãO. no merC"ãdo aberto. Assim, mais uma vez, os gran-
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des beneficiários deste endividamento (a ser pago pelo
governo a partir de impostos, taxas e outros itens da receita federaJ que incidem sobre todos os brasileiros) são
os grandes conglomerados financeiros, que continuam
apresentando taxas reais de lucro muito acima de 100%.
Enquanto isso, o setor industrial nacional se vê à beira
da falência, com juros que baixam por exigência dos próprios banqueiros, hoje~ fração hegemónica da elite no
-poder. E"m resumo, a dívida interna revela um mecanismo sofisticado e seguro de transferência maciça de recursos dos bolsos de todos os brasileiros para os grandes
conglomerados financeiros, com o aval e participação do
governo federal. Não é por coincidência que os condutores da política econônliCa federal desde 1964 (Otávio G.
de Bulhões, Roberto Campos, Mário H. Simonsen e
Delfim Netto)_ são empresários do setor financeiro ou
tecnocratas com um currículo a serviço deste setor.
O valor d~_ss_a_dí_yida_(que era de Cr$ 8,4 trilhões em janeiro de I983, ou cerCa de 350 milhões de salários mínimos) já supera em abril a marca de 10 trilhões, ou um
quarto da divida externa. Se a estes valores acrescentarmos a dívida pública dos governos estaduais e municipais, o total de janeiro de 1983 se eleva a Cr$ 9,5 trílhões
e, em abril, ultrapassa os CrJ 10 trilhões. Esta cifra gigantesca equivale a cerca de 14% do total da produção
aniiãl de bens e serViços -de nosso País em um ano (ou
cerca de um sétimo do PIB), sendo que toda essa dívida
esfá _c-oncentrada em um período relativamente curto, já
que os resgates deverão ocorrer em um prazo máximo de
cinco anos.
O ritmo de crescimento da dívida interna tem sido
muito acelerado. Só em 1981, os títulos públicos federais
(ORTNs e LTNs) tiveram um aumento real de 86%. Em
1982, o aumento real foi menor (28%), mas as emissões
dos primeiros meses de 1983 não indicum uma tendência
à sua diminuição. O ritmo de crescimento é de ta( ordem
que modificou inteiramente, nos últimos dez anos, a estrutura dos haveres financeiros emitidos pelos setores
público e privado. De fato, de 1973 a 1982, os haveres
monetários (moedas e depósitos à vista) caíram de 43,3%
para l_7,6% do total, enquanto que os títulos públicos federafs subiram de 17,7% para 32,3%. lsso significa que o
governo passou a emitir moeda em grande volume através de colocação de títulos públicos no mercado aberto.
lnicíalmente, o governo federal criou estes papêis
como uma forma de captar recursos do público com dois
fins: equilibrar o seu orçamento e reduzir a demanda efetivu de bens e serviços. Seu objetivo principal, no entan·
to, que em cobrir o défici(fiscal do governo resultou desnecessãrio, pois o orçamento se apresenta superavitário
há vários anos. Em que estaria o governo federal gastando esses recursos? Nào existe um controle para identificar onde eles estão sendo aplicados, mas pode-se afirmar
que são utilizados principalmente para a cobertura de
subsídios repassados ao setor privado, bem como para a
própria remuneração e resgate dos ORTNs e LTNs.
De fato, para tornar seus títulos atrativos, o governo
tem que garantir a liquidez dos mesmos; daí a prática
dos operações de resgate de curtíssimo prazo, denominadas "acordos de recompra" que, por serem realizadas em
um dia, são conhecidas com "overnight". Foi ãssím que
se criou o chamado "open market" (mercado aherto)
qUe tornou-se local de forte especulação, dadas as facilidades que foram sendo criadas para que instituições linanceiras ali aplicassem, com total segurança e liqUidez
(garantias pelos recu~sos fede~ais, ou seja, de todos nós),
seus eventuais excessos de recursos, ainda que por prazos
mínimos. Aos poucos, o mercado aberto começou a se
caracterizar com uma opção a mais para as aplicações- financeiras, contrariamente a seu objetivo inicial. O "open
markt"_ tornou·se poderoso fator de especulação, que encarece o custo d~ dinheiro e descontrola a política monetária. Para se ter unia idélã do volume de transações com
estes papéis, basta assinalar que cerca de CrJ 27,7 trilhões (isto é, quase 40% do PIB) foram negociados no
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mercado secundário ou seja, no mercado dos papéis entre empresas, durante o ano de 1982, enquanto Cr$ I ,6
trilhào foram negociados no mercado primário, isto é,
na compra de novas emissões,
O governo oferece também condições atrativas de tucratividade. Assim, a remuneraçã-o das ORTNs e LTNs
tende a atingir patamares elevados, compe!itivos com
outros papéis. Suas taxas representam uma referência em
relação Us taxas de juros do mercado financeiro. Para
essu garantia, o governo é obrigado a emitir novas
ORTNs e LTNs, prm1 captar novos recursos e remunerar
esses papéis já em circuluçào. Essa espiral apresenta o
mesmo vicio do crescimento desenfreado da dívida externa; agora se emitem popéts p-ara- reniunáá-los e poder
emitir mDis, enquanto no caso da dívida externa se buscam novos empréstimos para poder pagar o serviço e os
juros da dívid;.~ e poder tomar mais: os grandes interessados em que continuemos nessa espirnl são os conglomerados financeiros nacionais e tr:.msnacionais.
A dívida interna í::. portanto, muito elevada, não cumpre o rapei para o qual foi criada e tornou-se um fator
fundamental de especulação. dC descontrole monetário e_
de estímulo à inflação.
Já vimos quem lucra. Quem sai perdendo? Perde asociedade como um todo. já que o governo é obrigado a
pagar os rendimentos dos. títulos rúblicos, sobre os
quais. niio incidem impostos tão pesado<> como os que
incidem sobre os us.salariados.
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alterar a sua técnica. Ê certõ queõs títulos ao portador
terão que assumir formas nominativas, de modo a inden_tificar os detentores de riqueza. l: certo também que
várLos rendimentos atualmente isentos ou com bai~a ta-.
x._açã_o deverão ser incluídQs nos rendimentos tributáveis
das pessoas físicas. O objetivo final, porém, seria sempre
de atingir mais fortemente os contribuintes de rendas
mais altas.
Todos os ganhos de capital seriam mais fortemente taxados: dividendos de companhias de capital aberto e de
socied:.i.des fechadas; juros da maioria_dos haveres financeiros (à excessão das cadernetas de poupança até certo
limite)~ lucros nas transações imobiliárias; bonificação
em ações oriundas de incorporação de reservas. Compesações seríam garantídas aos ganhos de capital reinvestidos de acordo com o plano de investimento acima proposto.
Em resumo, a dívida interna, que alcança um volume
de 1/7 do PIB e não- atende aos objeÜvos iJliciãiS. de- financiar o déficit público, ieYe um crescimento descontrolado e serviu para criar um mercado fortemente especulativo, constituindo resado õnus p~H:l o País. Além de
representar forte pressão innacionária, permite a uns
poucos enriquecerem ainda mais à custa da maioria dos
bra.<;.ildros. Ê preciso estancar o crescimento da dívida
interna. em caráter de urgência, com duas medias imediatas:
a) Substituição das ORTNs e LTNs por 'bô- nuS de.. guerra", çom o enxugamento do mercado,
condi-:ões mais <.tdequudas de remuneração e aplícaçào de recursos duramente definida e controlada;
b) profunda modirtcaçào no imposto de renda,
tornando-o socialmente mais justo, de modo a substituir boa purte da dívida interna por recursos captados via imposto direto.
4

Que alternativas existem'! De imediato, é preciso estancm esse !luxo pelo "congelamento" dos títulos existentes e enxugllmento do mercado, retirando os papéis
do Tesouro progressivamente de circulação. E possfVeT
programar a substituição gradual dos títulos por papéis
com outras ~aracteris.ti~as. Não s.e deve admitir novas
emissões de papéis do Tesouro com c.orr.eçào cambial,
conforme ocorreu recentemente, com sérias repercussões·
financeiras e pesado ônus para os cofres. públicos, dando
margem ao grande aumento recente da especulação no
mercado aberto.
Os novos títulos deveriam ter cara.cterfsticas seme·
lhantes a "bônus de guerra", restringindo~se a sua negociabilidade e adota.ndo:-se taxas menores. A substituição
dos papéis do Tesouro por esses bônus teria que ser compulsória; os de.tentores de ORTNs e LTNs a partir de de·
terminado número seriam obrigados a substituí-las (riõ
todo ou em parte significativa) por "bônus de guerra".
Ao mesmo tempo, se tomariam medidas drásticas para
tabelar rigorosamente as taxas de juros, forçando o mercado financeiro a baixar significativamente suas taxas. A
determinação dos limites exatos do t:.~belamento contaria
com a participação efetiva dos setores industriais que
mais sofrem com os juros altos.
Os recursos que se originarem destes bônus deverão
ser aplicados em programas efetivos de substituição .de
importações e de investimentos geradores de emprego e
de produção essencial para o mercado interno. Des.ta
forma, seria restabelecida a função da díyid.a pública
como instrumento de financiamento de investimentos
governamentais, em lugar de constituir, como hoje, o
corre$pondente a subsídios ao setor privado.
Em nossa legislação do imposto de renda, as .tributações às pessoas físicas (que vivem de salário efou pequenos rendas de propriedades) são feítas de forma progressiva. Por outro lado, as modalidades de rendimento
de formas_de_riqueza muito mais concentradas, notadamente das empresas financeiras, são sujeitas à tributação
proporcional com alíquotas bem mais reduzidas. Por isso, paralelamente à emissão dos menci.ona.dos _bów.s.
propõe-se que o imposto de renda seja profundamente
alterado, de modo a torná-lo socialmente mais justo. As
alíquotas de formas de riqueza mais concentrada_ deverão ser fortemente aumentadas.
E perfeitamente possível aumentar substancialmente a
carga tributária do imposto de renda sem ser necessário

A DIVmA SOCIAL
Se a dívida de 100 bilhões de dólares administrada
pelo FMI indica, claramente, a perda de nossa soberania, e a dívida interna mostra que o Estado brasileiro serve ao gr'ande capital e aos banqueiros, a dívida social por
sua ve<: torna evidente o abismo que separa o Estado da
N-iiÇão.
. . -. O Estado vem administrando contra O povo, apesar
do povo e às custas do soJrimento das maiores, porque
em sua concepçiio de desenvolvimento o povo é um obje_to da ação do capitaL
Emprego, moradia, alimentação mínima para a sobrevivência, assistência médica e educação são algumas das
necessidades blisicas de que carecem mais de 90 milhões
de b{;,J.Sileiro~,__tmfrentando problemas que estão a merecer da sociedade soluções dif1nitivas sob pena de, a curtó
prazo. fafer mergulhar o País em úma convulsão social
de conseqüências imprevisíveis. Neste imenso contiNgente de credores da dívida social estã.o incluídas os 40
m-ilhões (jue vivem em miséria absoluta dos quais lO mi~
lhões_siio flagelados do Nordeste__e.dezenas de mílhões
são menores abandonados nas cidades.
A isso chamamos dívida social, ao débit.o contraído
pelo Estado para com todos aqueles que nãó desfrutam
das condições mínimas necessárias a sua sobreviv_ência e
dignidudç como seres humanos.
Mas, não se trata de uma dívida criada de repente por
uma operação mal- sucedida. Trata-se de uma dívida histórica, que tem idade do primeiro homem que aqui nasceu no regime do colonialismo.
Quantificar esta dívida é falar da situação de milhões
de brasileiros. Os números são todos discutíveis, porque
no país das minorias não se pratica a estatística em
função das maiorias. De todo jeito, esta dívida pode ser
indicada mesmo com os dados oftcíais: 12 milhões de
famílias sem terra ou· com terra insuficie-nte para sua ma-
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nutenção; 6 milhões de desempregados; 15 milhões de
subempregados; 20 milhões de analfabetos; 12 milhões
de crianças sem escolas e menores abandonados; 40 milhões de pessoas subnutridas efou portadores de doenças
endêmicas; 25 milhões viven_do em favelas; mais de 30%
da população viYendo a nível de pobreza absoluta, ou da
miséria.
Este é o tamanho da dívida social. Esta é a dívida prioritária inadiável e sagrada entre a nação e seu povo. A
dívida externa é uma dívida com os banqueiros internacionais. A dívida interna é uma dívida com os interesses
do capital financeiro nacional. A dívida so.cial é a díYida
com o povo.
Os banqueiros, as transnacionais e o FMI podem esperar pelo pagamento da dívida externa. Esta imensa
maioria pobre é que não pode nem deve esperar. Pagar a
dívida social é porhmto imperatiYo e inadiável.
A dívida soçial, sem dúvida, necessitará, para ser saldada, de um esforço imenso da sociedade, dçvendo ser
aplicada_a_ regra mais simples e justa: contribuirá mais
quem tiver mais, contribuirá menos quem tiver menos.
Esta regra reveste-s.e de cur{Her manda tório, uma vez que
o Pais, decretada a Moratória, ver-se-á rrivado do _ittgresso de recursos externos e .os reduzidos recursos internos deverão ser repartidos entre vários projetas emer~
gettciais.
Terra e trabalho para todos.
Transformado em País industrializado. elevado a 9•
potência eçonômica mundial. o Brasil é um País faminto,
sem base agrícola consistente ao contrário de todoS as
prinCipais países industrializados do Ocidente, que construíram suas bases em mercado interno onde a agricultura desempenhou e ainda desempenha papel preponderante.

O cresçente processo de urbanização que se verificou
no Brasil, teve comõ- causa rrincipal uma progressiva
concentração da propriedade agrícola, significando que
a posse e o uso da terra estão escapando das mãos dos
peqUenos produtores e os trbalhadores pobres. Este fenômeno de concentração .de renda é apenas um reflexo
do que vem se passando no conjunto do País.
Entre os anos de 1960 e 1980 a desigualdade da distriR
buição da renda no País atingiu nível critico: enquanto
os 5% mais ricos da População Economicamente Ativa
(PEA) elevaram sua parte n:l renda. nacional de 28,3%
(1960) para 34,9% ( 1980) os 50% mais pobres tiYeram sua
parcela diminuida no mesmo espaço de tempo, de !7,4%
para 14,1 %. Foi ainda mais acentuada a concentração no
campo entre os anos de 1970 e 1980: os 5% mais ricos
quase que duplicaram a sua cota, elevando-a de 23,7%
para 44,2%,.. 4..ontra a diminuição dos 50% mais pobres,
de ·22,4% p<ini 14,9%.
Na utuol crise em que se encontra o Brasil, os emperramentos políticos e institucionais que vem criando obstáculos e plena aplicação do Estatuto da Terra deveriam
ser patrioticamente_derrubados, jâ que em sua essência,
tal Estatuto possui mecanismos necessários a implantação, em caráter emergencial, da Reforma Agrária, tanto rec!amada pelos trabalhadores rurais brasileiros, Para
dar a real dimensão do significado social da aplicação do
Estatuto da Terra, basta mencionar que seria possível
atender pelo menos 6.000.000 famílias a curto prazo. A
sua não aplicação implica no aumento do número de
bóias-frias, do aumento do subemprego rural e da favelização da periferia da cidade.
Nas áreas urbanas, no que se refere ao problema da
moradia. é urgente o reconhecimento da posse definitiva
sobre as terras ocupadas por moradores de faYelas e aregularização imediata dos loteamentos clandestínos, com
a devida implantação de serviços básicos.
Por uma política de emprego
A problemática do pleno emprego não se resolverá a
partir·de soluções tecnocratas. Como um pioblema eminentemente político sua solução dependerá da moti-
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vação do conjunta da sociedade e. particularmente dq
movimento popular e sindical.
A política de pleno emprego consistirá em assegurar
ao trabalhador a manutenção de seu emprego e em fo-

mentar a criação de novos empregos para absorver a
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___ Apreciável parcela da população, sobretudo os moradores das favelas, da periferia_ das grandes cidades e do
campo C<~rccem de saneamento básiCo e estão a margem

dos programas oficiais de habitação.
Em 1976, menos de 70% dos domicílios urbanos pos-

grande massa de desempregados que cresce .a cada ano,
suiam canaHzação interna, menos de 40% estavam ligacom o ingresso de 1,5 milhões de novos trabalhadores.
dos à rede de esgotos sanitários e 14% possuíam fossas
sépticas. Na zona rural, somente 15% possuiam canaliEstima-se que para um total de 45 milliões de pessoas,
zaçào, interna de âgua e apenas 5% dos domicílios posque compõe a população economicamente ativa do Hrasit em fins de 1982, o núineTo de_ desempregados e susuiam instalações ade_quadas de esgota sanitário.
A fome é a primeira e a mais aflitiva das enfermidades
bempregados totalizem 25 milhões considerando-se subra.siUeir.as porque gera outras_ e não pode ser tratada
bempregados os que ganham até l salár:io mínimo regianal e os "sem rendimentos;' (darias-de-casa, domésticas
nos àmbulatórios. DadoS do Relatório da Central de
não remuneradas, etc).
Medicumei)to_s (_CEME) indica que em 100.000 crianças
de I a 4 anos, a taxa de mortalidade por proble!Ua _de
A partir do final da década de 1970, a taxa de desemprego vem aumentandO no Brasil, evoluindo de 2,3%
desnu_triç_ilo.Toi de 28%;para crianças menores de l ano,
(1977 e 1978), 2,7 (1979) para 6,5 {1980), chegando a tua!_chegou a 39% em Recife.
mente a valor superior a 10%, acompanhando a tent:lênO II Plano Nacional de Desenvolvimento estabeleceu
a meta de escolarização, a ser atingida até o final da dêcia de aumento de desempregados nos _países capitalistas,
indicação da recessão mundial. A grande difer_ença, no
__cada de)Q,_em 90% da população entre I e 14 anos. Em
1976, constatou-se que apenas 67% deSsa PoPulicão esentanto, -é que nesses países, aítamente in-dustrí~lizados,
tava sendo atingida pela escola. Além disso. distribuía-se
a legislação social protege o trabalhador desempregado.
No Brasil, o drama do desemprego atinge tanto o atual
desigualmente, não_ pass_ando de 50% na zona rural.
trabalhador quanto aquele que ainda não teve oportuniDa_dÕs da..evoluçào.-das matrículas, de 1942 até 1972
dade de participar do esforço produtivo do país.
mostram nesses 30 anos, de cada 1.000 crianças que ingressaín na escola pela primeira vez, apenas 400 se matriEste drama, da busca por melhores oportunidades ou
por qualquer oportunidade, é espelhado pelas migrações
culam_ na 2~ série no ano seguinte. Em Í 973. segundo da--dos _do M~C, 90% <!_os alunos de to_~as as s_~ries do _19
internas crescentes. Na década de 1960 estima-se que 1,8
milhões de pessoas deslocavam-se entre as várias regiões
G-r~u Íi~ham, pelo menos, I anÕ cte atraso escolar.
do país a procura de melhores condições de vida (empreQuãndo o çlis-curso oficial enfatiza a importância da
go, moradia. etc), já na década de 1970 este número
educação elementar, não a traduz para uma política social r_edistributiva de renda que assegure à população
elevou-se para 2,4 milhões, predominando _o deslocamenta no sentido campOjcidade.
condições mínimas de freqüência à escola e à aprendizag_em. Esse quadro de desenvolvimento económico e so~
Tal fato, em parte motivado pela perda da posse da
·terra e pelq aviltamento salarial do trabalhador rura_l_ _____cial nos remete à n{;-cessidade de repensar a educação_em
termos de formação da cidadania, na compreensão do
tem concorrido não só pa-ra a ampliação daS áreas faveprojeto de sociedade da qual se participa. Num país tra!adas urbanas como também para, em vista da maior
oferta de mão-_de-obra, aviltar o salário do trabalhador
~icionalmeme governado por minorias elitizadas, a eduurbano, agravando suas condições de vida já predrias.
caçào do povo perde suas características de necessidade
Condi~ões mínimas de alimenta~ào, saúde e educa~ão
para o pleno exercido da cidadania. As classes que deOs problemas sociais iiue afligem nossa popu_lação
tém o poder asseguram para si uma formação que con_duz ao dQmí_nio 9a ciência e da cultura. As grandes masnão podem ser vistos isoladamente. Eles fazem parte de
sas são considerados apenas como força de trabalho
um quadro mais global. Os aspectos críticoS- da saúde e
da educação no Brasil não podem ter apenas soluções separa a geração da rlqueza nacional e o pagamento das
dívidas. São estes que em nosso país constituem o povo!
toriais, como muito já se quis fazer crer. As carências
que aí existem inserem-se no quadro maior das con__ os trabalhudores do campo e da cidade, desempregados e
dições precárias de trabalho e emprego como decorrênsu_hempregados, analfabetos e semi-analfabetos, fanl1ncia de uma política social mais ampla.
tos e S!_esnutridos, m~rgin_ajs e_ ma~~in.alizados de toda a
As mudanças econômicas;-ocorridas nas últimas-dêca- sorte.
das conduziram a problemas decorrentes da concen_ Osesgate ~a _dívida social deye se orientar prioritariatração das populações e das atividades industriais, finanmente_ a de~olver a toda a população brasileira seus diceiras e comerciais nos grandes e médios centros urba- reitos de cidadania, desde as formas mais elementares e
nos. A organização urbana necessita de uma complexa
imediatas. Fortalecer nas camadas populares, sua capaestrutura de bens e serviços que atenda ao sistema procidude de atuaçào polític.:l e organizativa, de conquista
dutivo.
de melhores.1:ondiçàes de vida a nível de sua comunidaPor sua vez, as populações concentntdas no centro urde.
bano em busca de trabalho agravam as necessidades de
Os rel..'ursos disponíveis pelo estab~leclmento de novas
consumo coletivo, tais como transporte público, serviços
prioridades nacionais devem ser alocados tendo em vista
de saúde, saneamento bâsico, habitação, iluminação, eso fortale.:im!!nlo da capacidade de Inobilização de recurcolas, áreas de lazer. Entretanto, os elevados custos de
sOs das Comunidades; o fortalecimento dos representaninvestimentos na produção de infra-estrutura de bens e
tes, a nível das associações de moradores e dos sindicaserviços urbano::; impedem.- por seu caráter não lucratitos. dos órgõ.os de representação popular.
vo, que esse tipo de bens e serviços .sejam realizados às
custas de cv.pitais privado1..
Muitos problemas sociais_ envolvendo saúde e .eduDurante o período do "milagre económico", em de- caçãQ têm :;~a -orig~m em fatores sócio-econômicos de
corrência da expulsào do homem do campo pela grande
alimentação. moradia, ajustamento familiar e outros.
agro-indústria exportadora e em conseqüência da polítiDisto decorrem duas considerações básicas que devem
ca de arrocho salarial (de 1970 u 1978 o salário infnimo
ser le_v~d<~Ji em conta num plano emergencí_al como o que
real diminuiu cm 30%), deu-se o agravamento nas conaqui propomos.
Primeiro. apenas as condições de pleno emprego e sadições de alimentação, moradh~. saneamento básíco,
saUde, educação e transporte das classes populares.
lários compatíveis com as necessidades básicas familiares
Tudo isso gerou,_entre-outiasc.oisás, uffi a-umento da depodem 'concÍuzir à reversão das condições de vida nocimada de serviços mêdicos, acOinpanhado da incapadda_vus às formas de preparo espertJdas de um progra:ma de
de do Estado em fornecer resposta, salvo o necessário
saúde ou de educação. Segundo, essa valorização fundapara garantir a reposição de força de trabalho.
mental do trabalhador, deve ser acompanhada de medi-
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das complementares, setoriais, que, por si só, não constimem a soLução, mas siio necessárias, senão Indispensáveis ao encaminhamento das soluções.
Assim, as escola~ devem se tornar centros comunitários capazes de refletir sobre sua realidade.
No campo, ond_e os próprios pãis se mostram arredios
e descrentes do valor da escolarização, deve ser desenvolviáo um trabalho integrado daescola_com as exigências
do trabalho rural.
No curtfssimo pr<tzo a questão básica, no entanto, é
proteger os salários e princípalinente o salário mínimo,
contra <1 inflação de LOO% e empregar milhões de brasileiros marginalizados gar::mtindo-lhes o direito fundamental à vida e ao trabalho.
O_ l_'lar1o de _Emergência teni como um de seus imperativos. portanto:
J. Uma lei salarial justa que garanta agora os reaJUstes semestrais e propicie_ um processo firme de redistribuição de renda, começando pelo estabelecimento de um
salário mínimo que 9ê condições de vida digna ao trabalhador e à sua família.
2. A imediata revogação das medidas recessivas, mediante uma políticu de investimentos planejada em
função de duas prioridudes: o mercado interno (efetivo e
potencial) e o emprego de roda a força de trabalho disponfvel. Isto se faria pela imediata criação de frentes de
trabalho através de investimentos em infra-estrutura. e
obras públicas a nível municipal, estadual e federal; ajuda efctiva à pequentt_e média_empresas nacionais; e a efetiva aplic>tçào do Estatuto da Terra, desapropriando o
latifúndio improdutivo __ o que poderia propiciar a cu r·
to prilz_o terra e trabalho par<! mais de 6 milhões de
famílias, ou cerca de 30 milhões de pessoas.
A definição de uma política de emprego c-omo condição primeira e fundamental do desenvolvimento deve
ser uma opção claramente assumida e materializada em
medidas concretas. Não pode ser uma frase de efeito nos
momentos de crise e explosão social. Não há verdadeiro
desenvolvimento com desemprego, ou às custas do desemprego. Pensar em de_senvolvimento num pais com
pelo menos 6 milhões de desempregados e 15 milhões de
subempregados é primeiro pensar em criar empregos.
Portanto, não é admissível que o Governo Federal se
proponha a investir centenas de bilhões de dóhtres em
dezenas de grandes projetas que_ gerariam menos de 2
milhões de empregos diretos, quando é possível inves_tir
muitíssimo menos, empregando recursos. locais, para gerar muitíssimo mais empregos. ê necessário exercer critérios de prioridade para selecionar dentre estes projetos
aqueles que, pelas suas características, sejam gecadores
-de emprego·e aó mesmo tempo permitam a realização de
um processo de desenvolvimento auto-sustentado.
Uma vez definida uma política salarial redistribuitiva
e criada..~ as frentes de emprego como medidas de emergência. a sociedade brasileira deve voltar-se para o paga·
menta -.:omplet~ ~a dívida social.
A DIVIDA POLlTIO
No regime democrátlco, o povo tem o direito de votar
Hvrerrien-te, de ·eieger seus governante:s em todos os níveis
de forma direra, de 01ianizur-se livremente em sindica·
tüs, aSSoCiaçõ_éS_ de ·moradores e partidos polítiCos, de
manifestar e mobilizar~se e definir todos os poderes e to~
dos os caminhos a serem seguidos pelo País. Este direito
do povo, esta soberania popular é abuse de uma socieda·
de efctivamente demoçrática.
Q_ r.egime autoritário inswlado no Brasil vem hã l9
anos limitando. condicionando, manipulando e negando
estes direitos e, desta forma. acumulando com a Nação e
o povo uma imensa dívida pol1tica.
A Lei de Segurança Nacional. a Lei Orgânica dos Partidos" a legislação eleitoral~ a CLT e a Constituição definem a ordem autoritf1ria que relira do povo 3 soberania e
o transforma de sujeito em vítima do Estado.
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A negação sistemáGCã desses direüos ao láilgo dos 19
anos de autoritarismo constitUí a díVTd_a política ã Seftlaga, não com a ilusão, a retórica e as concessões gradualistas, mas com a prática da democracia sem prazos e
sem adjetivos.
_
O Estado e o (ioverno não fazem nen_hum f~vor em
restaurar os direitos fundamentais da cidadania. Este é
um direito inalíenável do povo.
Quando a crise econ_ômi_ca revela dim~nsões de desastre e a população desempregada explode seu desespero
nas ruas, fica evidente para todoS que é chegado o momento de restabelecer a verdadeira ordem; não a da S9berat1ia de uma minoria sobre a maioria, do Estado
sobre a Nação, da coerção sobre a i!}gitimidade, da lei
sobre ajustiça, mas a ordem da igualdade, da justiça, da
legitirilidade baseada na participação, da sober_ania popular constituindo o Estado e o Governo.
.
~chegado o momento do povo brasileiro assegurar o
seu direito de escolher e eleger o poder que decide de fato
neste Pafs; o executiVo federal, o Presidente da República, É chegada a hora de assegurar também as eleições diretas para prefeitos em todos os municípios brasileiros,
incluindo as capitaiS e as "áreas de segurança nacional".
A partir daí poderemos começar a tarefa de restaurar
os princípios de nossa de_mocracia represc~ntativa; o
equilíbrio e a autQnomia entre os 3 poderes, a federaçãq
e a garantia da alternância real do poder como príncfpio
de uma sociedade democrática.
Devemos também, pelo menos, revogar imediatamente artigos da LSN e da Constitu_íçãb, que colocam o País
·sob a tutela de um Conselho de Segurança que o pÕvo
não elegeu, não conhece e nem tem porque reconhecer
como legítimo.
Se o Ato Institucional número 5, jã revogadO, colocava o Brasil sob a tutela da vontade presidencial, o artigo
89 da Constituição coloca o Pafs sob a tutela de um grupo de pessoas que não foram eleitas para reinar e que por
este artigo, e só por ele, estão autorizadas-ª definir a
política económica a ser implementada pelo_ governo.
Assim, ironicamerite, este artigo também atribui a esse
Conselho de Segurança Nacional desconhecido do povo
brasileiro a responsabilidade pelo desastre econômico,
político e social que temos de enfrentar.
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Tudo isto se fará com ampla informação ao povo e sua
ParticipaÇão nas decisões, i~lclusive no proCCsso de escolha do futuro Presidente da República, iriStaurando-se a
base de uma_ sociedade efetivainente democrátiCa.
Como se-vê:; as questões que se colocam para a sociedade brasileira estão articuladas e_ é necessário partir
~para um-~ ~cão em todas as frentes: de mo-do que nossas
dificuldades possam ser, de fato, superadas.
o·esse"ndal é-que a Nação se volte para si mesma, Pro~
cure desenvolver suas forças e potencialidadeS. Tire par~
tido de seus recursos humanos e materiais. Redescubra
sua identidade e seus valores ~ticos -~morais. E empreenda os primeiros passos para ã r_etomada do processo de
des~nvolvimc:nto económico, social e político em n~~as
bases.
6 PrOj~l.ó Emergência é, anteS de tUdo, um BASTA à
situação em que nos encontramos: de dependência do exterior; de d~C:nfreada esPeculação financeira; de agravamento da situã.cão de milhões· de brasileiros que vivem
sem o mínimo de condições, agora, sem esperança de
dias melhores; e de perda dos direitos fund;1mentais de
cidadania.
O Projeto Emergência propõe uma nova abordagem.
O desenvolvimento do mercado interno, pela satisfaçãO das necessidades básicas de nossa povo, sejam elas
econômicilS, sociais; políticas _e culturais, e a énfase nas
políticas de salãrio justo e pleno emprego representam
uma radical mudança no modo de__ encarar a nossa realidade e bUsCar sol~ções pata os nossos probleffias.
A moratória, o reordenamento do mercado financeiro
iiltenlo,- a Política de eni.prego -e salário e o restabelecimento das eleições diretas para a Presidência da República são propostas que se situam no mesmo caminho
de reencontro da nacionalidade e recuperação da dignidade e da identidade dos brasileiros.
Isto não se fará sem dfficuldad_es. Serão defíceis e penosas as negociações externas, da mesma forma que será
difícil a alteração substancial do nosso si.stema financeiro altamente especulativo. Não serâ ·sem ferir interesses
esta"beie?idos que iremos fesg"atar nossa dívida social,
nem a nossa dívida poHtica.
Desta Vez <i.s classes privilegiadas terão de ser afetadas.
Os sacrifícios não serão impostos, apenas, à classe trabalhadora. Todos teremos de contribuir, com trabalho ei=
forço, para superarmos esta crise.
CONCLUSOES
Mas não" hã outro jeito, poique, desta ·vez, todos estamos diante de uma crise que afeta toda a sociedade.
Es_tãQ_a_ssim delineados os itens de ação básica_ de um
Na medida em que se -trrme a prioridade do desenvol~
plano de emergência para que caminhemos decisivamenvimento do mercado in-terno e da política de pleno emte na direçào do resgate das quatro dívidas. Este Projeto
prego, Será possível a definição de um conjunto de projeEmergência há de ser uma primeira etapa para o procestas e- programas e dos recursos financeiros, materiais e
so de retomada do d~envolvirnento do País, agora em
humanos para realiz-á-los. E seria possível, também,
oUtras bases. Um processo auto-sustentado, que atinja
à discussão pela sociedade brasileira e sua
submetê-los
objetivos econômic:os mas que também vise ao desenvol--aprovação e controle democrático.
vimento sócici~pOHtico. E, principalmente, um processo
Existe um campo enorme de trabalho para sairmos da
democrático e, portanto, participativo, onde o bem-~star
crise em que nos encontramos. Serã preciSo coragem
de todos os brasileiros seja a meta final.
para este primeiro passo que é o Projeto Emergência. SeO País atravessa uma crise sem precedentes. t. preciso
rã preciso confiança em nosso futuro. Serã preciso recoenfrentá-la com determinação e coragem. ~preciso romnhecer a nossa Nação e a prioridade das necessidades e
per o ciclo de medidas contemporizadoras adotadas pelo
dos direitos dos brasileiros.
governo que não se interessa em resolver de fato, esta criMas tudo isso será possível na medida em que a sociese~~ preciso partir para soluções que superem a crise e
dade- através de seus partidos, de suas organizações de
permítam ao País ingressar em um novo tempo.
base, de suas entidades representativas - esteja_ consMas não se trata de enfrentar questões isoladas. Os
ciente e atue no sentido de_exigir um programa de ações
problemas _c_om a dívida externa, a dívida interna, a dívique
restaure a soberania da Nação e a dignidade do_ ser
da social e a díviçla, política estão entrelaçadas. As sohumano.
luções dependem umas das outras.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
A solução da divida externa, mediante uma __série de
Mârio Maia - Ga\~ão Modesto - Gabriel Hermes
negociações e forte reorientação de investimentos públi-Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João Castelocos e privados, será fator importante para a solução da
Alberto Silva- Humberto Lucena- MàrcoÕ.des O adeespeculação_ íina_o~ira. Os_ capitais financeiros erlCOntra: --lha- Aderbal Jurema- Carlos Lyra- Luiz Cavalcanrão campo para a aplicação de recursos em atividades
te- Louriva\ Baptísta- Passos Pôrto- Lomanto Júefetivamente produtivas. Estas aplicações, por sua vez,
nior - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Amaral_
serão geradoras de emprego, juntamente com os projetas
Furlan - F'ernando Henrique Cardoso - Seveyo Goda área social. E, assim, teremos condição de resgatar a
mes
nossa divida social.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

·,ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 118, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer nl'769,
de 198!), que autoriza a Prefeitura Munícípal de
Olímpia (SP) a elevar em Cr$ 37.122.399,51 (trinta e
sete milhões, cento e vinte e doís mil, trezentos e no-_
venta e nove cruzeiros e cinqüenta e um centavos} o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PA-RECERES, sob n~'s 770 e 171, de 1~81, 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. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. ( Pausã-7
Aprovado.
A matéria vai à Comissã"õ de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 118, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia (SP} a ele.
varem C'rS 37.122.399,51 (trinta e sete milhões, cento e
llinte e dois mil, trezentos e noventa e nove cruze-iros e cin•
qüenta e- um centavos) o montante de sua dívida consolida~~ _interna.
O Senado Federal resolve:
Art. _I~' E a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado
de SãO Paulo, nos termos do art. 2~> da Resolução n~' 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar em Crl37,l22.399,51 (trinta e sete milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros
e cinqUenta e um centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Esta_do d_e
São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação, destinada à execução
doS Programã:S PROFILURB, FINC e FtNEC, obedecidas as condições- admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na da~a de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo

Coelho)~

Item 2:

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n~> 81, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~'426, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo
André (SP) a elevar em CrS 1.791.500.000,00 (um
_bilhão, setecentos e noventa e um mÍlhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos. 427 e 428, de 1982, das
Comissões·
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso; e
_-de Munidpios, favorável.
Em votação o projetei.
-- OS--srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
o
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Aprovado.
A matéria vai à Comiis:ío de Redação.

t

Resolução n9l46, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Raul Soares (MG) a elevar em CrS
211.711.500,00 (duzentos e onze milhões,_setecentos
e onze míl e quinhentos cruzeiros) o montante de
sua dívida co-nsolidada.

o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO-No 81,

DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André
(SP) a elevar em Cr$ 1.791.500.000,00(um bilhão,
setecentos e noventa e um milhões e quinhentos mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in~
terna.
O Senado federal Resolve.
Art.ll' ~a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 da Resolução
n" 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 1.791.500.000,00(um bilhão setecentos e noventa e um milhões e quinhentos mil cruzeiros) o mantunte de sua dívida consolidada interna, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de
agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal- FAS, Destinado à -cOnclusão de obras e
aquisição de equipamentos para o Hospital de~al Municipal, daquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces-

so.
Ar. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicaç-do.

O PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 3:
Votação em turno úniCO, do Requerimento n'i'
587, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, Oos termos do art. 367 dÕ- Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n'i' 144, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Betim (MG) a elevar em CrS
846.846.000,00 (oitocentos e quarenta e seis milhões, oitocentOs e quarenta e seis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que-o.:aprovam permaneçam sentados_. (Pausa.)
Aprovado.
A nia-téria será arquivada e prosseguirá o seu curso
normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4:

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam perma~eçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normaL

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
590, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, -solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n9J50, de !981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rubim (MG) a elevar em Cr$_
77.542.500,00 (setenta e se"te milhões, quinheniõs e
quarenta é doiS-mil e quinhentos.cruzeiros) o mon- tãnte de süa dívida cOiisolidada.
Em votação
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
591, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitaildo, nos termos dos art. 367 do Regimento fnternO, o desarquívamento do Projeto de
Resolução n" I 5 t, de !981, Que autoriZa a Prefeitura
Municipal de Carmo do Rio Claro (MG) a elevar
em Cr$ 76529.600,00 (setenta e seis milhões. quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o
mOntante de sua dívida consolidada.
· Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria serã desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 8:

Votação, em turno único do Requerimento n\'
.588, de 1983, de autoria do Senador A1fr~do Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n9 145 de 1981 que autoriza a Prefeitura
Municipal de Carlos Chagas (MG} a elevar e~ CrS
I 16.!23.000,00 (cento e dezesseis milhões. cento c
v:inte e três mil cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
592, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos dos art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resoluçã-o n9 163, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de ltambacuri (MG) a elevar em CrS
9~:_QSJOO.~ !EoVlm~a e &;is--milhões. cento e se-- tentTe cirico mil trezeritos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.

Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecei
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de reSolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmeOte.
- ---

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
- -ó -Prõ}eto de resolução constante do requerimento vol- iará a tramitar normalmente.

e

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 9:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 5:
Votação, em turnO iínico, do Requerimento n9
589, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, noS- lermos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento doProjeto de

Votação, em_ t~rno único, do_ Requerimento n'i'
,593, de 198J.~de autoria do Senador Alfr~o Campos, solicitando, nos termos dos art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n'i'l65, de 1981, que autoriza a Prefeitura
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Municipal de Campo do Meio (MG) a elevar em
Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

Em votação.
OS Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. {Pay_sa.) _
Aprovado.
A matéría constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltarâ à sua tramitação normal.
OSR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 10:
Vot~ção, em turno único, do Requerimento nO?
594, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Camw
pos, solicitando, nos termos dos art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Re:;olução n9 167, de 1981, que autoriza a:- Prefeitura
Municipal de Vazante (MG) a elevar em CrS
30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e
cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

Em votação Q requerimento.
Qs 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 II:
Votação, em turno único, do Requerimento n'
595, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, SO_Ií.citando, nos termos dos art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n'i' 168, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Itanhomi (MG) a elevar em Cr$
2~_.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte
e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de
sua dívida ~nsolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltarâ a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 12:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
596, de.l983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos dos art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução nt 177, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Itumirim (MO) a elevar ein Cr$
19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e
dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. SeluidOfes que o aprovam permaneçam como
se _acham. (Pausa.)
-Aprovado.
A matêria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -item 13:
Votação, em.turno único, do Requerímento n'i'
597, 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' 197, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Ouro Fino (MG) a elevar em CrS
25.000.000,00 (vinte e Cinco milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

1358 Sexta-feira 29

Em votação o r1;querimenta.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéiia será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 14:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 140, de 1981 (apresentado pela Comissão

de Economia como conclusão de s.eu Par_ec~r _n~' 880,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
São Bernard_o_ d_Q_ Campo (SP) a elevar em Cr$
886.200,000,00 (oitocentos. e oitenta e seis mílhões e
duzentos mil_cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 881 e 81\2, de 1981, das
Comissões
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade __e j_uridicidade, _com vot9 ~encido do Senador
Hugo Ramo~ e
-de Municípios, favorável.
Em· discussão o projetO, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão_ de Redação.

Eo

seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE_RESOLUÇÃO N• 140, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Bernardo
do Campo (SP) a elevar em Cr$ 886.200.000,00 (oitocentos e oitenta e seis milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.)
O Senado Federal resolve:
Art. 1.,. É a Prefeitura Municipal de São Bernardo
do Campo, Estado de São Paulo, nos termos do art. _2'i'
da Resolu.ção n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 886.200.000,00 (oitocentos e oitenta e seis milhões e duzentos mil_cyt,Jzeir9s)
o montante de sua dívida consol_ida,da interna, a fim de
que possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto
ao Banc_o do Esta{io de São Paulo.S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução de obras do Projetà C.URA,
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 (Nilo Coelho) __ Item 15:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 143, de 1981 (apresentado pela Comíssão
de Economia cOmo ConClUsão--de seu Parec.er n'i' 889,
de 1981), que autoriza a Prefeitúra MunicipaJ de
Mauá (SP) a elevear em C r 47.686.000~00 {qUarenta
e sete milhões, seiscentos e oite"iitii e seis mil crilzeiros) o montente de sua díVida coi:JsoHdada, tendo
PARECERES, sob n9s 890 e 891, de 1981, das
Comissões
- de Constituição e Justiça, pela constitucion<J.Iidade e juridiCidade, com voto ven_cidq do Senador
Hugo Ramos; e
- de Municfpios, favo,rável.
Em discussão o projeto; em turno único. (pausa.}
Não havendo quem queira fazer uso da -palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.

Abril de 1983
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentad~s.

(Pausa.)

Aprovado.
~-A ma~~ti_a ~ai

à Comiss_ão de .R~daçào.

E o .seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 143, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá ( SP) a
-elevar em CrS 47.686.000,00 f quarenta e sete milhões,
seiscentos e oite.nta e seis mil cruzeiros) o ffJOntarue de
sutt divida consolidada interna.

O,Senado Federal resQive;
É a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado
de São Paulo, nos termos do art. 2~" da Resolução n~> 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a eJeva_r em CrS 47.686.000,00 (quarenta e sete rrtilhões,
seiscentos e oitenta e seis mil curzeiros) o montante de
sua-divida çonsolid~Q.ª interna, a fim, de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto à Caixa Eco_nômica Federal, mediante a utilização de recursos dQ
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, destinado
à implantação de creches, naquele município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. l~'

Art. 29 Esta Resolução entra eril vigor-na data de
sua publicação.
O SR. _PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 16:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 153., de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 859,
de 1982), que autoriza a Prefeitura M~J.nicipal de
Paulo de Faria (SP) a elevar em Cr$ 36.175.728,00
(trinta e seis milhões, cento e se_tenta e cinco mil, setec_en'tos e vinte e oito cruzeiros) o mqntante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 860 e 861, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municipios, favorável.
Em discussão o projeto, eril 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.)
Áprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto ÇJ.provado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 153, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria
(SP) it elevar em Cr$ 36.175.728.00 (trinta e seis mi~
Jhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e
oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.

O Senado

Federal resolve:

Art. 11' Ê a Prefeitura Municípal de Paulo de Faria,
Estado de São Paulo, nos term_os d.o art. 29 da Resolução
n"' 93, de 11 de outubro de .1976, _do Senado f:ederalt autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
interna em CrS 36.175.728,00 (trinta e seis inílhões, cento
e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e Oito cruzeiros),
corresp::>iidtnles a 21.493 ORTN, ConSidenido o valor
nominal da ORTN de CrS 1.683,14 vigente em abril de
1982, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor, junta· à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de agente _financeiro do, yundo de Apoio ao

Desenvolvimento- Social - F AS, destinado a financia~
menta das obras de canalização do córrego "Nossa Se~
nhora Aparecida", naquele Município, obedecidas as
condiç-ões admitiàas pelo Banco Central do Brasil, no
resPectivo procesSo.
Art. 2'?_ Esta Resolução entra em vigor na data. de sua
publicação.
O SR.

PRESlD~NTE

(Nilo Coelho)- Iter:n_l7:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 156, de 1981 {apresentado pela Comissão
de Economja como conclusão de seu Parecer nl' 942,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Osasco (S_P) a elevar em Cr$ 528.418.166,50 (quinhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e dezoito mil, -cento e sessenta e seis cruzeiros e-clnqüenta
certtavos)_ o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECE-RES, Sob- ri9s 943 e 944, de 1981, das
CêiffiiSSões:._
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicidade, com voto vencido doS Senadores
Hugo Ramos e José Fragelli; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.}
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a_ palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprov-o.do.
~ ni~~éria vai à Comissão de Redação~

e o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 156 de 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco-(SP) a
elenr em Cr$ 528.418.166,50 (quinhentos e vinte e
oito milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e cinqüenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art.. li' Ê a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado
de São Paulo, nos termos do art. 21' da Resolução n.-?.93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar em Cr$ 528.418.166,50 (quinhentos e vinte e oito
milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e sessenta e
seis cruzeiros e cinqUenta centavos), o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
empréstimos de igual valor,junto à Caixa Económica do
Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeífo do Banco Nacional da Habitação,- destinados
ao financiamento de lotes urbanizados de conjuntos habitaciona-is e finanCiamento da construçãõ;-amptiação ou
melhoria de habitação de interesse soda! (Programas
PROFlLURB, FINCfFINEC e FICAM): obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo proces·so.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Jtem )8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 157, de 1981 (apresentado pela Comissão
_de Economia_como conclusão de seu Parecer n~>_947,
de 1981), que autoriza o Govern-o do Estado de Alagoas a elevar em Cri 377 .683.900,ocr (trezentos e se~
tenta e sete· milhões, seiscentos e oitenta e três mil e
nOvecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 948, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos.
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Em discussão o prõjetó,-eill turno Unico. (PausO..)
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 Comissão de Redação.
E o seguinte o projetO aPro~ado

fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à conclusão do Centro Municipal de Assistência Social, 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 (Nilo Coelho)- Item 20:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
175,de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo~
mia como conclusão de seu Parecer n'>' 1.074,.de 1981),
que :,t.utoriza a Prefeitura Municípal de Franca (SP) a elevar em CrJ. 295.400.000 (duzentos e noventa e cinco milhões e quatrocentos mil cruzeiros), o montante de sua
divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 1.075 e l.076, de 1981,
das Comissões:
-de Constlty_ição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
-de Munidpios, favoráv_eJ.
n~

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' !57, DE !9B1
Autoriza o Governo dO Estado de Alagoãs a elevar
em Cr$ 377.683.900,00 (trezentos e setenta e sete mi~
lhões, seiscentos e oitenta e três mil e nol'eccntos cruzeiros), o montante de sua divida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. I<? Ê o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de ll de outubro de
1976, do Senado Federal, au~arizado a elevar em Crli
377.683.900,00 (trezentOs- e setenta e sete milhões, seis~
centos c oitenta e três mil e novecentos cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim Ue-Que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
Caixa Eçonõmica Federal, mediante a utilização de recursos .do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SociaJ
- F AS, destinado à construção e equipamento de 8 unidades de ensino pré-escolar e de 13 unidades de ensino
do I~ gnw, naquele Estado, obedecidas as condic;ôes admitid:.~s pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro~
cesso.
Art. 2~ Esta Resolução entra cm vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 19
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 169, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer nY
1.03../., de 198 I), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Mogi das Cruzes (SP) a elevãr em CrS
74.306.000,00 (setenta e quatro milhões, trezentos e
seis mil cruzeiros). o· montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob_n9s 1.035 e 1.036, das Comíssões:
-de Cunstiluirào eJusriçil;peli constitucionali·
Uudc e juridicidade-, com voto vencido do Senador
Hugo Ró.\mo!l: c

-de Munic[p;os, favoráveL

Em discussão o projeto, cm turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da paw
l<.!vra, vou enccrrã-la. (Pausa._)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
t o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 169, DE !98!
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruw
zes (SP) a elevar em Cr$ 74.306.000,00 (setenta e
quatro milhões, trezentos e seis mil cruzeiros), o mon~
tante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal, resolve:
Art. ]'? ~a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de Sào Paulo, nos termos do art. 2~' da Resolução n'? 93, de I I ·de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 74.306.000,00 (setenta e
quatro milhões, trezentos e seis 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 utilização de recursos do

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 ~prova~o.
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vai à Comissão de Rcdação.

E o seguinte o projew aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 254, DE !981
-AUtoriza a Pre/eilura Municipal de Palestina (SP)
_ _a_elevar e..f/1 CrS 7.409./38,40 (sete milhões, quatrocentos nOve mil. cento e m·n!a e oito crnzeiros e quarenta cenra~·os) o montante de sua dívida consolidada
Interna.

e

O Senado Federal Resolve:

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Palestina, Esta~
do de São Paulo, nos termos do art. 2"' da Resolução nY
93, de ll de_o.utubr9 de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 7.409.138,40 (sete milhões, quatro~
centos e nove mil, cento e trinta e oito cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a firri 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 d<! Habitação, destinado à execução de obras
de infra~estrutura no Conjunto Habitacional "João
Evangelista Viçoso", da COHAB - RP, Companhia
Habitacional Regional de Ribeirão Preto, Programa
FINC/FIEGE, naquele Município, obedecidas as condições pelo Banco central do Brasil, no respectivo processo.
_ Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
sua ·publicação.

PROJETO DE RESOLUCÃO N• !75, DE !981
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 22:
Autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a
ele,·ar em CrS 295.4ÓO.OOO,OO (duzentos e noventa e

cinco milhões e quatrocentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Franca, Estado
de São PãUio, nos termos do art. 29 da Resolução nq 93,
de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar em CrS_ 295.400.000,00 (duzentos e noventa e
cin~o mllhões_e..quatrocentos mil cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada interna, a fim de que_ possa
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco
do Estado de Sào Paulo.S.A., este na qualidade de agente fmancciro do Banco Nacional da Abitação destinado
_.à ex..ecuçào de obras do projeto CURA, naquele Município, obcdc_cidas as condições admitidas pelo Banco Cen~
trai do Brasil, no respectivo processo.
Art.2~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 21:
Disct.i.ssào, -ep:l turno úpiço do Projeto de Resolução n9 254, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer nY
1.412,
t98i) qUe aUtoriZa a Prefeitura Municij)aldc Palestina (SP) a elevar em CrS 7.409.138,40 (sete
milhões, quatrocentos e nove mil, cento e trinta e
oito cruzeiros e quarenta centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.413 e 1.414, de 198!,
das Comissões
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
-de Munic/pios. favorável.

·ae

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não hi:tvendo quem queira fazer uso da palavra,
de~laro-a encerrada. Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em turno único, do projeto de Resolução n"' 4, de l2&2 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nY 16, de
1982). que autoriza o Governo do Estado de Ala~
-soas a elevar em crs 155.363.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e três
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECE~, sob n* 17, de 1982,_ da Comissão
-de Contiruição e Justiça, pela constitucionati~
dade e juridicidade.__

Em discussão o projeto, em turno único.
Se l}enhum dos_ Srs. sen~do_res desejar fazer uso da palavra, vou encerrá-la. (Pausa.)
Enct;;rrad_a.
Em votação,
Os- Senhores que o aprovam queiram conservar-se
como estão. (Pausa.)
Apro1·ado.
A matéria vai à Comissão de Redaçào.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado de A lagoas em eJew
I'Of CrJ /55.363.000,00 {cento e cinqüenta e cinco mí~
lhões e trezentos e sessenta e três mil cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. )9 E o Governo do Estado de A lagoas, nos termos do art.2~' da Resolução n{t-93, de II de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS
155.36.3.000,00 (cento .e cinqüenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e três 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- lAS, destinado a

E o seguinte o projeto aprovado

equipar, reformar e ampliar hospitais, naquele Estado,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no repectivo process-o.
Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Autoriza o governo do Estado de AlagOas ti ~!levar
em Cri 282.536.930,00 (duzentos e oitenta e dois miR
lhões, quinhentos e trinta e seis mil e novecentos ~
trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.

!tem 23:

Economia como conclUsão de seu Parecer n~' 20, de
1982), que autoriza o- Governo do Estado de Alagoas a elevar Cri 33.305.000,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinco mil cruzeiros) o montante de
sua dfvida consolidada, tendo
PARECER, sob n" 21, de 1982, da Comissão
-de Constituição e JustiÇa, pela constituciomilidade e juridicidade.

Em discussão o projeto, em turno único, (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senad_ores solicitando_ a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. SenUdoieS qlle o aproVam queiram -conserVar~:
se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 6, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de A lagoas a elevar
em Crl33.305,00!1,00 (trinta e três milhões, trezentos
e cinco rnil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Feder:.~!

resolve:

Art. I" É o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do art. 2'1 da Resolução n"' 93, de tI de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
33.305,000,00 (trinta e trêS mTihões, trezentos e cinco mil
cruzeiros) o montanl~ 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, destinada à construção, reforma e
equipamento de centros de saúde, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 24:

Discussão, em turno único, dO Projeto de Resolução n9 141, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 807,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em CrS 282.536.930,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e trinta e seis mH,
novecentos e trinta cruzeir'os) O móiltante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n"' 808, de 1982; da ComiSsãO"
-de Constitufcdo e Justiça, pela constitucionalidade e jurididdade.
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. ( Pau~·a.)
Aprovado.
A matéria vai à _C_omis_são de Redação.

Entre outras coisas, disse S. Ex•:

PROJErODE RESOLUÇÃO N• 141, DE 1982

Discussão, em turno ún_ico, dõ projeto de Reso~
luçào n\" 6, de 1982 (apresentado pela Comissão de

O Senado
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O Senado Federal resolve:
Art. !9 to Governo do Estado de Alagoas, nos termos do art. 29 da Resolução n'~ 93, de 11 de outubro de_
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montanR
te de sua. dívida consolidada inteLna em Cr$
282.536.930,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e trintã e seis mil e novecentos e trinta cruzeiros), c~rrespondent~ a 167.863 ORTNs; considerado o
valor nominal da ORTN de_CrS 1.683,14, vigente em
abril de 1982, a fim de contratar um empréstimo de igual
valor,junto à Caixa Econômiça Federal, esta na qu~lida
de de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado ao financiamento das
obra!'> de ampliação de sistemas de abastecimento dnágua, no Estado, obedecidas as condições admitidas pelo'
Banco Central do Brasil, no respectívo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
convoca sessão ex.traordinárfa a realizar-se.hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada â apreciação das seguintes
matérias:
---Projeto de Resolução p9 131, de 1981;
- Requerímentos n~>s 598 a 607, de 1983; e
- Projetas de ResoluçãO n"'s f28,--f32~ -13'6 138, de
1981 e 74, de 1982.

e

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) concedo a palavni ao· nobre Senádor Affciilso Cainargo na conâiçã6 de
Líder de partido.
O SR. AFFONSO CAMARGO (ComO Lí.âe-r, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A nossa intenção neste momento é explicitar de uma
maneira mais profunda a preocupação colocada num
aparte a.o nobre Senador_ Carlos Chiarei\ i, com relação a
como, objetivamente, o Congresso Nacional, e no caso o
Senado Federal, poderá diminuir a distância entre o discurso parlamentar e a açào efetíva de" Governo.
Digo isso, Sr. Presidente, porque quem acompanhou e
tem acompanhado os últimos discursos parlamentares
feitos no Senado percebe com bastante clareza que há
evidentes sinais de _convergência de idéias e que, portanto, vão-se abrindo espaços para o efetivo diálogo parlamentar.
l'vluito se tem falado em t_régua. Hoje ainda, há poucos
minutos, a palavra trégua fez parte do discurso do Senador Álvaro Dias. E trégua, segundo todos os dicionários,
apenas a paralisação periódica de hostilidades. Portanto, trégua não é um fim. De nada valerá qualquer trégua
se o seU objetivo não for negociar a paz, a integração do
Estado com a Nação. E o Parlamento é o fundamento do
Estado, num país democrático.
O receio que temos é que, objetivamente, os resultados
que possamos conseguir não Sejam aqueles, ilo tempo e
na profundidade, que o povo está esperando, e que o
brasileiro, hoje preocupado com problemas enormes,
fundamentt.llmente com o problema do desemprego, não
_veja nos s_eus representantes, no Congresso Nacional,
uma objetiva ação para_ resolver os seUs problemas.
Passo a ler âlguns trechos do discurso pronunciado
pelo Ministro Hélio Beltrão, na cidade de Salvador, feito
diga-se de passagem, na comemoração de jubileu de clube~ de Rotary da Grande Salvador.

e

num país em que hâ tanta coisa por fazer não
pode ficar paralisado à espera de que se resolva_ o
problema de suas contas externas. Sem subestimar a
gravidade desse problema, estamos certos de que ele
se há de resolver, não só porque o Brasil é um país
gritantemente 'l!iâvel, como porque o equacionamento dS. divfd-ã interessa à própria estabilidade do
sistema político e financeiro interriacional.
..0 Brasil vai continuar a crescer, porque esta e a
sua vocação e a nossa obrigação.
"Nosso compromisso maior é com o futuro. E,
portanto, nosso inimigo é a recessão, que gera o desemprego, a "insegurança e o desânimo. _Recessão
que, no caso brasileiro, constitui remédio intolerável e desnecessário, visto que o paíS pode continuar
u cr-eScer e gerar empregos sem agravar o desequilibrio cambial nem prejudicar o esforço de exportação.
"Trata-se apenas de escolher o caminho. E esse
cãminho nos parece bem claro. Apesar do extraordinário i:tvanço realizado Sobre o passado, a maioria
dos brasileiros ainda não dispõe de condições minímas do bem-estar, ainda padece de carências ·essenciais no tocante a alimentação, educação, saúde e
saneamento, habitação, vestuárío e transporte coletivo.
Outro trecho:
_"A hora da crise também é propicia para a deflagração de um programa vigoroso de combate ao
desperdício. É realmente alarmante a taxa de desperdicio embutida em nosso sistema e_conômico e
administrativo, o que se torna especialmente vísivel
-na multiplicaÇão e superposição de nossas estruturas -burocfatii::as, na suntu-osidade d_e nossos edifícios publicas e na tendencia à realização de _empreendimentos adiáveis ou não essencíais. O desperdício - qtie raramente é praticado pelos países
ricos - constitui entre nos, irônicamente, uma das
maiores fontes _de inflação e de atraso._
-E outro tópico, muito importante.
~·o centralismo burocrático constitui o problema
mais grave deste país. Todos os demais não passam
de subprodutos.
"A concentração excessiva das decisões no nível
central da Administração ê uma sobrevivência deplorável do nosso passado colonial que não se coa"'
duna com a urgência de nossos problemas e a dimensão do nosso pafs. Esse processo conceõtrador,
inconsciente mas inexorável que se desenvolveu progressivamente ao longo da nossa história, acabou
por entorpecer a Administração Federal, reduzir o
dinamismo do nosso desenvolvimento e marginalizar os mecanismos administrativos e comunitários
locais.
"Confiamos em que a dramática dificuldade de
importar e ajusta aflição com o desemprego acabarão por acelerar a adoçào de medidas t<fetivas destinada!) a reanimar a atividade econômica e fortale_cer
a estrutura empresarial. Entre essas medidas, é imperioso ressaltar, por sua maior importância e indiscuttvd urgência, a redução das taxas de juros e a
institu_ição dos mecanismos indispensáveis à capitalização da empresa privada nacional.

São pontos que, sem medo de errar, eu vi defendidos,
vârias vezes, por parlamentares da Oposição, pelo Senador Roberto Saturnino, e por toda a Oposição que não
q-uer ser dona da verdade, que quer apenas que os políticos representantes do povo e o Senado possam discutir
objetivamente os problemas dos brasileiros.
O Sr: Roberto Saturnino- Permite V. EX• um apiiite?

O SR. AFFONSO CAMARGO- Cvm prazer.
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O Sr.-Roberto Saturnino- Acho, nobr~~~!lador,_que
foi extremamente oportu-rlo_q_Ue_v_:-Ex.' subisse hoje à tri~
buna para registrar no seu pronunciamento e nos Anais
da Casa esses trechos antológicos Cio discurso do Mlnis~
tro Hélio Beltrão, a demonstrar, uma vez mais, de que é
possível encontrarmos os pontos de cOincidência, de
convergência a respeito das soluções que retiraria o Pais
da crise em que vive. Ainda hã poucos instantes ouvimos
o nobre Senador Carlos Chiarelli na tri~una a pronun~
ciar um discurso em cujo texto identificamos posiçõ-es
com as quais concordamos plenamente. V. Ex~ foi um
dos_ que apartearam o Senador, agora vem V. Ex~ a citar
trechos de um pronunciamento de um Ministro do Governo, um Ministro que tem o respeito da Nação, um ministro que merece a credibilidade desta Nação, e que est~
a emitir conceitos com os quais n6s-concordamos, V. Ex•
fez muito bem em trazer a esta Casa o pronunciamento
do Ministro e insistir nesse ponto, porque é da competência, e eii dirh::i-Quase da competência exclusiva dos
parlamentares, dos políticos, das lideranças polítícas do
País, encontrar a formulação das soluções capazes de tirar o País da crise. E o caminho é esse, V. Ex• faz muito
bem. Quero curriprimentá-lo e reforçar as palavras dC: V.
Ex•, no que estíver aO meu alcance, no sentido dé que
esse é o caminho e é por aí que o Brasil conseg-uirá realizar os seus destinos de grande nação e rejeitar essas fórmulas aí de Fundo Monetário Internacional, que conduz
à recessão e que é exatamente aonde nós não podemos
chegar. A recessão~ acima de tudo, e a dependência externa é o qae· devemos repelír, e o caminho é esse que o
Ministro aponta e que V. Ex• ressalta e que todos nós
aqui temos defendido nesta Casa.

O SR. AFFONSO CAMARGO -- Asrã:dCÇo o se~ _
aparte, que apenas ratifica as suas opiniões jâ e_xpressas
nesta Casa. V. Ex• falou em credibilidade; quando nós
falamos que a trégua em si não resolve nenhum problema, a trégua deve ser entendida exatamente como um
ambiente que possibilite o diálogo, e o que ocorre ê que,
para haver um diálogo efefiVO, terá que haver também
credibilidade. Nenhum diálogo se faz sem credibilidade.

O Sr. Roberto Stirurnino - Tem razão V. Ex•
O SR. AFFONSO CAMARGO- Não houve qualquer diálogo aqui, nesta Casa, hã poucos dias, entre as
Oposições e o Ministro Ernane Galvêas...

O Sr. Roberto Satumino -

Exatamente.

O SR. AFFONSO CAM"ARGO - ... porque S. Ex•
não tinha a credibilidade das oposições, porque S. Ext
falou em números em que nós rião acredit~vamos. Então, para haver djálogo é necessário que haja sinceri~S:_de
e que haja também humildade.- Cada um tem a sua verdade, mas sabe que pode ser que a sua verdade não seja a
verdade verdadeira.
O Sr. Roberto SarUrnino.....:. Muito bem posto, nobre
Senador Affonso Camargo.

O SR. AFFONSO CAMARGO- Com iSso,. criaremos um ambiente em que se possa dialogar. O que nos
preocupa é exatamente uma certa inércia, ~ão vou dizer
no Congresso Nacional, mas do Senado Federal para as-sumir a posição de órgão debatedor, porqUe as nossas
prerrogativas estão limitadas: as nossas prerrogativas de
legislar estão limitãdas; aS:--riossas prerrogativas de_ fTSca~
li.zar estão limitadas, mas as nossas prerroga!ivas de opiniar não estão limitadas. Então, nós temos, enquanto
não se faz a reforma constitucional através de uma Assembléia Nacional Coiístituinte; Que é'anossa Proposta,
enquanto nós não devolvemos ao Congresso Naci<?_nal as
suas prerrogativas, vamos usar aquela que temos que é a
de opiniar. Parece-me que um dos pontos~ que!!! sabe,._
mais críticos da nossa atuação é exatamente o mau (uncionamento das Comissões Técnieãs Permanentes, e,

nes_te momento, quero louvar o nobre Senador Gabriel
Hermes, Presidente da COmissão de Minas _e Energia,
que tem procurado, com grande esforço- sou testemunha disso- dar uma dinâmica à Comissão, trazendo inclusive administradores do Governo Federal para virem
prestar .depoimentos e discutir na Comissão, com profundidad~. -Temos que sensibilizar fundamentalmente a
Bancada da Maioria, e também fazer a nossa autocrítica
-acho que agora o nosso problema é supra partidário, é
o problema de u~a Casa Legislativa, para que possamos
realmente_ trazer essas pessoas para discutirem_ conosco.
O Ministro Hélio Beltrão, por exemplo, faz ~:~m discurso
dessa profundjdade para os clubes de Rotary da GranQ_e
Salvador, e nós não chegamos a discutir com ele nunca o
que está escrito aqui. Creio que é um homem que poderia dar uma excelente contribuição à Casa, discutindo
como pretende resolver esses problemas os recursos para
o-mercado interno, para gerar empregos- tudo isso
com que co':lcordamos. S. Ex~ poderia vir e discUtir con-oscO, porque S. Ex• é um homem que tem credibilidade
da Casa, acredito que tenha, da minha parte tem, percebo que ele é um homem muito sério, bem intencionado e
poderíamos discutir com ele. Acho que a discussão
maior teria que ser, inclusive, entre nós parlamentares,
-porque sentimos que há um espaço comum, hoje, com os
grandes problemas nacionais, prinCipalmente, o desemprego, e as nossas preocupações tornam-se comuns. Então, esse espaço _comum está relmente se abrindo.
Aproveitei hoje- não pretendia, nem planejei- para
fazer essa reflexão mais por um problema de_consciência.

o-sr. Gabriel iierfnes ~ Pef-mite-me
te?

v. Ex• um apar-

O SR._Af'F'_ONSO CA~ARGO- Com i~d~ o prazer.
O Sr. Gabriel HermeJ- Nobre Senador, somos companheiros já há alguns anos, e sistematicamente criticamos exatamente esta falta de diálogo entre nós. Vi, com
muita satisfação quançlo foi feita ~ta advertência da tribuna por V. Ex• Ê preciso que tenha.mos acapaddadede
discutir. V. Ex• levantou um segundo ponto importante;
Q grande campo de discussão não é o plenário, normal. mente~ mas a Comissão. Tere_IT!_os, por e~emplo, dentro,
. talvez, de mais uma semana, na Comissão de Minas e
Energia, o Presidente da ComparÍhia Vale do Rio Doce,
um órgão muitas vezes mais significativo para o desenvolvimento do Pafs do que alguns MinistÇrios, comandando uma montanha de recursos que mandamos para o
exterior, como seja o ferro, que vendíainos, hã pouco, a
vinte dólares a tonelada, postos no Japão e estamos, neste momento, vend.endo a dezoito dólares e meio. Ninguém sente ísso~ Veja quantos m_jlhões de toneladas de
ferro exportamos corno matéria-prima para o exterior,
ace_ntuadamente o Japão. Some-se a isso o- trabalho que
--a Companhia Vale_ do Rio Doce estã des!!nvolvendo,
àgo"ra pi-esSionada até Por esta Casa- e disso tenho participado _: pressionad_a por outros órgãos de responsa'?il_idade até do Executivo, e órgãos de fiscalização da
Nação, nQ caso da bauxita, para que nós tenhamos a
nossa bauxita, não somente industrializada em primeira
etapa, como o alumínio e alumina, mas evitando que se
faça aqui mais um dumping que é o grande desejo da A LCOA, uma empresa que está montando a toda velocidade no Maranhão, e como uma campanha que fez para
que paralisássemos a ALBRAS-ALUNORTE da qual
t_ernos um pouco de comando. Isto é assWltO que nós de. vemos estar atentos~ Nas comissões, aqui, muitas vezes
realmente as grandes -lideranças dos partidos estão mais
preocupadas com os problemas de outra ordem, mas esses precis<lm ser trazidos para aqui. Não pensem que ficam perdidos, não; os assessores dos ministérios lêem,Je- ~ro aos seus JU.inistros que procuram fazer uma pá de si~
lêncio sobre essas..advertência. Mas eu louvo V. Ex• Persista e acredite que está prestando um serviço ao BrasiL

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto. Fazendo soar a
campanhia.)- Senador Affonso Camargo, V. Ext dispõe
apenas dois minutos.

d:

O Sr. Roberto Sarurnino- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. AFFONSO CAMARGO zer, ouço V. Ex~, nobre Senador.

Com niuito pra-

O Sr. Roberto Saturnino - Eu não poderia deixar de
pedir a benevolência do Presidente e de V. Ex•, porque
acho que esta providência realmente está se tornando
inadiável. V. Ex• referiu-se, no início ao seu discurso, à
necessidade de procurarmos romper esta inércia que paira sobre o Parlamento e buscar uma ação mais objetiva
-para usar os termos que V. Ex' utilizou. Agora, o
nobre Senador Gabriel Hermes se refere à importância
das comissões neste traQalho de aprofundamento doestudo e da análise de determinadas questões, de determinados problemas, emitindo a sua opinião seglu1do a qual
nas Comissões se processa esse tipo de trabalho com
mais proficuidade, com mais eficácia, do que no Plenário, que é um órgão eminentemente político. Lembrome, poY outro lado, que, há poucas semanas, o Senado
instituiu uma comissão específica para estudar a revisão
da Lei de Segurança Nacional, por iniciativa do Senador
Nelson Carneiro, um problema que efetivamente aflige
toda a sociedade. Lig~ndo tudo isso, nobre Senador, indago a mim, e queria colocar esta indagação perante os
nobres Senadores e_a V. Ex• em particular, se não seria o
caso de instituirmos aqui, no âmbito do Senado, uma comissão interpartidária específica, para ouvir lideranças
da comunidade na área empresarial, na áre:a dos trabalha-dOreS, homens como o Ministro Hélio Beltrão, que
trazem toda uma experiência e um dote essencial, neste
momento, que é a sua credibilidade, a sua seriedade,
para localizarmos, indentificarmos, nós, acima dos Partidos, quais são os pontos de convergência? O que nós da
Oposição e da Bancada do Governo consideramos ess_encial para que o Brasil supere a grave crise económica e
social que estã vivendo. O ponto n~' I, o ponto n~' 2 e o
ponto n~' 3- estou convencido de que nos é possível encontrar, identificar e formular essas soluções, em grandes linhas obviamente, sem descer a detalhes, ouvindo as
pessoás que estão vivendo os problemas e que têm a sua
contribuição a dar. Será que esta não seria a forma de se
atingir aquela objetívidade que V. Ex~ reclama, de daNe
=-ão P<irlamento, e ao Senado em particular, a plenitude
de seu papel político na i~entificaçào dos problemas, das
soluções? Talvez por aí conseguíssemos objetivar mais
este anseio que sentimos, do lado de cá e do lado de lã,
em relaçãO -à gra~_e -~~i~e que o Pais vive.

O SR. AFFONSO CAMARGO- Pode ser a forma.
Sr. Presidente, não sei se há outros oradores inscritos.
Pediria a benevolência de V. Ex•

o· SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador Affonso Camargo, V. Ex' fala como Uder, Desta
forma, dispunha de 20 minutos. V. Ex' jã erlcerrou o seu
tempo. Comunico, que há uma lista bem avantajada de
outros oradores para falar nesta Sessão. Por conseguinte, apelaria para que V. Ex' encerrasse o seu discurso e
não concedesse maiS ãp-ãr-ies, pois irã prejudicar os seus
colegas que desejam vir à tribuna.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Nem para os colegas que jã rrie Solicitaram aparte?
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto ) - O tempo de
V. Ex~ já está esgotudo. Procuro cumprir esta parte do
Regrmento.
Q SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, eu
me curvo, evidentemente, ao Regimento e à orientação
de V-. Ex~ Esle é assunto que deverá ser abordado novamente na Casa.
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O Sr. Roberto Sarurnfno- E deve ser abordado todos
os dias.
O SR. AFFONSO <:AMARGO- Realmente, Sen-aw
dor Roberto Suturnino, temos que começar a resolver o
problema. A primeira etapa é nossa, dos políticos, dos
Senadores.
Infelizmente, nesta hora, depois da Ordem do Dia~ a
Casa já fica bem vazia.

como assin_ala_ Rubens Vaz da Cqsta e d~an!e -de n:osSo
"desejo _de. bem~estar e eqüidade social.
--Um alto índice de nascimento erll ambientes sub~es~~.
volvido_s_ gera um contingente populacional pouco qualifica_dQ para o trabalho e de baixa produtividade. O principal fato~. para a frustração dos esforços para o desenvolvimento de um país é, sem dúvida, a falta de capital
humano.
=

--DE-QU-E TIPO~ O CAPITAL HUMANO QUE
LevaÍ1t:.nrios o problema perante o Plenário. Vamos
ESTAMOS FORMANDO NESTE MOMENTO?
ter q~e discuti-lo ent_re_as ~lde_r_a~ças, entre os CoJé_gLos_ ____ Mortalidade lnfmytil:
de Ltderes e nas Comissões mais tarde. J:: muito impO-rtante, porque esse diálogo tem que ser feito entre 05 Par-Nossa taxa de mortalidade infantil ainda oc(.!pa os
tidos. Sinto que há às vezes. certa inibiçào, porque secodescpnforttivei~ primeiros lugares n_as esta~fsticas mundiais, por volta de 92 por mil' nascidos vivos, enquanto
loca Liderança do GoYerno. Não sei se há_alguma distorção. Tod::~ vez que um Uder do Governo fala. ele acha
na Suécia é de 8 por mil, no Japão 10, Holanda 11. A
que obrigatoriamente tCm de defender toda as posições
mortalidade infantil no Nordeste é de II vezes maior que
do Governo. Ntio sei se está faltando, nesta estrutura
a média dos países desenvolvidos, alcançando seu pique
parlamentar brasileira, qualquer coisa diferente, que te~
nas cidades de Natal com 151,5, Maceió 126,4 e Recife.

nha que existír liderança dos partidos, quer dizer.- deve
existir uma õpiníão do PDS que necessariamente não
seja exatamente -igual às opiniões do Min-istrO Delfim
Netto. Pode haver um Minist_rõ do Governo que não tenha as mesmas opiniões que o MinistrO Delfim Netto.
Será que-üin parlaineritã.r do-PDS não pode, ou será que
só o Senador Luiz CaVal_ca.nte é_ que vai pronúnciar~Se
contrariamente às posiçõeS da política econômiCa do
Governo?! Deve existir ·outro. Se seu consenso- Tiãó: fóraquele que temos, vamos nos curvar? Quem sabe, não há
um consenso embutido nisto tUdo aí, um consenso que
não é de acordo com a poHtica econômici-do Governo
-um consenso dentro do Congresso Nacional- e que
apenas não foi levantado por uma série de inibiçõ-es, que
não nos interessa comentar agora?
Coloco, para reflexão da Casa, para reflexã-o dos colegas suprapartidariamente, a necessidade de ajudarmos o
Cón-gfessO a cumprir aqUilo que o povo está aguardando
seja feito nesta CaSa.
Sr. Presidente, voltaremos ao assunto na primeira
oportunidade. (Muito bem! Palmas. O orado é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a paw
lavra à nobre Senadora Euntce Michiles.

A SR• EUNICE MIC"f-HLES (Pronuncia o seguinte
disc_urso.) - Sr. Presidente,_Srs. Senadores:
A partir de meados deste século, muitos países cow
meçaram a demonstrar preocupação com um dos maiow
res problemas que a Humanidade já tev_e -que enfrentar
- a explosão demográfica; aliâs, Bertrand Russel advertia do perigo de duas bombas: a atômica r, a populacional.
Uma equipe de pesquisadores do Institute ofTechnoJogy, o famoso (MIT), elaborou um alentado t_rabalho
sobre o crescimento mundial nos atuais índices e a partir
dessa perspectiva fizeram projeções_ para o futuro e viram da possibilidade de S_Qbrevivência humana. A conclusão finalfoi a de que, com a progressão do desenvolw
vimento atual, o Mundo terminará em catâstroíe, pela
pressão que a população exercerá sobre os recursos naturais não-renováveis, haja vista já a atual crise energética,
a elevação dos níveis de poluição, a escassez de papel, de
madeira etc ... (1)
No Brasil, conforme dados do último re~nseamento,
que permitem certas projeções para o futuro, indicam estarmos também em plena explosão populacional, com
um índice-de crescinten_t_o m_aí_or-que-o -da China ou da
lndia; aliás, o Embaixador Meira Penna diz que, de todos os tipos de inflação que têm caracterizado o _desenw
volvimento brasileiro, nenhum é tão consistente e de
efeitos tàó ·ponderáveis quanto a inOaÇão de bebês.
Somos hoje mais que 120 milhões de brasileiros e a·
perspectiva de sermos 240 niilhôes nQ ano 201_4 fios deixa
atónitos, pela grande dívida social que iá acu-mulamos,

e)
De;nuÍriçào
-Segundo nutricionistas, a desnutrição no Brasil é
endémica, só 33% da população conta co:m dietas que lhe
proporcionam o número adequado de calorias. Sabemos
lados que a desnutrição na fase intra·uterina e nos primeiros anos de vida é respons-ável não só- pelã.- máformação óssea, mas também pela mutilação do cérebro.

A -desnutrição é Consei:j_üência de injustiça social mas
também é um dos fatores que a mantém. Ataca de modo
mais cruel a criança peqUena, reduzindo sua capa-cidade
de <1prendizagem, e, no futuro, sua capacidade de trabalho. O resultado inevitável é J,Jm círculo vtcioso - pais
pobres e desnutridos, gerando filhos desnutridos, que serão pobres e que, por sua vez, gerarão filhos pobres e
desnutridos ..
Educação
··-

.

.

...

A UNESCO proclama que o homem comum precisa
de 12 anos de estudo para, modestamente, habi!ítar-se a
sobreviver no mundo atuaL
Enquanto nos EUA., Suécia e Inglaterra o tempo
diário exigido de aula é de 6 horas e no Japão 8, no Brasil
- -rlaõtemos-ainda condições de absoiver ú)da a Pi:iPUlaÇão
escolar a nem ao menos para 3 horas de aula por dia,
descumprirido, desta forma, inclusive, preceito da nossa
Constituíção.
-

Habitação
Deveríamos estar construíndo pelo menos 600 mil ca.
sas cada ano, só para não agravar o déficit já exisfeil.te;
apesar do grande esforça do governo neste setor, esta~
mos muito longe de alcançar esta meta, acumulando, assim, "um grave problema social, agravado pelo fato de
que desde 1972 a população rural deixou de crescer, e as
cidades transformam-se velozmente em megalópoles cercadas pelos cinturões de miséria que desafiam a capaci- dade dos mais ilustres administradores, incapazes -de do~
tar toda aquela massa humana com condições de luz, á---gua e esgoto.

Efeito Pirâmide Etária
Um rápido crescimento demográfico tem, como conseqUência, uma alta percentagem de crianças no seu conjunto de população, que os demógrafos chamam de "e~
feito pirâmide etária", e que significa um elevado coeficiente de inattvos para cada trabalhador.
Tomando dadósde 1978 tínhamos, naquela época, em
nossa população:
29,6 milhões de menores de 10 anos;
4,9 Jl)ilhõeS de pessoas sem rendimento;
15,1 milhões de pessoas com até um salârio mfnimo;
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~9,_1 milhõe11 de pessoas não ocupadas.
Total dos sodalrfiente dependentés: 88,9- milhões.
Relação dependente
-- - 3,9:(.

Não _dependente
Em outras palavras, cada cidadão brasileiro atiVo tem~
que sustentar quase 4 pessoas dependentes, sem dúvida
um fardo pesado para um país em vi~s de desenvolvimento.
Parece-nos, inclusive, que neste dado residé o ponto de
·
estrangulamento de nossa economia.

Empregos
Como" criar empregos em núni.eroso suficientes numa.
economia pressionada pelo crescimento demográfico?
Mário Henrique Simo.nsen tece as seguinte_s .considerações: "dadas as características_ da tecnologia moderna,
muitas _vezes se verifica que os setores mais dinâmicos,
em termos de aumento de produção, revelam desempenho decepcionante em matéria de absorção de mào~de
obra. Tal fato tem o_corrido na indústrLa brasileira e no
setor mais moderno da agricultura. A tentativa de gerar
maior número de_ empregos pelo retorno a tecnologias
antigas geralmente sacrifica o crescimento do produto e
a competitividade das exportações. Assim, não raro coexiste, nos países sujeitos à explosão demogrãfica, um setor moderno da economia em rápido crescimento, em
constraste com um setor retardatário, onde se acumula o
excedente de mão-de-obra".
Recentemente, acontecimentos em São Paulo abalaram nossa consciência, mostrando que alcançamos, em
nossas relações sodais, o ponto de combustão. Operãrios desempregados promoviam desordens, desesperados com o espectro da fome rondando seus lares~ Mes_mQ
que nosso produto real estivesse crescendo a _taxas normais, teria mos que este ano arranjar 1,6 milhão de novos
empregos para atender aos jovens que chegam cada ano
·a'b mei"cãdo de trabalho. Com o agravamento de nossas
dificuldades económicas e o conseqüente aumento de desemprego, a situação torna-se dramática.

Distribuição de renda
As classes brasileiras mais ricas, de alto padrão sócio:..
económico, geram poucos filhos. As mais pobres, que
não têm acesso às informaçõeS e aos recursos para controlar sua fertilidade, naturalmente são as que mais proliferam. Isto aumenta as desigualdades patrimoniais-entre os- índivíduos, dificUltando uma realista distribuição
de renda, uma vez que bons salários pressupõem mãode-obra qualificada, e, à medida que aumenta cada vez
mais a oferta de mão-de-obra não qualificada, a tendência é cair o salário,
Menor carente
Talvez o nosso mais grave problema social, o_que mais
fere nossa consciência, como cidadãos e como Nação, é
o enorme contingente de_ menores carenciados e abando_~
nados c:jtie, em geral, nãO dispõem de outros caminhos
que não o da mehd-icância e do crime.
Segundo estatística da FUNABEM, existem no Brasil,
atualmente, 15 milhões de menores carenciados, querepresentam mais de 10% de nossa população.
De onde vêm esses menores abandonados? São filhos
indesejados que nasceram de pais sem condições para
alimentá-los, educá-los e atnparã-los condignamente, e
sõbretudo que não tiveram orieiltaÇão de como disciplinar a sua fertilidade.
Temos, portanto, acumuladas deficiências graves, que
tend_em a agravar-se à medida que a cada ano agregamos
à nossa população 3 milhões de novos habitantes, o equivalente à população do Uruguai ou do Estado de Israel,
sa~da_~o à altura de Sua fundação como ~e~dadeiro milagre.
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Só no governo do Presidente Figueiredo, o Brasil cres~
cerá 18 milhões de habitantes, mais da que a Alemanha
Oriental, Venezuela ou Austrália.
A perspectiva do crescimento de 100 mithões de habi·
tantes no decurso de uma geração, fez com que o Presi·
dente dos EUA exclamasse atôníto: "Como educaremos
e empregaremos um número tão elevado de pessoa~?
Como providenCiaremos habitações para os próximos
100 milhões de americanos? E o que ocorrerá com o nosso meio ambiente e com os nosso recursos naturais?" Se
a Nação mais ricã da terra demonstra tal preocupação
com um aumento demogrâfico, que representa 50% de
sua população, qual deverá ser a nossa, com os problemas que advirão da duplicação de nossa população nesses próxinlcis-30 ari0s'F(4)
Em suu última Mensagem enviada ao Congresso, o
Presidente Figueiredo ·nuiiíifestou -preocupação com ocrescimento desenfreado de noss.a população (trecho do
discurso).
Tornu-se, portanto, imperioso que o Governo tome
medidas no sentido de compatibilizar o nosso crescimento demográf1co com os recursos disPoriíveis, para atender a essa popul~ção emergente em suas necessidades básicas, permitindo que possam todos ter condições minimas de uma vidu digna.
Pr:ecisumos tomar medidas que nos permitum reorientar nossos investimentos a médio e longo prazo, de modo
que sirvam efetivamente para gerur progresso e não apenas pura minimizur os defiâts íó existentes.
E nos:;o l!ntendimento, salvo melhor juízo, quethegou
a hora de o pufs ter uma definida política de população,
coerente com nossos direitos, possibilidades e nosso desejo de desenvolvimento econômico_e eqütdade social.
Entendemos, obviamente, que uma política de população envolve inúmeras variãveis, mas, sem dúvida, a
mais importante é a do planejamento familiar. Um grande programa de planejamento familiar, que
se estendesse de Norte a Sul do Pais, visando a especialmente incorporar õ conceito dt:: paternidade responsável
ao acervo cultUral da população, que oferecesse a qualquer pessoa que deseje informações e os meios de planejar sua familiu, será, sem dúvida; o instrumento mais valioso para que possamos, gradativamente, desacelerar
nosso crescimento que hoje se faz ao ritmo de coelh_os e
atender a um direito humano básico, proclamado pela
ONU.
Não desconhecemos, outrossim, que esse assuntO tem
desencadeudo uma série de objeções, como a daqueles
que defendem um elevado crescimento populacional
para acurar espaços vaztos, ·ou__que entendem que um
grande contingente populacional representa fator de segurança nacional etc ...•, que não càbe neste pionunciamento discutir.
O fato importante, no entanto, é- que em tudo isso a
mulher tem sido sistematicamente omitida da discussão.
Não se pode omitir o fato de. que a mulher é o principal
agente da reprodução humana, aquela que passa 9 meses
gestando um filho, protegendo-o com seu próprio corpo,
é aquela que dá à luz com todos os sofrimentos e alegrias
que isso envolve.
O pior, nessas discussões reaHzadas quase sempre cm
nível pussional, é a atitude bifronte dos que são contra
um programa de planejamento fainiliar, j,Õis, na verdade, o praticam em suas relações, sendo conseqüentemente pais de poucos filhos, o que parece uma atitude farísai-ca, dentro daquela postura do "faça o que eu digo, mas
não faça o que eu faço".
Não podemos ignorar as vantagens que um programa
de planejamento familiar traria à família e particularmente à mulher:
a) a alta paridade ou curto espaço entre as gestações
acarretam graves prejuízos à saúde da mulher. Os médicos af1rmam, unaninemente, que entre uma e oUtra gravidez deve haver o espaço de 2 a 4 anos, para evitar um
desgaste fisico da mulher e o melhor desenvolvimento do
feto-- e isso só se consegue através de planejamento famiHar;
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b) no Brasil, de acordo com dados do Anuário EstaUstico de 1977, a taxa média de óbitos materno.~, por
(.:omplicaçào de gravidez, parto e puerpério, é de 134 por
100 nascidos vivos- um dos indíces mais altos, secamparado com países desenvolvidos;
,., segundo dados da Campanha Naciorial Contra o
Cârú::cr, o câncer do colo uterino está intimamente relacionado coin u ãita paridade, especialmente quando ele
se-dit sem a necessária assistência;
d) sabc~se_ que a fai~ etária considerada "ótíma"
P~ti'a a reprodução é a que vai de 20-35 anos; fora deste
limite, a gravidez é considerada de alto risco. Segundo
dados do PNAD, o contingente de mulheres de l5_anos e
rriais que tiveram f1lhos representou 45% das mãe.s com
altos riscos gravídicos. É, portanto, imperioso levantar o
problema da gestação na adolescência. que é praticamenfe siiiônTmo de aborto ou de -gfaves conseqUências
morais, sociais ou econômicas.

Abvrto
e) 3 prática do abvrto assume no Brasil caráter endêmico; mesmo sem estatísticas que_ reflitam a realidade
por ser prática ilegal, inúmeros índices permitem calcular cm nwis de l milhão por ano._Este número alarmante, sem --dúvida. é o resultado oda__sonegação de- inform-:ações-. e fiimbém de meios, pois mulher alguma recorre
uó aborto porque gosta, por praZer, afiiuil, o aborto é
uma-ngrcssiio rlSica-e psicológica à mulher.
Não podemos deixar de olhar com remorsos uma legião de mulheres nas :1nte-salas de clínicas clandestinas,
num desfile macabro, que vai da mesa ginecológica ao
"caixa", onde depositam os mal economizados salários
dt:: empregadas domésticas. ou de operárías mal pagas.
Mu-itUS dl!las voltarão ao hospital com complicações,
ocupando grande parte dos Jeitos obstétricos, e exaurindo as reservas de sangue; dados especulativos dão conta
de que 35% d<!-S intercorréncia~ obstétricas s.ão complicaçOes de abor-tos; tudo isso se poderia resolver com um
Programa de Planejamento Familiar.
./) o conhecimento de meios contraceptivos abre as
portas à inderendência feminina, o sentido de que pode
decidir quantos filhos Lerá e quando os terá dá-lhe a sensação de controle de_ seu destino,o permitindo-lhe inclusive um maior aproveitamento de oportunidades de educução e de trabalho.
g} a adoacào de técnicas anticonceptivas melhora as
relações sexuais do casal que não terá sempre presente a
preocupação de uma gravidez indesejada;
h! o bebê que vem ao mundo precisa ser amado, desejado; e dizem os psicólogos que existe forte relação entre
a rejeição inicial e a dificuldade de adaptação do indivíduo ao seu meio.

Não podemos, pois, permitir que os nascimentos se
dêem ao acaso, eles precisam ser fruto de um ato de
amor e de uma decisão do casal, e claro, isso só pode
acoritt!Cer atrB.yés de um Planejamento Familiar.
Embora o resultado pleno de um Programa de Planejumento Familiar só se faça serttir a longo prazo, alguns
probkmas seriam minimizados quase que de imediato:
!9- A família poderia compatibilizar o número de fílh<Js com suas possibilidades financeiras; por exemplo,
uma _f:1mília nordestina que ganha 2 salários mínimos
tem possibilidade de obter alimentação suficiente, em
níveis de_ calorias, para até 3 filhos, a partir do 4" toda a
família começa a sofrer carências calóricas.
- 2t>-Reduçào imediata nos dispêndios do INAMPS
.:.om a assistência médica Oo grupo materno-infantil, que
-3tingiu, em 1980, 179.751.174 consultas.
Y- Em. 7 anos se começaria a sentir a influência na
redução du demanda de matrículas escolares.
49- O número de pesso~s que procuram emprego se-ria afetado dentro de 15-20 anos.
Agora. Srs. Senadores, não imaginamos, contudo, que
um Programa de Planejamento Familiar seja capaz de
resolver toda ;.t nossa problemática social, nem que ele
devesse prescindir de medidas outras de fortalecimento
econômico e que yisem a uma distribuição mais justa da
renda.
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O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex• me permite um aparte?
A SR~ EUNICE MICHILES- Com muito prazer,
nobre Senador.
O Sr. Gabriel Hermes- Nobrl! Senadora, é realmente
um fato que até horira· esta Casa a presença de V. Ex• na
lribuna, para tmzer um estudo sériO sobre um dos
problemas~ realffiente, mais graves do Brasil e do Mundo. Nas minhas duas últimas visitas à lndia, voltei dali
verdadeiramente estarrecido. Aquele pafs, hoje, com menos de 2/3 do territôrio brasileiro, está com 700 mílhões
de habitantes. As crianças naquele país me deixaram não
pfópfían1-ente triSte, m"as até envergonhado de pertencer
a este Planeta em que nós vivemos. E no Brasil não é menor a tristeza. Quando nós, que somos de regiões cheias
di! crianças, e de crianças doentes, sem escolas, enfim,
sem pais capacitados para dar o mínimo de educação,
num Pais que, também, tem dificuldades de atender àqueles que vivem tão longe, che_gamos a ver a única Senridora que temos subir à tribuna para, corajosamente,
defenderaqui"lo de que rTu.iitos têm medo, que é criar um
; sistetTia mais decente, vamos dizer assim, para esse
problema da natalidade, eu só tenho que me congratular
com V. Ex• Fique certa V. Ex• que nos honra e que está
prestando um serviço ao País. É preciso que as vozes se
levantem. é pesado demai$ para um País como o nosso
cheio de problemas dar es.cola para os que têm, quanto
mais para os que se multíplicam. As últimas estatísticas
que li ditem qLLe senão purarmos. com base nos últimos 5
anos. o Brasil deverá ter, no ano de 2.050- não está tão
distante - 350 milhões de habitantes~ Veja V. Ebx•
como nós precisamos pensar nisso com seriedade. Parabéns a V. Ex•
A SR~ EUNICE MICHILES-SenadorGabriel Herme.s, obrigada pelas suas palavras de incentivo e, entendo que nós, que defendemos a bandeira do planejamento
fumiliar, temos apenas uma pretensão, que me parece
bastante simples --a democratização daquilo que as
dasses A e B já fazem e que é ter o conhecimento de
meios e de recursos para que se possa planejar, para que
se possa pensar em como evitar os filhos, ou melhor, em
como encontrar um número que seja bom para o casal, o
_ tamanho da sua prole.

Enf1m, Sr. Presiderlte, Srs. Senadores desejo, aproveitando a motivação do Dia Nacional da Mulher, que
transcorre no próximo dia 30,_ fazer um apelo ao Senhor
Presidente da República, General João Baptista Figueiredo, que entre outros méritos teve o de nomear para o
seu Ministério ,a primeira mulher a ocupar essas altas
funções, para que crie um departamento interministerial,
capuz de, num trabalho coordenado dos diversos Ministérios afin-s, implllntur no Brasil, um grande, um amplo
P.rograma Oficial de Planejamento Familiar, -levando a
todas as mulheres, de Norte a Sul do País, dos sertões
nordestinos ou das barrancas do rio Amazonas ou São
Francisco, as informações c os meios para democratizar
o direito de planejar a sua famHía.
Eu gostaria de apresentar aqui, uma sugestão que estou fazendo ao Senhor Presidente da República, mais ou
menos nestes termos ...
O Sr. Saldanha Der:d- V. Ex• me permite um aparte?
A SR~ EUNICE MICHILES- Com muito prazer,
nobre Senador.

O Sr. Saldanha Der:i - Nobre Senadora, eu me congratulo com V. Ex~. pelo brilhante e corajoso discurso
___ que pronuncia nesta tarde, no Senado Federal. V. Ex•
tem a coragem de encarar de frente o problema. Lamentavelmente. nós estamos atrasados em mais de 10 anos
no planejamento familiar. O Governo não tem tido a. coragem de afrontar esse gravissimo problema e nós vamos
pagar caro no futuro por não termos tomado providências cm tempo que preveniriam realmente_ a proliferação
da misêria neste País. O que está havendo é a proliferuçào da miséria, dentro das classes mais pobres, onde
não há o planejamento familiar, por falta de possibilida-
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de financeira, por falta de cultura, de ensinamentos. A
classe média e a elite brasileira fazem, pelos seus conhecimentos, o planejamento familiar, mas como o tnesmo
não acontece com a classe menos favorecida da sorte, há
a proliferação da miséria neste -País. E os Governos não
têm tido a coragem de afrontar esse problema, por isso
me congratulo por V. Ex' por chamar a atenção do Governo e quero dizer mesmo que estamos atras~dos em
mais de 10 anos na tomada de Ufl!a so~uç_ão firm~ e_cõfajosa no problema do planejame!ÍtÕ familiar. Congratulo~
me com V. Ex.'~ nobre Senadora.

A SR' EUNICE MlCHfLES- Muito obrigãda,-Senador Saldanha Derzi.
Gostaria de acrescentar mais o seguinte: quando se
fala em planejameilto familiar, uma das objeçôes clássicas é de que não é esse o problema maior, o problema
maior seria uma mais justa, umá ffiais equitativa diStribuição de rendas. Eu me pergunto como seria isso possível, uma vez que entendo que uma distribuição de rend~s
pressupõe uma certa qualificaçãO, quer dizer, nàÕ eXISte
uma maneira, entendo eu, de pegar o dinheiro do rico e
dar para o pobre; não existe isso, E necessãrio que ~aja
uma qualífiCação mãior.
Então, vejam, enquanto uma família abastada tem um
ou dois filhos, e tem condições de educá-los até fora do
País, esses filhos formarão, sem nenhuma dúvida, uma
elite intelectual, uma elite capacitada a disputar os melhores salários do Pafs. E enquanto uma família abasta~
da tem um filho ou dois, uma família humilde tem dez ou
doze que não terão nenhum tipo de educação. Então,
esse aumento das famílias pobres faz com que, incl1:1sive,
a mão-de-obra não qualificada se torne de ta!"fof.ínã
grande que isso faz ~cOm que, nessa grande oferta de
mão-de-obra, o salário se torne também baixo.
Então, vejam que os executivos brasileiros são muito
bem pagos, a níveis, inclusive, internacionais, nós temos
executivos muito bem pagos, mas a nossa mão-de-obra
sem qualificação é talvez uma das mais baratas do Mun~
do e eu não vejo como encontrar uma medida, um meio
de uma mais justa distribuição de renda, a não ser dando
condições para que a familia com poucos filhos possa
compatibilizar os seus recursos para que possa educar o
possa criar melhor a sua família.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

- Deverá aproveitar a experência dos programas já
lcvadÇJs a eft::ito nas Universidades, grupos científicos ou
_ehtidades privadas.
-O programa deverá ser, preferencialmente dirigido_
. por uma mulher, pela natural afinidade que guarda com
o programa.
Estou certa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de estar
transmitindo ao Senhor Presidente da República o anseio de todas as mulheres brasileiras _que desejam ser
mães, evidentemente não apenas matrizes, que desejam
dar ao Brasil brasileiros fortes e com perspectiva_s de vida
(eliz e sadia, que possam se tornar cidadãos úteiS -no seio
da comunhão nacional.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte antes de
terminar?
A

SR~

EUNICE _MICHJLES- Com muito prazer.

O Sr. José Lins - Gostaria de testemUnhar a minha·
admiração pelo trabalho de V. Ex~ em prol da organização familiar, da paternidade responsável e da interpretação do pensamento da mulher brasileira. Hoje, o nome
de V. Ex' é conhecido no Pais todo, como o de uma batalhadora em prol da solução desses problemas. Pessoalmente, nobre Senadora, tenho uma opinião a respeito
dessa questão populacional. Nenhum de nós pode ser
contra o planejamento familiar como instrumento da paternidade responsável. Isso, para mim, é de uma clareza
meridiana. O aspecto do crescimento da população, relacionado com o desenvolvimento, evidentemente assume
um. outro caráter. Num País cuja população cresce a
2,5% ao ano, é claro que o produto interno tem que crescer, pelo menos, a 5%, 6% sob pena de criar sérios
problemas, à criação dos empregos necessários a um
·mínimo de equilíbrio social. Um outro aspecto da questão se refere ao nosso Território. Somos um País de
grandes dimensões e a nossa população é muito pequena
em relaç<i.o àquela que seria necessária para ocupá-lo.
Urna comparação pa·rece:mosúar bem a implica-ção dessa faceta do problema: para chegarmos à densidade populacional do Japão, teríamos que ter o dobro da população da China.
-Veja bem V. Ex~ que não é pÓr falta de espaço que a
população brasileira pode deixar de crescer. Esta, me parece_uma consideração de suma importância, para uma
avaliação do problema da ocUpação do territórto brasl·
leiro.

Muito obrigada, Sr. Senador.
Mas, a minha sugestão ao Senhor President~ da ReO Sr. Saldanha Der:zi - 1sso e misêria, desgraça.
pública seria a criação de.um DePartamento lnterministerial de Planejamento Familiar (DIPLAF) diretamente
o Sr. José Lins- Não me refiro ao nível de riqueza
ligado à Presidência -da Rcpú"bilCã com o objetivo de
ou de pobreza, refiro-me apenas ã relação território/hacoordenar os diversos Ministérios afins (Saúde, Previbitantes. Acredito também que o problema da relação
dência Sodãl, Educilção, Trabalho, Justiça, etc..) para
entre controle de população e desenvolvimento, deveria
numa ação integrada, Visando atingir toda a população,
ser posto nu_m sentido contrário. Acho que não é o cootrole da população que ajuda o desenvolvimento, mas o
especialmente a de bai.xa renda, implantar um Programa
Oficial de Planejamento Familiar.
contrário, é o desenvolvimento que ajuda o controle da
-O Programa se preocuparia em:
população. Bem sabe V. Ex' que os países desenvolvidos,
a) promover através da educação e informação uma
_ hoje. têm um controle perfeito da população e sem qualmudança na atitude da população de forma a que a paquer esforço maior. Então, é o desenvolvimento, ê a edu~
ternidade responsável seja um dever consciente de cada
çação, é ajustiça social, é a melhor distribuição de rique·
casal;
ziis que ajuda o honleri1 a ter uma maior participação na
b) promover a participação ativa da comunidade atravida comunitária, uma maior compreensão das suas res~
vés de suas lideranças rtaturais, incentivando o voluntaponsubilidades e, portartto, que 0 ajuda a avaliar 0 que
se chama p:Hernidade responsável. Agradeço a atenção
riado;
c) colocar ao alcance de cada casal os meios anticon- _ _ de v. Ex' O _que desejo, porém, sobretudo, é elogiar o
cepcionais para que a sua escolha e a conselho médico
trabalho que v. Ex• vem fazendo.
cada um possa fazer sua opção-a respeito do tamanho de
A SR• EUNICE MICHILES- Muito obrigada ...
sua prole.
-Deverá o programa incentivar e coordenar investiO
Sr_~ Affonso Camargo Permite-me V. Ex• um
gações biomédicas para o aperfeiçoamento dos meigs __
ap~te?
anticonceptivos.
- Deve promover·a preparação de recursos humanos
A SR~ EUNICE MICHILES- Perfeito, só gostaria
de níveis supefiores médio, auxiliar e voluntário, de for-de dialogar um pouquinho com o meu querido compama a qualificar elementos para garantir o sucesso do
nheiro.
Programa.
-Deverá innuir no sentido de que os profissionais da
O Sr. José Lins......:. Muito obrigado, Ex~.
área médica recebam preparação nas diversas faculdades
através, quem sabe, da cadeira de Planejamento Farr:dA SR~ EUNICE MICHILES- Acho que V. Ex• tem
Iiar.
razão quando diz que nós precisamos crescer. Isso é ób-
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vi o e não há como negar, mas acho que, no momento, estan_1os gerando uma população apenas de consumidores,
niio temos como esperar que uma criança mal nutrida,
mal nutrida desde o ventre materno, com graves defiçiCncias físicas e mentais, que essa pessoa venha a produzir ao menos para si. Então, será sempre um peso, cada
vez maior, paw a nossa sociedade. O argumento sobre
esse crescimento desenfreado, realmente, não me parece
que seja correto. Nós temos que compatibilizar.

O Sr. José Lins- V. Ex' tem razão. Estou ouvindo o
meu- nobre colega Saldanha Derzi dizer que essa tese de o
nordestino de ter filho, ter filho e ter filho, é uma tese irresponsável. Ele tem razão.
A SR• EUNICE MICHJLES- V. Ex• não nega as
suas- origens.
_
M~s. g_ostaria de dizer mais o seguinte: e:m termos de
de-nsida_de populacional, nós temos uma densidade relativa. Veja que temos já uma densidade maior do que a do
Canadá, um pouco menor que a dos Estados Unidos e
maior do que a da União Soviética. Quanto à questão
dos espaços vazios, V. Ex• Sabe que ninguém iria morar,
no Nordeste eu não sei, pelo menos, nos vazios amazônicos, sem que houvesse um pólo de desenvolvimento.
Quer dizer, não há como dizer crescei, multiplicai-vos e
enchei a terra, em lugares que não tenha nenhuma condição. E para que existam esses pólos económicos. é preciso de dinheiro. Então, quando se fala em planejamento _
familiar, não é para parar de crescer. Seria um absurdo
que se pensasse jsso.. É apenas compatibilizar, apenas
c::r:esi:.et-ordenadamente. E, aqui, então-, vem o a1gumento
meio cabotino. Eu diria que quando se fala em preencher
espaços vazios, -quando se fala até em segurança nacional, nós não estamos falando nos nossos filhos, porque
os nossos não vão para lá, porque os nossos não devem
servir de bucha de canhão. Nós estamos falando do filho
daquela pobre mulher, e sonegamos dela o direito de saber como se defender até, de certo modo, da sua fertilidade, para que, então, tenhamos uma grande população
daqueles pobres coitados, que não tiveram condições de
se educar, de s_e qualificar. Então, estes sim vão para lá
preencher os espaços. Vão morrer de impaludismo, de
malária, leishmanlose, etc, enquanto que meu filho terá
condição de estudar, de se qualificar e ocupará, sem nenhuma dúvida, um lugar de destaque no mercado de trabalho brasileiro.
Então, acho que é, de certo.. modo, até injusto e até de
certa forma, farisaico, quando se coloca essa postura de
um -descrlvolvimento a qualquer preço. Parece-me que aí
não está sendo consultado o desejo da mulher. Ela não
quer que seu filho, apenas por ela ser pobre, sirva para
esse fim de preencher e!iSes espaços vazios, de segurança
nacional, enfim, toda essa história que se opõe quando se
fala em termos- de phmejamento familiar.
Mais uma coisa que V. Ex' disse e que eu gostaria de
ouvi-lo provavelmente novamente. Ê que e uma questão
natural que, à medida em que o povo cresce em termos
de educução, em termos de desenvolvimerlto, naturalmente, esse cres.cimento das f<lmílias será menor. Agora,
ã minha pergunta seria a seguinte - Quanto tempo nós
vamos gastar para que isso aconteça no Brasil? Teremos
até Já trezentos ou trezerHos e cinqUenta a quatrocentos
milhões de habitantes. Isto é programa?
O Sr. José Uns -

Permita-me?

A SR• EUNICE MJCHILES- Pois não.
O Sr. José Lins- A minha idéia é que a marcha natu-

ral das coisas é essa. Veja bem 1 a China tem feito um
granâe esforço para controlar a sua população. E isso
sob um Governo forte, determinante e _determinado. A
lndia igualmente tem felto um extraordinário esforço
com resultados prec_ârios. O que eu penso é que essa luta
não é fácil, e os resultados nem sempre são compensadores. É claro que isso não significa que não se deva tentar;
sobretudo dentro do critério que tem sido sugerido pelas
autoridades brasileiras, isso é, do esclar.ecimento familiar, da informaçi:lo para que a mulher não sirva apenas
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como objeto de reprodução, mas que se autodetermine
dentro de um verdadeiro sentimento de responsabilidade

O Sr. Alfonso Camargo- Permite V. Ex• um aparte?

e participação.

A

SR~

EUNICE MICHILES- Com muito prazer,

eminente Senador Affonso Camargo.

A SR• EUNICE MICHILES- Exato. -Eu gostaria só
de lembrar o seguinte: ou melhor, vamos dar um outro
exemplo ...
O Sr. José Lins- Acho que sob enfoques um pouco
diferente, estou de pleno acordo com V, Ex'.

A SR• EUNICE MICHILES-- Perfeitamente.
Eu gostaria s6 de citar -lhe agradecer a oportunidade- por exemplo, o caso da vacina. Nós poderíamos tet
o seguinte raciocínio: não, vamos esperar que as famnias
cheguem a um grau de cultura, cheguem a um grau de
desenvolvimento que saibam da sua obrigação de vaci-

nar os seus filhos.
O Sr. José Lins -

- É verdade.

SR~

EUNICE MICHILES-- ImagiEJ.e V, Ex• o risco que nós correríamos.
A

O Sr. José Lins- E assfãi como V. Ex'" fala na vacina,
fala também na educação, na escola, fala, em suma, em
muita cOisa que o Governo deve tomar a iniciativa. V.
Ex~ tem toda razão.
A SR~ EUNICE MICHILES- Não entendi bem a linha de raciocínio de V. Ex•

Eu diio_:_ assim como V. Ex• considera importante a informação sobre o planejamento familiar, também V. Ex• considera- e eu também a informação sobre como defender-se das doenças através da
vacina, como defender-se da ignorâncta através da escola, e tantas outras atitudes que devem ser fomentadas
pelo governo.
O Sr. Josê Lins -

A

SR~

EUNICE MICHILES- Perfeitamente.
E falv.ndo sobre a Chimt, nós, exatamente, propo~os
o plunejaniento familiar, para evitai que tenhamos que
chegar, como chegou a China, a um_ rigoroso controle de
natalidade.
E achei interessante um dado, apenas, porque lâ até as
sedes dos partidos politicas dão as pf!ulas anticoncepcionais. Até eles dão as pílulas anticoncepcionais; até eles
têm centros de informações para que a mulher chinesa
não tenha nenhum filho a mais. Isso realmente é uma situação muito difícil, muito dura, e de certo modo agres·
siVa à liberdade individual.
O Sr. José Lins- Já chegam

a limitar a idade do casa-

mento, o número de filhos.
A ~R~ EUNICE MICHILES- Exatamente.li_oje in~
clusíve o slogan deles é "mais tarde menos tempo"; quer
dizer, casai mais tarde esperar mais tempo, etc. Quer dizer há um slogan todo ele preparado, para que os casais
não passem de um ou no máximo dois fithos. Acho que
não é absolutamente o caso br.asileiro. Não é isso, de for·
ma alguma, que nós propomõs;e -é- exatamente em
função de nos defender dessa situação que _nós estamos
hoje propondo um planejamento familiar voluntârio,
apenas de esclarecimento, quase que pedagógico aos casais.
O Sr. José Lins- Veja \r. Ex~ como o quadro muda
nos países desenvolvidos. A Alemanha está fomentando

o nascimento de crianças. Está pelejando para que os casais tenham mais filhos e não está conseguindo.
A

SR~

EUNICE MICHILES- MaS veja V, Ex• que
para cada mal um remédio. Essa é a situação da Alemanha. A nossa sítuação é bem djferente. Nós não devemos
importar nenhuma solução de outro lugar. Temos que
ver a nossa situação, e não nos impressionarmos com a
situação de outros países, a situação de Iâ é inteiramente
diferente.
O Sr. José Lins- Ê a influência do desenvolvimento.

O Sr. A/fon.w C amargo- Vou falarem nome pessoal,
n·obre Senadora. O assunto realmente ê lrriporiante, concordo em que V~ Ex' tenha o mérito de colocar com se·
riedade, com coragem o assunto. Preocupo-me um pouco quando o prisma se coloca dentro do econôrnico . .&:
que me parece que até justifica aquilo que seria o plane
jamen.to familiar - e todos aceitam -e há uma discussão de como fazê-lo; seria o direito que_a criatura tem, a
mulher tem, os pais têm de terem conhecimento do
problema; e a minha preocupação não é sobre o aspecto
económico, achO que esse problema da renda nós vamos
resolver; o País, realmente, tem uma extensão territorial
muito grande. Mas todos têm o direito de ter a informação. E é aí que vai a preocupação. Como fazer um
trabalho desses em que a informação não se transformasse numa indução massiva, em que a pessoa perdesse
-- aquela sua -autonomia de resolver de acordo com a liberdade da sua consciência. Essa é a grande discussão. Por
exemplo, se se colocasse, para o_s casais brasileiros, que
quanto menos filhos tivessem mais possibilidades_esses
fi!hQ:) terão_ na escala do emprego, do trabalho, da remuneraÇão, nós podíamos levar exatamente a uma decisão
que seria uma decisão puramente económica. Então a
decisão seriu de se ter só um filho, ou melhor, não ter nenhum, porque aí se terâ melhores condições, e não será
preciso ter filho nenhum. Então a preocupação que eu
coloco- inclusive repetindo que elogio a sua coragem, e
acho que este assunto tem que ser discutido- édecomo
fazer isso, mas de uma forma que não seja agredida, nem
superficialmente, a autonomia de consciência dos casais
de decidir.
A SR' EUNICE MICHILES- Senador, eu acho que
então nós teríamos o assunto inteiramente resolvido,
Porque se nós fizéssemos uma pesquisa, hoje, uma enquete, com todas as mulheres, JOO% das mulheres brasileiras, e fizéssemos a seguinte pergunta; "A senhora gostaria -de ter 10 fílfios?" A resposta seria não. A mulher
quer ter filhos, mais um, dois, três, quatro no máximo.
Veja bem que numa enquete feita em São Paulo, há pou-CO teinpo, atrás, a resposta de não para as mulheres que
gostam de ter Sete filhos, para cima foi de toO%. Então,
eu acho que está resolvido o problema. Seriam todos, então não haveria ~nduçào. E: uma necessidade sentida. A
mulher, hoje, a família, hoje, sabe e não quer ter mais do
que um, dois, três ou no mâximo quatro filhos.
De l!laneira que acho que essa preocupação de V. Ex~
_ salvo ffielhor juízo, não tem muita razão de ser, porque
na verdade não haveria como induzir, porque as famílias
saPcm o que querem, apenas não sabem como fazer.
Veja, incJusive~ que quando se alega que a Igreja está
contra o problema de planejamento familiar, isso na verdade, não é real. A Igreja Católica, inclusive com diversos dados, que se tivéssemos tempo eu gostaria de apresentar, tem-se manifestac!o favorável a uma paternidade
responsável; ela discute o:> meios, mas saiu na frente; é
hoje: quem está demonstrando, na prática, como se usam
_ os metódos naturais. Dessa forma acho que o Senador
--"Saldanha Derzi tem razão, quando se referiu ã falta de
decisão do Governo de se fazer isso.

O Sr. Saldanha Derzi- Falta de dedsão, de coragem.
A SR~ EUNICE MICHILES- ... Porque há exata~

meD.te toda uma necessidade no Pais inteiro. E a alegação de que teria a Igreja contra não me parece que se
justifique, porque foi a Igreja é que partiu e que está fazendo alguma coisa nesse sentido.
E, como exemplo, gostaria de mostrar aqui o caso do
México, que tem condições muito semelhante às nossas,
condições de pobreza, até de dívida externa, inclusive
cóln uma Igreja Católica muito forte, lá; e o México tem
Uma exCelente programa de planejamento familiar, inclusive com cartilhas, que eu gostaria de mostrar a V,
Ex'S. - e espero que não seja mal interpretada- indu.
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sive com cartilhas já colocando aqui um condoo; e o titu·lo da cartilha é o seguinte: Pl'r!.servatlvo: velho método
para uma nom necessidade.
Quer dizer, então, que se trata de um programa amplamente ~ifundido, em que todo mundo, os mais humildes, mesmo aqueles que quase não_ sabem ler, numa estória em quadrinhos podem compreender co~o fazer
para ter os filhos que desejam.
De maneira que muito obrigada pela atenção de V.
Ex~s. pedindo desculpas por ter-me alongado.
Muito obrigada. (Muito bem! Palmas./
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavr-a ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique San·
tillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguin·
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores.
Desejo apenãs fazer um breve registro. Primeiro, o registro de um aplauso, de um aplauso ao discurso do Pre~
sidente Flgu"eiredo, ontem, no MéXico. Gostaria de des~
tacar alguns trechos desse discurso. Disse -suã. E,xcelência
palavras com as quais nós concordamos, e só se lamenta
que ainda continue muito distante o gesto da palavra, o
ato do discurso.
"0 desequilíbrio crescente entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos requer ação imediata, não apenas porque representa flagrante injustiça, mas porque afeta o progresso de toda a humanidade, transformando-se em fator de entorpecimento das economias dos próprios país~ desenvolvidos.
«os- pafSes em deselwoivimento não podem arcar
com o peso maior da presente crise, jâ porque não
são os principais responsáveis por ela,jâ porq~ ca~
recem de estrutura e meios para superá-la. Sujeitálos aos sacrifícios maiores impostos pelo desajustamento ínteiriaéiOnal representa grave risco, até mesmo para os que se crêem, de forma ilusória, beneficiários das estruturas vingentes.
"O equilíbrio e_a austeridade não podem ser obtidos il. custa do crCscimento econômico, nerÍI da asfixia do aparelho produtivo, dos quais dependem o
bem-estar e a estabilidade social de nossas populações.

Repito:
"O equílibrio e a austeridade não podem ser obtidos à custa do crescimento.econômico, nem da asfi~ ·
.xia do ap<.lrelho produtivo, dos quais dependem o

bem-estar e a estabilidade social de nossas popu·
lações.
Nós só esperamos que essas palavras sejam cumpridas
no País, aqui na nossa política interna, e, que as determinações do FMI não sejam atendidas, nem as intenções
ao FMI sejam cumpridas. Caso contrário, continuaremos a ter recessão com inflação, que é pior receita, porque é a receita do desemprego e da aflição.
Mas, ele continua também, ainda com palavras com as
quais concordamos plenamente:
"A transferência de tensões para os países do
Terceiro Mundo perturba os esforços para resolver
os problemas que pesam sobre os povos desses paí-

ses.
"A generalização das tensões bloqueia o diálogo
e cerceia as iniciativas mais construtivàs voltadas
para a constituição de uma ordem internacionaljusta mediante o revigoramento dos princípios âa autodeterminação dos povos, igualdade soberana dos
Estados e não-ingerência.
"A situação na na América Central é prova con·
creta da necessidade de urna nova ordem internacional.
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Palavras de aplauso, mas às quais quero juntar palavras_ de repulsa, também brevemente, sem nenhuma outra intenção que não registrar" minha repulsa também, é a
forma como o Palácio do Planalto está tratando os jornalistas, negando-lhes credenciais, substituindo-os autoritariamente. O jornalista Rui Lopes, inclusive, só se encontra agora no México cobrindo a visita do Presidente
Figueiredo, porque conseguiu uma credencial mexicana,
jâ que lhe negaram a credencial brasileira. Ao jO-rnalista
Guilherme Costa Manso- a ele também se negou credencial, bem como a outros jornalistas, cujas credenciais
foram substituídas de forma autoritária pelo Palâcio do
Planalto. Minha repulsa, porque estamos convencidos
de que os donos da notícia, as fontes da notícia rião podem interferir nos seus meios de com1.micação. Os meios
de comunicação devem ser os mais democráticos possíveis, sem nenhuma interferência de quem quer que seja.
Aliás, aproveito também a oportunidade para registrar a minha repulsa à atitude repulsiva e atrabiliãria da
tripulação líbia, qüe" agrediu ontem jórtfalistas brasileiros.
Que fique, portanto, consignada esta minha posição,
pessoal; de parlamentar, de aplauso ao discurso, esperando que não continue tão abissal a diferença entre o
discurso e o gesto, porque nó~ sabemos Pt?rfeitar11ente
que entre o discurs_o do P_r_eside:ote Figueiredo na ONU e
a carta de intenções que os- seus Ministros assinaram ao
FMI, existe um abismo. O discurso de ontem foi.bom,
vou apludi-lo e espero que retornando ao País, nós possamos, aqui dentro, na nossa política interna, fazer o
mesmo. E ao mesmo t~mpo, já disse, registrar a minha
repulsa à forma autoritâría-·e-repulsivá como jornalistas
brasileiros que cobrem a visita do Presidente Figueiredo
ao México, estão sendo tratados.

O Sr. José Lins - V. Ex• me permite?
O SR. HENRIQUE SANTILLO --Ouço V. Ex•
O Sr. Jo.Jé Lins- Em prime-iro lugar, desejo agradecer a V. Ex' a referência que faz, elogiosamente, ao discurso do Presidente. O disc_urso tem um_ sentido muito
amplo, de que os caminhos da recessão não são aqueles
convenientes ao desenvolvim_ento e à paz social. O Presidente certamente se_ refere às dificuldades de toda ordem
criadas pela ordem internacional, que se refletem de país
a país. É: claro que aqui dentro mesmo, o próprio Presidente tem tomado algumas medidas relacionadas com a
política econômica, que poderiam parecer conflitar com
esse pensamento. Na realidade, o que há hoje é um sistema de vasos comunicantes entre o que acontece em países desenvolvidos e os outros países. Mas, de qualquer
modo, V. Ex~ chama a atenção para o sentido desse discurso, que foi da maior importância. Quanto ao incidente com os repórteres OU com os jornalistas, Os dois exemplos que V. Ex• citou realmente não n_o~ agradam, mas
eu acredito, nobre Senador, que há uma distância enorme entre o que aconteceu com os líbios e a imprensa brasileira e o que aconteceu no Palácio. Evide.ntemente,
numa viagem como est;;t, osjornalistas são convidados.a
participar, e. é claro que há determinadas n_ormas mínimas, pelo menos, que devem ser observadas. O que eu
desejo, com toda sinceridade, é que se estabeleça cada
vez mais um maior clima de entendimento, porque nenhum de nós pode ser contra a livre imprensa. Agradeç_o
a sua referência, que mostra a isenção de àniin(.i"Corri qUe
V. Ex~ se refere a esses fatos. Muito obrigado.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Concordo plenamente com V. Ex•, e também acredito que nenhum de
nós pode ser contra a livre imprensa, a livre veic_ulação
das notícias, a livre informação. Eu creio que esses jornalistas são credenciados por suas empresas. Isso é o que
ocorre inclusive aqui, com o Senado Federal. Eu mesmo,
como 1"'-Secretário, assinei este ano dezenas e dezenas de
credenciais, eu não_ escolhi nenhum, e nem a Comissão
Diretora escolheu os jorna_lis_tas.
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O Sr. José Uns- No caso da viagem, são convidados.
O SR. HENRIQUESANTJLLO- Na verdade, cada
empresa jornalística, cada órgão de comunicação aponta, escolhe o seu representante. O mesmo ocorre com o
Palácio do Planalto e o mesmo deveria ocor_rer, e sempre
ocorreu, esta é a verdade,. com a cobertura, por exemplo,
de uma viagem do Presidente João Figueiredo a um ou-tro paí.<;.
O Sr. José Lins- Nesse caso, são convidados, em ge-

ral.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não, não são.
São os órgãos de imprensa que enviam seUs representantes, que são credenciados para se aproximarem da comitiva, para fazerem a cobertura da comitiVa, enfim, para
noticiarem todos os passos da comitiva. A Nação tem o
direito de saber, da forma mais isenta possível, todos os
atas cometidos pelos participantes da comitiva em um
outro país, e a Nação tem o direíto de conhecê-los. Então, essas informações são importantíssimas_~_E realmente incompreensível que se continue fazendo isso, que se
continue discriminando jornalistas. Isto, ao meu ver, não
se coadUn-a com qualquer regime democrático, por mais
. simples i:}úe ele venha a ser.

O Sr. José Uns- V. Ex• concorda que alguma norma
de entendimento tem que haver?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sim, concordo.
O Sr. Jo.1·é Uns- Que tais normas não dev_em ser feridas, porque há limites, digamos, de relacionamentos.

O SR. HENRIQUE SANTILLO --Não posso concordar que de qualquer norma faça parte, por exemplo,
uma restrição, só por causa da posição-Política do jorna~
lista.
O Sr. José Lins com V. Ex•

Neste caso, não estou de acordo

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• sabe que é,
todos nós sabemos que é.
O Sr. José Uns -

Eu não concordo com V. Ex•

O SR. HENRIQUE SANT!LLO- Nem porque um
jornalista foi, nessa époc~ de aflição, pesquisar, de forma
até criativa, o lixo da Esplanada dos Ministérios. Isso
não pode constituir motivo para discriminar o jornalista,
porque ele teve a criatividade de pesquisar e informar à
Nação qual é o liXo dos Srs. Ministros.
O Sr. José Uns- Ê uma coisa muito importante, realmente é muito importante.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Se ele teve essa
idéia_críativa, é problema dele, é um direito que ele tem;
aliás, é um direito que a Nação tem, inclusive, de conhecer_o_lixo dos Srs. Ministros.

O Sr. Hélio Gueiros - Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Henrique Santillo?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Antes de conceder o aparte a V. Ex•, quero apenas, dizer o seguinte:
quando o Pres_idente _da República diz que

uo equilíbrio e a austeridade não podem ser obtidos à custa do crescimento económico, nem da asfixia do aparelho produtivo, dos quais dependem o
bem-estar e a estabilidade social de nossas populações",
ele es•í dizendo o que todos os oposicionistas disseram
desta tribuna, desde que o País assinou aquela famigerada carta d~ intenções ao FMI. O que o Senador R~berto
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Saturnino disse foi_ isso; o que o Senador Severo Gomes
disse foi isSo; o que o Senador Fernando Henrique Cardoso disse foi isso; o que o Senador Humberto Lucena
disse foi isso; o que todos os Senadores do PM:DB disseram, foi justamente isso.

O Sr. José Uns- Mas V.

Ex~

tem razão ...

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não se podia
cumprir aquilo, não se poderiam cumprir aquelas intenções, porque aquelas intenções levariam o Pais a uma
recessão ainda maior, não combateriam a inflação, levariam o País a um estado de inflação insU:portâvel, aumentaria os índices de desemprego e, portanto, era possível fazer-se tudo, menos levar o País a um crescimento
econômico negativo.
E o que o Presidente estâ dizendo. 0Aue Sua Excelência está querendo dizer é que se rebela- a meu ver é isso
- que está se rebelando às imposições do FMI.
Só quero saber se, realmente, vamos adotar uma política que signifique isso, quer dizer, vamos dizer ao FMI:
"Olha, nós não vamos continuar em recessão. Nós não
vamos continuar em recessão que, inclusive, não combate a inflação". E uma mentira, é um eng9do. Nós não
podemos seguir a austeridade pregada pelo FMI, porque
ela significará sacrificar milhões de brasileiros, até a última g_ota de sangue, possivelmente.
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Antes vou ouvir o
nobre Senador Hélio Gueiros e, a seguir, V. Ex•, com
todo o prazer.
O Sr. Hélfo Gueiros- Nobre Senador Henrique Santillo, quero referir-me ao problema dos jornalistas, porque quanto a essa contradição e descompasso não só entre o que o Presidente da República diz e o que o GoVerno e Sua Excelência faz há uma distância muito grande.
Ainda agora o nobre Senador Affonso Camargo lia, com
muífo entusiasmo, uma COnferêncía- do Ministro Hélio
Beltrão aos rotaria nos de Salvador, em que S. E1<.• reconhece recessão, r_econhece crise, mostra os erros e os
equívoCos que o Governo tem praticado, isso tudo falando para _uma assembléia de rotaria nos. E o Senador Affonso Camargo, com o apoio de outros colegas, dizia
que era bom que o Ministro Hélio Beltrão viesse aqui
para discutir com os Senadores esses problemas e ver se
se encontrava essa fórmula comum que unisse os homens
do Poder e também aqui os homens do Parlamento. O
Senador Gabriel Hermes também ficou muito entusiasmado e declarou que nas comissões técnicas, então, isso
seria ideal. Mas, na verdade, Eminente Senador Henrique Santillo, é que, embora eu esteja aqui há pouco tempo, a verdade é que toda vez que uma autoridade vem
aqui, ela só vem para dizer que não errou nunca, tudo
q~e ela tem feito está certo. Então agora o Ministro
Hélio lfeltrão -seria uma exceção se aqui viesse e reconhecesse que nós estamos errad_os, que nós estamos em recessão, que nós estamos equivocados, que nós temos
que cuidar de novos rumos. b muito bonito, aqui no
Brasil, o que o Governo, através de seus porta-vozes diz,
e o que realmente ele faz. Por isso, acho que nem adianta
estarmos perdendo muito tempo em fazer essas campa- rações, porque ist_o já está lugar comum aqui. Mas quero
referir-me aO problema dos jornalistas. Sr. Senador Henrique Santillo eu acho simplesmente ridículo que o Governo brasileiro puna um jornalista, porque ele vã dizer
que o lixo do Ministro tem lata de sardinha sem ser aberta.

O SR. HENRIQUE SANTILLO nhas a mais do que o lixo público.

Algumas sardi-

O Sr. Hélio Gueiros- E que tem um bilhete rasgado,
onde está escrito "confidencial", Eu tenho a impressãO
que isso só tem esta classificação: é ridícula uma puniç~o
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desw natureza. E veja V. Ex•, quando um jornalista brasileiro não elogia o Governo, ou se diz alguma coisa contra o Governo, é punido pela Lei de Segurança Nacional
ou, então, é desqualificado como jornalista e não Pode
mais trabalhar junto ao Palácio do Planalto ou qualquer
outra repartição. Quer dizer, jornalista que fala a verdade, o Governo não quer, não aceita. Isso é simpresmente
deprimente, Sr. Sçnador Henrique Santillo, e não sei
como é que uma Nação que quer ser líder do MUndo,
que é muito apregoada de ser a oitava economia e tilnta
coisa bonita, ainda faz deSsas coisas com o jornalismo,
Jornalista não existe para dizer -áperias elogios e louvores
ao Governo: ele diz a verdade, doa ou- não doa ao Governo. E esses jornalistas punidos, agora, pelo Palácio do
Planalto, evidentemente não fizeram coisa alguma a não
ser cumprir com o seu dever de bem informar ·a ClpiniàOpública, e não cometeram nenhum exagero, nenhum excesso, apenas noticiaram uma coisa interesSante e que
todo o Brasil gostou de saber, que há esses _desperdfcios,
que há essas tolices na lata do lixo da Península dos Ministros. De modo que V. Ex• faz muito bem em dar essa
sua censura, esse seu repúdio a essa política do Governo
brasileiro de, ou punir o Jornalista pela Lei de Segurança
Nacional, que não é a lei pela qual ele deve ser punido,
ou fazer essas punições exageradas, absurdas e que eu,
no caso, considero absolutamente ridículas. Jornalista,
se comete algum erro, alguma imprudência, alguma insensatez, alguma incorreção, é pai-a ser puriído pela Lei
de Imprensa, mas, quem aplica a pena não é o GovernO,
não é o Poder Executivo, não é o SNI, não é coisa nenhuma, é o Poder Judiciário, através do orgão competente.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem inteira
razão. Até vou tomar a liberdade de ler rapidamente, antes de conceder o aparte ao_Senador José Uns, matéria
publicada na Folha de S. Paula de hoje. Diz o seguinte:
"Você não poderá mais trabalhar aqui". Assim,
porta-vozes da Presidência da República vêm, nos
últimos anos, descredenciando jornalistas da cobertura do Palácio do Planalto. Alguns ouviram o implacável comunicado quando se encontravam no exterior, onâe efetuavam ã. cobertura jornalística de
viagens presidenciais._Outros, a bordo de aeronaves
do Governo, levando consigo, além do veto, o constrangimento amargo de descer com malas e bagagens.
O atual porta-voz- da Presidência, Carlos Átila,
desde que substituiu o ex-Ministro Said Farhat, na
Coordenação da ComunicaçãO Saciai" dõ Gõverno,
por duas vezes desempenhou esse papel com desenvoltura militar e frieza diplomátiCa". A primeira vez
foi no ano passado, quando comunicou ao Oiretor
da sucursal do Jornal da Brasil, que a repórter Maria Tereza Cardoso tivera a sua credencial cassada.
Ela desgostara o poder central ao noticiar_ vaias verdadeiras, por sinal - a FigueiredO em um comicio no interior do Rio Grande do- Sul durante a
campanha eleitoral.
Há dias, o porta-voz comunicou à Folha que fOra
negado o credenciamento para que o repórter Rui
Lopes cobrisse a viagem do Presidente Figueiredo
ao México. MotivO: 0- Serviço de Segurança havia
considerado _esse ctedenciamento inconveniente."
Ou~o

_ Ex~ que o direito à privacidade é um direito "universal, todos nós tem-ôs -esse dii:-Cito. E V. EX• sabe que ainda há
pouco tempo a própria imprensa da Inglaterra divulgou
umã foTografia, feita pela imprensa, de Lady Di,- se" não
me engano. E outros casos que têm acontecido no mundo. Então, eu acho que o direito à privacidade é um d-ireito universal, que não pode ser alienado. E ninguém
pode penetrar tanto na vida do outro, que o exponha,
pondo em cheque a sua própria privacidade._ Esse é um
limite que eu considero até natural. Quanto à posição do
Presidente, acredito, apenas, que V. Ex• particularizou
um tanto. A Carta-Contrato com o FM[ evidentemente
foi um entendimento entre partes, que influenciou, sem
dúvida, a política econômica brasileira. Mas, o Presidente se refere a coisa muito mais ampla, se refere ao sentido
de cooperação entre países, se refere à dispoSiÇãO doS
países desenvolvidos, de cooperar com os _países em desenvolvimento, que hoje se encontram em situação difícil.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex' me permite? Vamos esclarecer o diálogo?

O Sr. José Lins- Só para completar. V. Ex~ sabe que
o Presidente concordou com todos os entendimentos, entre as entidades económicas do .Brasil e o FMI.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não é isso, Ex~
Eu tenho a lmpressão_que V. Ex• deve ter lido .detidaM
- mente o discurso do Presidente Figueiredo ...

O Sr. Josê Uns -

Claro.

OSR. HENRIQUE SANTILLO- Não é isso. A isso
aí Sua Excelência se refere _em outra parte.

O Sr. José Uns vârios pontos.

Não. Sua Excelência se refere em

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agora, aqui não.
Aqui Sua Excelência está se referindo. Veja, é muito claro. Não há como confundir essas palavras: -"0
equiHbrio e a austeridade não podem ser obtidos à custa
do crescim_ento econômico e da asfixia do aparelho proM
dutivo". Sua Excelência está claramente se re[erind_o ...

O Sr. José Uns- Não. Não está claro, nobre SenaEx~ sabe.

dor. V.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... às m.edidas impostas por nossos credores, pelos credores do Terceiro
Mundo. Eu diria até: V. Ex• tem razão, Sua Excelência
não está se referindo apenas ao Brasil.
O Sr. Jasé Uns -

Nem ao_ Brasil e nem ao FMI.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- A.os credores do
Terceiro Mundo. Ao FMI, sim. Porque este é o instrumento dos nossos credores.

O Sr. José Lins_- I~strumento que tem suas limitações.
O SR. HENRIQUE SANTILLO ,..-Bem, lógico que
tem limitações. Sim. Tanto assim que nós reconhecemOs,
nobre Senador, que depende da vontade política de cada
pafs.

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex~ sÓ para ~tabele
cer o diálogo?

V. Ex•, nobre Senador José Lins, com prazer:O SR. HENRIQUE SANTILLO -

O Sr. Josê Lins -

V. Ex' me permite?

O SR. HENRlQUE SANTILLO- Ouço com prazer
o nobre Senador José Uns.

O Sr. José Lins - Senador Henrique Santilto, não
acredito que V. Ex•, nem ninguém não admita Um lim-ite--para ação de qualquer setor da sociedade. Veja bem

v:

Pois não.

O Sr. José Lins- V. Ex• s'!-~~_q_ue 9 pique, dlgamos,
Óo~decess~-~COJ?ômico, do crescimento negatiyo não foi
em 1982, qUando às entendimentos com o FM-I começaram~ O País teve uma queda do produto em 1981.

bSR. HENRIQUE SANTILLO- Mas, ag_ora aprevisão para este ano é de 3,5% negativos.
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O Sr. José Uns- Não. V. _&.,se engana. É o conk
trário. Não acredito que neste ano atinja esse índice,
pode até ser que aconteça.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- EsPeremos, então. Mas se continuar assim, aonde iremos?

O Sr. José Uns- De qualquer modo V. Ex• sabe que
a causa fundamental do decesso do PIB não foi o fMI.
Já em 1981 tínhamos dificuldades.
O SR. HENRIQUE SANTILLO O Sr. José Uns -

Não.

Isso é muito mais amplo.

O SR. HENRIQ_UE SANTILLO- Não. Já sabemos
que em-- 1981 o Governo já começou a a dotar algumas
medidas preconizadas pelo FMI sem a Carta de Intenção.

O Sr. José Lins- V. Ex• tem razão, mas V. Ex• particulariza muito.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- E, posteriormente, recrudesceu o processo e recrudesceu o processo no final do ano passado. É óbvio, com os reflexos no ano de
1983.

_o Sr.José Uns-- De qualquer modo o Presidente não
iria autorizar um entendimento com o FMI e criticá~Io
imediatamente depois, em uma viagem internacional. V.
Ex' sabe disso.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Isso é que me espanta.
O Sr.José Uns -ls:):o mostra que V.
zão.

Ex~

não tem ra-

O SR. HENRIQUE SANTILLO - E me espanta
para o bem e me leva para boas conclusões, me leva para
a perspectiva possível de S. Ex• vir aqui dizer aOs seus
Ministros que freiem. Dizer aos Srs. Ministros: ..Olha,
aquele apoio político que vocês tiveram de mim até agora 100%, absoluto, já não existe mais. Pelo menos é uma
esperança a mais. O Sr. José Uns - V. Ex~ quer a minha opinião? Eu
acho· que o FMI tem ajudado. É claro que todo mundo,
hoje, reconhece que a fitosofia do FMf poderia até ser
interessante para- reSolver o problema de um país, mas
quando o mundo todo está conflagrado, essa filosofia
entra em conflito com a realidade. Ninguém aceita isso, é
claro, como tese p-ara um momento como este.

0 SR. HENRIQUE SANTILLO -

Muito bem.

O Sr. J()sé Uns- De modo que nesse ponto V. Ex•
tem razão.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Esperemos que o
Presidente da República retorne ao País, agora, e diga
ao~ Ministro da iirea econômica que V. Ex• estâ dizendo.
O Sr. José Lin.ç- Mas não creio que V. Ex~ possa ver
nas palavras do Presidente uma desautorização aos Srs.
Ministros.

O SR. HENRIQÜESANTILLO- Estou vendo. Estou sentindo issõ aqui. ioma"ra ·que seja. Tomara que eu
esteja certo. Vamos torcer ardorosamente para que eu
esteja certo nessa interpretação.
O Senador José Uns referiu~se mafs uma vez à questào
do jornalista que há limites. Eu concordo.~ lógico que
há limites. Agora precisa-se saber quem estabelece esses
limites. Quem deve estab~lecer? Porque a verdade é a seguinte: uma coisa é a privacidade do Cidadão comum que
o SNI não respeita.
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O Sr. José Lins- Mas essa é uma acusação graciosa
de V. Ex•
O SR. HENRIQUE SANTILLO- A outra é a privaM
cidade do homem pliblico.
O Sr..José Uns- V. Ex• aceita- que deve haver também um limite?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- B lógico
limites também para essa privaCidade.

que há

O Sr. José Uns- A h! Muito bem!
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Há!

O Sr. José Lins- Já é urri bom progresso.

O SR. HENRIQUE SAN'TILLO- Eu concordo com
isSõ.
O Sr. José Lins- V. Ex~ tem uma opinião.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -E óbvio que deve
haver limites em sociedade~

O Sr. Hélio Gue{ros- Mas não deve atingir a lata de
lixo!
O SR. HENRIQUE SANTILLO- É lógico! Ninguém Vãi negai--isso. Eu jamais diria aqui que deva existir
a liberdade abosluta. Isso não existe!
O Sr. José Lins- Esse o problema que estou levantando, e V. Ex', _com muita prioridade, diz que alguém
deve traçar esses limites.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Há. Mas há limites outros diferentes do cídadão comum. E além do mais
a normatização disso, a"Jneu ver, não pode ser dO ExecutiVo, não pode ser do Presidente da República, não pode
ser autoritariamente de ninguém. Tem de ser até do Congresso Nacional normatizar isso, até onde a privacidade
se justifica ou não, na defesa óa'Coisa pública.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Isso é óbvio.
AgOra, ela é relatiVa, ela se relaciona com o próximo, se
relaciona com a comunidade, se relaciona com o Estado,
se relaciona -c_om a Nação, como· o Mundo, com a Humanidade! Pois bem! Nada tem a ve_r isso com a privacidade.

O Sr. José Lins- Concordo plenamente com V. -Ex•

O SR. HENRIQUE SANT(LLO- Nada tom a ver
isso com os limites _à_ ofensa da privacidade,

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Na defesa do interesse público ou, então, em relação àqueles que traba~
lham com a coisã pública. Agora, é muito diferente ocaso. Eu toquei nessé assunto porque s. Ex• falciu rlos limites da privacidade.
O Sr. José Uns- Sim.--Mas V. Ex• concorda ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não se trata disso.

O Sr. José Lins- Não+ V. Ex• teOba Paciêticí<L ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Credenciar ou
não o nosso jornalista, o eminente jornalista Ruy Lopes
que costuma sentar-se, ali, naquela bancada de imprensa.

O Sr. José Lins- Não. V. Ex!- tenha paciência!

O Sr. José Lins -

V. Ex• tenha paciência!

O SR. HENRIQUE SANTILL0-0 que o jornalista Rui Lopes queria, estâ fazendo,~redenciado pelo México ...
O Sr. José Lins- A questão é que não deve ser V. Ex~
quem defina os limites. No mâximo V. Ex• pode ter a sua
opinião.
·

O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... dar cobertura,
noticiar com isenção ..

O Sr. Hélio Gueiros- A verdade!

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não tem nada a
ver com os limites da privacidade do Presidente da República ou de quem O acompanha nessa comitiva.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... a verdade! E
com tanta isenção que é altamente favorável ao Presidente Figueiredo. Olhem aqui: ~.manchete da Folha d~ S.
Paulo: "Figueiredo rejeita pressão de potências". Que
maravilha! Mas que maravilha de manchete! Tomara
seja verdudeiro, estou torcendo ardorosamente para que
isso seja verdade! Torcemos pelo País! Torcemos pelo
Brasil, somos a torcida do Brasil!...

ÇJ Sr. JoséLins- V. Ex•_ tem que distinguir o que
houve nos dois casos.

-O Sr. José.LinS- O prOblema lião ê tOrcer, é saber
torcer.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Da mesma forma
o trabalho jornalístico realizado pelo jornalista Guilherme Costa. Mas isso não tem nada a ver com a privacidade dos Srs. Ministros.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... do Brasil viâvcll Somos a torcida democrãtica do Brasil. Queremos
que o Governo acerte, acerte com a nossa colaboração,
com a colaboração dt: todo o País, de toda Nação brasileria, nõS;-biasileiros, queremos soltar este grito que está
angustiado em nossa garganta, esse grito que está angustiado em nossa garganta há muitos anos, o grito de independência! Queremos romper com a dependência. Queremos roffi-per com os grilhões do desenvolvimento dependente! Isso é o que nós queremos. Milhões e milhões
de brasileiros estão querendo isso, desejando isso, trabalhando por isso. Então, o que o jornalista Rui Lopes
queria- e está fazendo, só que credenciado pelo México, reparem bem, só que credenciado por autoridades
mexicanas e não por autoridades brasileiras- era ter o
pra:lcr de dar essa m~te- "Figueiredo rejeíta pres·sào das potências:·.

O Sr. José Lins- Mas V. Ex• citou o caso do lixo.

O Sr. José Lins- Bom. Até af
ma dos limites.

V~

Exf entre no proble-

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não. Não tem
nada a ver com a privacidade dos Ministros. O lixo~ desde que o lixo, é lixo púbfico!
O Sr. José Lins- Claro!

O SR. HENRIQUE SANTILLO ~ Porque vai para
um lugar comum.

O Sr. José Uns- V. Ex• estâ se referindo a lixo pfivado.
O Sr. Hélio Gueiros Isso é -até_c_ômico!

Privacidade da lata de lixo?

O Sr. José Lins -Todo liXo- é público. Veja -v. Ex•
com que facilidade V. Ex~ resolve os problemas às vezes
difíceis como os problemas dos [imites.

Estou certo, eu o conheço muito bem, nós o conhecemos, seu patriotismo, sua posição isenta! E o que ele
queria fazer é o que ele fez; dar essa manchete na Folha
de S. Paulo; "Figueiredo rejeita pressão das potências."
A Folha, Rui Lopes, interpretaram as palavras presidenciais como eu estou fazendo aqui, desta tribuna! Da
mesma forma, a mesma interpretação deram às palavras
do Presidente.

Abril de 1983

- É preciso romper com os grilhões da dependência. E
pi'eciso não aceitar as pressões das potências-. É precis-o
respeitar a política do desenvolvimento. b. preciso dizer
que a austeridade é boa até o ponto em que ela não leve o
P"aís à reCessão ecOnómica, porque essa é ã receita da
aflição do povo porque é a receita do desemprego. Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Cqncedo a
palavra ao nobre Senador, Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao último orador inscrito, nobre Senador Lomanto Júnior.
·
O SR. LOMANTO JÚNIOR (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi uma comunicação que é a razão principal do
pronunciamento que faço nesta tarde, uma comunicação
que mUito nos alegrou, do Superitendente_da SUDHEVEA, José Cesário Menezes de Barros, aliás, conterrâneo, de V. Ex•
O telegrama está vazados nos seguintes termos:
Da: SUDHEVEA
Para: Exm~? Sr. Senador Lomanto Júnior- Estado da Bahia
Prazer informar Vossência que, acolhendo plano
estabelecido por esta SUDHEVEA, CNB aprovou
recursos para novas contratações de projetas relativos prosseguimento execução PROBO R fii naquele
Estado - exercício 1983.
Prindpar meta consiste formação novos seringais
de cultivo, abrangendo área de 3.500 Ha.
Também contemplados outros subprogramas,
como 20 ha para viveiros de mudas de seringueira.
Recuperação de Seringais de cultivo e instalação de
Mini usinas, além de estímulos adicionais para infraestrutura PROBOR I.
Não será demais enfatizar que se trata de novos
acréscimos a política de Desenvolvimento da Borracha naquele Estado, independendo, portanto, da
continuidade das inversões já contratadas em
exercícios anteriores para finalidades semelhantes.
Estou certo que os seringais baianos, sob liderança dinâmica vossência, marcarar esse novo peri- go com efetivas conquistas, ao amparo dos esforços
ora dirigido pelo Governo Federal.
Cordialmente, José Cezári~ Menezes de Barros.
Sr. Presidente, inspirou-me esse telegrama fazer um
pronunciamento que acredito, será, sem dúvida alguma,
um registro e uma manifestação de justiça ao trabalho
que vem desenvolvendo a SUDHEVEA no Brasil, e especialmente no n;teu Estado.
A produção nacional de borracha natural, em 1982,
- apre.c;entou, a exemplo de 1981, uma significativa taxa de
cresCimento, passãndo de 30,3 mil toneladas alcançadas
no ano anterior para 33 mil toneladas, o que representa
um aumento de quase 8,9%. Este resultado é reflexo direto da política que se vem imprimindo ao setor, traduzida
basicamente pelas ações do Programa de Incentivo à
Produção de Borracha Natural (PROBOR) em sua versões I, 11 e III. Destaca-se que a participaç5o da produção advinda dos seringais de cultivo vêm aumentando
progressivamente nestes últimos anos, especialmente em
decorrência da execução do Programa de Controle Fitossanitário nos seringais do Sul da Bahia executado pela
SUDHEVEA e das primeiras produções obtidas dos seringais imPlantados ao abrigo do PROBO R I.
Como se observa, a política da borracha desenvolvida
pela SUDHEVEA tem como objetivo principal o aumento da produção brasileira de borracha natural, visando não só atender uma demanda interna, como também alcançar a mêdio prazo, a auto-suficiência dessa im-
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vezes ínferiors aos preços internos. E, assim mesmo, há
quem ainda rec!ume da política de preços do Governo!
Na :.írea de assistência à produção industrial, destacase o acompanhamento qualitativo e quantitativo das
borrachas importado1s e nacionais utilizadas como
matéria-prima de artefatos de produção nacional que figuram na pauta de exportações brasileiras.

técnica compreendem basicamente elaboração, análise e
acompanhamento de projetas, motivação e seleção de
empresários, treinamento de mão-de-obra rural e, princiw
palmente, orientação técnica e gerencial através de metodologias compatíveis com os diferentes ríveis dos produtores.
Vale_salientar a implantação, no Estado do Acre, da
nova tecnologia de beneficiamento do látex, através de
miniusinas, que consiste na preparaçilo de: "folhas defumUdas", cuja produção vem sendo estimulada pela
SUDHEVEA, nos seringais nativos. Milhares de
famílias de seringueiros melhoraram suas condições de
vida, como ocorre em vários municípios amazonenses,
tendo como vantagens os seguintes itens:
a) o preço do produto no mercado ê ao redor do
dobro em relação ao preço da "pela" tradicionalmente
produzida;
h) ao produzir a folha defumada, o seringueiro deixa
de ter conta to direto com o processo de defumação da
borrac_ba_;
c) em conseqüência, passa a ter mais tempo livre para
descansar ou desenvolver outras atividades na colocação, inclusive para cuidar ou aumentar o roçado;
d) pode aumentar a produção do leite, uma vez que
disporá de mais tempo para a sangria;
e) protege mais a saúde, evitando prejudicar a visão,
pois não está obrigado a executar o penoso trabalho que
exige ficar "mergulhado" na fumaça, por um longo tempo quase diariamente;
/) o mercado para o produto é garantido, e a
SUDHEVEA tem apoiado os produtores na comercializa-cão da produção;
g) a folha defumada pode ser vendida diretamente às
indústrias de artefatos de borracha, fazendo com que o
seringueiro se liberte da ação do intermediário, vulgarmente denominado de marreteiro.

portttnte matéria-prima, cuja maíor prodUçãó \;Cm dos
seringais de cultivo da Bahia.
A marca de 33 mil toneladas de _borracha produzida,
ukançada em 1983, representa um recorde nacional. Foi
a maior até então registrada, neste século, onde a Bahia
apurece em posição de bastante destaque com maior produção oriunda, principalmente dos seringais de plantio,
que são responsáYeis pelo emprego efetivo de lO mil trab<tlhadores, com cerca de 40 mil pessoas, que dependem
diretamente do setor borracha.
Desde o ano de 1974, quando a SUDHEVEA lançou
na Bahia, o Programa Especial de Controle do Mal das
ralhas da Seringüeira, -que os ·resultados passaram a s.er
animadores, na área da produção. Com esse trabalho, a
Bahia conseguiu aumentar a sua produção de borracha,
permitindo que, da marca alcançada em 1981, coni 4.608
toneladas, que contribuíram decisivamente para suprir
no55a demanda interna, reduzindo importações e conseqilentemente evasUo de divisas.
AcompanhandÓ de perto Sr. Presidente, a atuação da
SUDHEVEA no nosso Estado, sabemos que essa autarquia vem patrocinando importantes programas, na parte
Sul da Bahia, onde a heveicultura teve o seu desenvolvimento limitado pela ocorrência de doenças e pragas.
Dentre esses programas, destacavam-se: O "Programa
Especial de Controle do Mal d?.s Folhas", e o "Programa de Assistência aos Heveicultores". Os resultados obtidos por esses programas demonstram claramente a capacidade técnica e adminíSfrafiVa do atuaf Superintendertte da SUDHEVE/\, por sinal conterrâneo de V. Ex• e
seu admirador corO quem nos congratulamos pelo sucesso do seu trablaho na Bahia e no resto do País.
Alhí.s, em se tratando de Amazônia, volto-me para a
eminente e queridíssima representante daquele monumental Estado, a S_enadora Eunice Michiles, em se tratando da Amazônia nessa região, segundo dado~ estatísticos de fontes fidedignas de crédito, mais de 40 mil trabalhadores empregam sullS ativii::lades nas áreas de produção da borracha, beneficiando cerca de 300 mil pes~
soas.
Procurando cumprir o seu papel de órgão executor da
Política Ewonôniica -d~ SOri-ãCha no País, tendo como
orientação as normas eStabelecidas pelo Conselho ~a
cional d~ Borracha, a SUDHEVEA dirigiu suas açÕes,
em várias frentes de trabalho, ta"ís como: assistência técnica, pesquisa, formação de mào·de-obra especializada,
assistência médica odontológica e sanitária, revenda de
bens de consumo, comercialização e financiamento, assim como também, asslst~nda- educacional. Tudo isto,
em convênio com Secretarias de Educação, Saúde; Universidades Federais; CentrOs de Pesquisás e Órgãos de __
assistência técnica.
- ··
-~ ·
Quanto aos subprogramas de financiamento, a
SUDHEVEA, através dos diversos agentes financ_eiros
engajridos nos prOgramas; Vem dailcfo continuidade à "liberação de recursos aos produtores das diferentes regiões onde atua, de acordo com as neceSsidãdes orçamentárias verificadas anualmente, viabilizando assim a
execução dos projetas. _
Na área de comercialização, procurando cumprir o
seu papel de relevo na política econômica do País, setor
borracha, a SUDHEVEA deu ênfase especial à garantia
do suprimento da matéria-prima ãs indústrias consumidoras, e à garantia de preços justos da borracha natural
aos produtores c usineiros nacionais, mediante mecanismos adequados de controle do mercado.
Face a uma situação de acúmulo elevado de 6to.que
em poder dus usinas de beneficiamento ·e de retraçào de
compras ao nível de produtor, a SUDHEYE~ ViU-se na
contingência· de ín"tervir no mercado TnlerOo; ém 1982,
para socorrer os pequenos c médios produtores dos Estados do Amazonas, Acre e Rondônia, comprando diretamente suas produções, garantindo-lhes o preço mínimo
de acordo com a sua política em vigor. Todavia, convém
destacar ainda, que a atual política de preços da nossa
borracha natural é praticada com um sentido altamente
subsidiado c protecionista do Produto iiadonai, Uma vez
que os preços internacionais chegam a ser cerca de três

Outra ati vidade da magna importância é a promoção e
coordenação de cursos de especialização em tecnologia.
No ano de 1982, foram "treinados 60 técnicos em curso
realizado_s _no 1nstituto de Pesquisas Tecnológicas S/ A, e
na Fundação para o desenvolvimento de Recursos Humanos, do Rio Grande do Sul.
Iniciativa, que merece destaque, é o projeto de padronização de borrachas naturais, que prevê, na primeira
etapa, a montagem de laboratórios na cidades de Cuiaw
bá, Rio Branco e Pôrto Velho. Em função desse projeto,
a SUDHEVEA in[ciou a nova sistemática de cla~~ifi
cação téénica das borrachas naturais com a coleta de
amostras do produto nas principais usinas de beneficiamento, num excelente trabalho de controle de qualidade.
A necessidade de baixar os custos de produção da borracha natural e fixar a mão-de-obra nos seringais, colocando à sua disposição o ,abastecimento para sua subsistência, justificam plenamente o esforço da SUDHEVEA,
no convênio com a COBAL, para suprir de bens de conw
sumo toda a classe produtora, notadamente, o pequeno
produtor, ou seja, o seringueiro, que, no passadO, era vilw
mente CipiOi-ado,-c-om muitas obrigações e deveres, exigidos pelos p_atrões da época,
Assim é que, com medidas de profundo alcance social,
a SUDH~VEA, na Bahia e demais Estados da FederaÇãO, vem estimulando a revenda de bens de consumo,
dirctamente aos produtores, em reconhecimento ao
princípio óbvio de que, o homem bem alimentado pode
produzir mais. Razão pela qual, o Superintendente da
SUDHEYE0-, Dr._J_9sé Cezãrio, em 1~82, reformou o_
convênio com a COBAL, visando garantir maior eficácia
e, de modo especial, sua continuidade ao longo dos prów
ximos anos. E, com o mesmo espírito, redimensionou a
sua abr;.~ngéncia para que os benefícios cheguem diretamente aos destinatários.
A revenda de insumos e utensíHos _agi-ícol_as também
foi prcócupaÇ~o importante daqu~la- autafquia, fazendo
coin que: essa programaçãO se constituísse em meta pâoritáría. Porém, para satisf~zer tais necessidades foi preciso vencer a deficiente estrutura comercial existente na re-gião Ama:z.ônica, atra.vés de convênios e repasses de re-cursos às Secretarias de Agricultura, a fim de que- es~tus providencias sem a revend~ de insumos nos municípios_ orldc o PROBO R está sendo operacionalizado.
Além da sua necessidade intrínseca, esta medida visa garantir o sucesso do trabalho dos mutuários do Programa, mePiante a utilização de insumos modernos.
A SUDHEVEA se preocupa, também, com a capaciLaçào de recursos humanos em heveicultura. ~.por isso,
os trabalhos nessa área vêm_sendo desenvolvidos através
de co~vênios c;;m a Faculdade de üências Agrárias do
Pará- FCAP, com o Centro Nacional de Pesquisas de
Seringueira e Dendê- CNPSD e com a Fundação Universidade do Acre, responsável pela capacitação de engenheiros agrônomos e florestais, técnicos agrícolas e tecnólogos em heveicultura, respectivamente.
Há, também, c~rsos de treinamento de especialistas
em heveic:ultura, a nível de agricultor, para o nosso homem do campo. A SUDHEVEA durante_ o ano de 1982,
cm convênio com Prefeituras, financiou a construção de
J 3 Ceiltros de Treinamento, nos municípios de Brasiléia,
CruZeirO do Sul, Feijó e Tarauacá, noAcre; Lábrea, I ta- "--o-ariara, Urucará, Bo~.:a do Acre, Mafticoré e Humaitá,
no Amazonas; Guarajá-Mirim, em Rondônia; e Rosário
do Oeste, São José do Rio Claro, no Mato Grosso, esta"ndo em fase de: acabamento os Centros de Eirunepé e
Parintins, no Amazonas.
A transferência de tecnologia aos produtores de Borracha Natural é realizada através da EMBRATER e da
própri<t SUDHEVEA, em alguns Estados, e noutros, por
intermédio da EMATER's. As atividades de assistência

Não fica aí a açào da SUDHEVE~, porque aquela autarquia, a fim de possibilitar a produção de folha defumdada por parte dos seringueiros autônomos, passou a incentivar e estimular- a criação de Associações de Seringueiros, que consistem na organização de grupos de seringueiros, os__quaiS passam a reunir condições de maior
e melhor produção e proporcionar outros serviços aos
seringueiros associados, garailtindo-lhes melhores condições de vida.
Uma associação desse tipo, normalmente é composta
de 20 a 30 seringueiros, que voluntariamente decidem se
organizar e com o apoio da SUDHEVEA constroem
uma mini usina para a produção d~ "folhas defumadas",
com total assistência técnica, financeira, educacional,
administrativa, alimentar e ações básicas de-saúde, através de convênios com EMATER's, Secretarias de Saúde,
Secretarias de Educação, Secretarias de Agricultura e
COSA L.
Em função desse importante trabalho da SUDHEVEA, hoje, funcionam, no Estado do Acre, 63 associações de seringueiros, das quais 40 estão produzindo a
"IO!hu defumada" em miniusinas, financiadas por esse
órgão federal, do Ministério da Indústria e do Comércio.
Essas Associw;;ões produzem e comercializam p_or si próprias a borracha, bem como providenciam, junto à COBAL, o abastecimento dos seus associados, um total de
1.500 seringueiros, com total assistência por parte da
SUDHEVEA,
No plano internacional, a crise econômica, que pra ti" camcnte todo mundo enfrenta, tem afetado t;le forma signiticativa vários setores produtivos, de maneira especial,
a indústria automobilística, ocasionando, conseqüentemente, reflexos no seu parque manufatureiro de apoio,
onde se inclui a indústria de pneumáticos. E, entre essas
indústrias, como disse e repito, se inclui a indústria de
pneumáticOs.
-Por outro lado, a retração da produção centrada na
indústria de pneus e câmaras-de--ar tem comprometido
seriamente a demanda de borracha, uma vez que esta se
constitui na maior consumidora desse tipo de matêriaprima.
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Segundo dados_ do Relatório Ari:ual ôa Internacional
-

INRO, de 1982, o consumo de borracha no mundo

teve crescimento continuo entre 1970/1979, passando de
1.009 milhões para 3.870 milhões de toneladas nesses
anos, respectivamente, apresentando, portanto, um incremento da ordem de 25% no período. A partir de 1979,
este consumo passou a sofrer decréscimos, atingindo, em
1981, o __volume de 3.700 milhões de toneladas., _ou seja,
1,6% inferior ao de 1980, que foi de 3.760 milhões De toneladas.
A demanda estimada para tOdos os países, em I98:2, cte
1.625 milliõ~ (k toneladas - demonstrou um -declínio
da ordem de 75 mil toneladas.
Merece destaque__também a transferência de .tecnologia aos produtores de borracha_ natural, nos Estados da
Bahia e Espírito Santo, que é realizada atra'lés,. .da
EMBRATER (Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Exteilsào Rural) c_da própria SUDHEVEA.
As atividades de assistência técnica compreendem basicamcnte.na.elabora.çào, análise_e_ acompanhamento dos
projetas, motivação e_ seleção de empresários, treinamento de mão-de-obra rural e principalmente orientação técnica e gerencial, através _de metodologias compatíveis
com os diferentes nfveis de produtores.
Para a execução destas atividades, atuaJ:am, no exercício de 1982, cumprindo rigo_rosamentc..o_programa, 254
tecnólogos em hcveicultura, apoiados por 149 administradores sediados em 145 escritórios locais, com uma
área de abrangência de 332 muilicípíos. - Ainda, no decorrer desse ano, foram realizadus_treinamentos de pessoal técnico, visando, além da capacítaçiio
técnica para os recétn:-adrnitidos, o aprirriOfainerlto--dos
conhecimentos dos técnicos já envolvidos no programa.
Coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária- EMBRAPA, atravês do Centro Nacional de Pesquisa da Seringueira e Dendé - CNPSD, e
executado pelas unidades estaduais de pesquisa filiadas à
mesma, nos Estados _do Amazonas, Pará, Rondônia,
Espírito Santo, Mato GrOsso, Maranhão, SãO PaUlo,
Pernambuco e Bahia. Atravês da CEPLAC, Hverarri. andamento as aç-ões no campo de pesquísii experimental
para o ano de 1982, atendendo as prioridades previstas
no Plano Nacional de Pesquisa da Seringueira.
Nesta programação, foram desenvolvidos 114 projetas
de pesquisa, com 269 experimentos, onde, na -execução
destas atividades, estiveram envolvidos diretamente 70 pesquisadores, distribuídos em 12 unidades de pesqui~
sas.
Com um orçamento global de um bilhão, oitenta e
dois milhões, cento e s_eten.ta e sete mil cruzeiros, a
SUDHEVEA participou, com recursos do PROBOR
III, com a quantia de oitocentos e sessenta e cinca mi~
lhões, setecentos e quarenta e dois mil cruzeiros (80%), e
a EMBRAPA com recursos próprios de duzentos e dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e_cinco mil cruzeiros (20%). Cerca de 20% foi a participação da EMBRAPA.
Por isso, Sr. Presidente e-Srs. Senadores, no momento
em que o mundo, de maneira gera\, e o Brasil, particularmente, enfrentam sêria crise econômico~financeirz._afe
tando todos os sctores da atividade produtiva, entusias~
mamas a constatação, como parlamentar e brasileiro e
como baiano 1i:zteiesSadó-ilo processo de desenvolvimen~
to nacional, de que o setor da produção da borracha, em
tiio boa hora entregue à competência e lucidez técnicaadministrativa do atual Superintendente da SUDHE~
VEA, o capichaba Dr. José Cezádo Meneies de Barros,
vem alcançando esses resultados aqui assinalados, com
perspectivas animadoras para a melhoria da produçãO- e
da produtividade dessa matéria-prima essencial para o
fortalecimento da economia nacional.
Era o que tinha ;J. dizer. (Muito bem! Palmas. O orador
é- cumprimentado. I
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Concedo a
palavra ao nobre S"enitdor Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores.
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A_ reforma tributária é um dos problemas de maior urgência do País, visto como o atual sistema fiscal, açolhido pela Constituição em vigor, foi um fato r de empobrecimento tanto dos Estados como dos Municípios. Embora o sístem-a teoricamente federativo, que reconhece autonomia política e administrativa àquelas unidades, o
que resulta, na prática, como _decorrência da centralização tributária, é vermos os prefeitos em romaria às capitais· dOs EStados e os Goveinadores desfilando na Capital da República, em busca de recursos com que en~
-- írentar·a SitU<:lçào de penúríii-financeíra que atravessam.
~-ASCStatiStiCaS oficiais- revelam que,- de 1967 a 1969, a
participação da União na receita tributária total do País
cresceu de 36,9% para 42,73%; a dos Estados desceu de
4~_,_2% para 36,3% e a dos municípios caiu de 17,9% para
16.2%, tendo chegado, de 1971 a t 973, a 13_,8·% e caindo a
1_,3,6% em 1974.
-A repuriíç~o da receita tributária própria cresceu de
45,~% para 58,2% quanto à União, decrescendo_de49,4%
para 35,9% 110 Estados, embora_subisse de 4,8% para
5,9% nos Municípios. Se ~onsiderarmos a repartição desses recursos efetivamCnte disponíveis nos treze anos citados, quanto às três
esferas. veremos que a União manteve uma vantagem de
I0,6 ponto,; percentuais, enquanto os municípios tiveram
um;J perda de 1,7 pontos percentu~is e os Estados 8,9
pontos percentuais.
Reservam-se à União, pela atuat discriminação tribu~
-tária, os imPostos milis rendosos; sobre Produtos Industrializados; sobre Energia E!étrica; sobre Minerais; sobre
Lubrificantes e Combustíveis; sobre Transporte!õt Rodoviários de_ Passageiros; sobre OperaçõeS Financeiras;
sobre Exportações, além de todos os impostos arrecadadl)!i no,; Territórios.
Rcccntcmente,_ununciou-se que a União, por intermédio do INCRA, abdicará dos vinte por cento que se atribui da arrecadação do Imposto Territorial Rural.
Mas isso é muito pouco e, no quadro geral da nossa
arreca"daçào tributária, figura uma escrescência; a. União
arrecadando impostos de que distribui percentuais aos
Estados e aos Mun1cípws, os Estados tambem d!stnbuindo cotas do que arrecadam aos Municípios.
O sistema federativo e a autonomia dos Estados e Municípios exigem uma discdminaçii9 que entregue a cada
esfera a plena competência para a arrecadação dos tribu~to;> que lhes forem adjudicados.
__ _
Ou assim Será, ou continuaremos a ver o disfilê dos
Governadores em Brasília e dos Prefeitos nas Capitais
dos E~tados,
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem.')

O SR. PRESIDENTE (.Moacyr DaJia)_- Concedo a
palavra ao nobre Senador Louriva-1 Baptista.
O SR. L9URIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
di;;curso.) :_ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Bahia comemorou, no dia 18 de abril, com justificada satisfação, o 559 aniversário das inTrU.erruptas atividades literárias de um dos seus expoentes culturais, o renomudo ensaísta. prof<-'Ssor e economista Manoel Pinto de
Aguiar.
O ponto culminante das homenagens prestadas a esse
incansável incentivador da vida intelectual baiana, no
decorrer de mais de meio século de fecunda atuaçào inclusive como antigo profeSsor da UFBa e membro da
Academia de Letras da Bahia - , consistiu, como era de
se esperar; no lanÇamento dos seus dois livros mais recentes: "Mandioca, Pão do Brasil" e "Nordeste - o
Drama das Secas".
Ã semelhança do que aconteceu, em Pernambuco,
com Gilberto Freyre, e no Rio Grande do Norte, çom
Luiz da Ciimara Cascudo, também a Bahia se orgulha
desse seu incllnsável e eminente filhO- o Professor Manoel Pinto de Aguiar, nascido em Alagoinhas, no dia 7
de mar_ço _<_I~ 1910.
Seria desnecessário enaltecer, neste momento, o valor
das contribuições positivas de Pinto de Aguiar nos domíniõs _da ECõ-rlOmia, -da Sociologia, da Administração, e

--
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das Ciências Sociais em ~Geral, POrque-p~u~o-s ensaísl~s
silo mais conhecidos e apreciados do que ele.
Em todas as Universidades brasileiras, os trabalhos de
Pinto de Aguiar são lidos e apreciados, em face do valor
intrínseco dos seus conceitos, teses e propostas objetivas.
A seriedade _c a substância realista dos seUs tnibalhos
decorrem, independentemente da vasta cultura do autor,
du própria experiência coricreta de sua formação cultu~·
ral, tL'Cnica c profissional.
De fato, o prof~sor Pinto de Aguiar foi Deputado â
Assemb!(!i~ C_onstituinte da Buhia, em 19;35. e encerrado
o período conslituinte, passou a exercer importantes car~
gos, predominantemente técnicos, no âmbito da Admi~
nistraçilo Públü:a, destacando-se os que desempenhou,
com brilhantismo invulgar, na PETROBRÁS,_e na ELE-

TROBR,\S.
Nesta última macroempresa estatal, o profes_s_or Pinto
de Aguiar foi, durante li anos consecutivos, Diretor Fi·
nanceiro.
Ao d_eixar a ELETROBRÂS, Pinto de Aguiar tomou
posSe nu diretoria econômico-financeira da ITAIPU Bi·
nacional. r.;argo no qual permaneceu até 19 de maio de
1975, colaborando na estruturação da empresa, sobretu~
do na implantação da política orçamentári<l e contábil,
na instrumentação do Plano de Contas, Estrutura Patri·
rnonial e Análise de Custos.
No dia 20 de abril, em cerimônia realizada no salão
nobre da Câmara Munic_ipa!, Pinto ~c Aguiar recebeu o
título de "Benfeitor de Salvador" . .
A!iâs, essa homenagem excepcional, decorreu de um
projeto Llprovado pel<l Cãmara_Mu_n,_icipa! de Salvador,
desde 1970, mas que sô agora recebeu_.
De\ o e-sda.recer.. que assumi a tribuna, para, simulta·
neamente com estas considerações, prestar uma singela
homenagem, densa de conteúdo sentimerital, porque ten~
do sido ele amigo do meu saudoso progenitor, desde
cedo habituei-me a admirá~lo. Não me esqueço de que,
como Governador dc_Sergipe, contei com o seu valioso
<~paio, como Diretor da ELETROBRÃS, nas reivindicações_ que apresentamos no interesse do Estado.
!\o encerrar esta breve comunícaçào, felicito esse emi~
nente bwsilciro, desejando-lhe longos anos de vida, e
associo-me às justas hvmenagens que lhe foram prestada,; pda Buhia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MULLER (Pconuncia o seguinte discursó.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É lamentável que se tenha que vir à Tribuna destaCasa, a fim de denunciar, mais uma vez, a falta de sensibilidade pelo problema social do Ministério das Minas e
Energia.
Sem mais nem menos, o Ministério citado concede ai~
vará para lavra e pesquisa de áreas no Município de Alta
Floresta, na região norte de Mato Grosso. O interessante
é que essa área concedida já está quase toda ocupada por
garimpeiros, numa grande quantidade, ou seja, por volta
de seis mil homens, d~retamente trab~lhando na garimpagem propriamente dita,- fora os que indiretamente se
beneftciam com a extração do ouro, isto é, comerciantes,
biscateiros, bares, casas de lazer, etc.
A própria cidade de Alta Floresta que se iniciou com
uma finalidade, a agricultura, hoje, vive do garimpo de
ouro. Expulsar, portanto, os garimpeiros das âreas que,
exploram, dos povoados que fundaram Novo Planeta e
Ja(L, embriões de_ novas cidades, pois os garimpeiros são
plantadores de cidades neste século, será uma tremenda
injustiça, uma agressão social.
Alê_m disso, Sr: Presidente, Srs. $enadores, ~ses homens que não sabem fazer outra coisa, se forem desalojados, irão para onde? O Tllil é "ir inchar as cidades nas suã.s
periferias, aumentando os assaltos, os roubos, o meretrício e outros maleficios decorrentes dessa política mal
orientada.

!
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Outro argumento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses
garimpeiros são bandeirantes do século XX, abrindo espaços nas matas amazôn_icas, enfrentando todos os tipos
cte prívacões, doenças, esPectatmente a maláría.
recedores, portanto, de todo nosso respeito e consideração.
-,
Tirá-los do trabalho é aumentar o número .de deseinpregados, com os resultados negativos já citados.
TranscreYo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, notícia do
jornal Diário de Cuiabd, de 24 do corrente, que traz declarações dos Deputados Federais Dante dt: Oliveira e
Márcio Lacerda e do Deputada Estadual Osvaldo Sobrinho, que lá estiveram em nome pessoal e do PMDB.
Eis o que disseram àquele periódico os citados parlamentares:
--

sao me:

PARLAMENTARES VEEM SITUAÇÃO ANGUSTIANTE
NOS GARIMPOS
Os Deputados Dante de Oliveira, Osvaldo Sobríllho e
Márcio Lacerda regressaram, ontem pela manhã, do
Município de Alta Floresta e concederam entrevista coletiva com o objetivo de relatar a r_eal situação dos garimpeiros e o que ficou decidido do ato público realizado
na cidade na última quinta-feira.
Para ã Deputado Federal Da!) te de Oliveira, "a verdade é que os garimpeiros de Alta Floresta estão sendo
ameaçados de despejo porque ó Ministério das Minas e
Energia adotou medidas arbitrárias que estão beneficiando somente a empresa ·de mineração Paranapanema
e prejudicando sobremaneira os garimpeiros que estãO
sendo ameaçados até com metralhadoras".
Salientou o Deputado "que a luta em favor dos garimpeiros, deve ser encampada por todos, principalmente
pelo Governador Júlio Camp6s, que deVe cobrar das autoridades federais, o mfnimo de respeito 1 soberacnia do
Estado, pois a ação do Ministério das Minas e Energia,
através da Polícia Federal, foi feita à reVelia, sem sequer
ser comunicada aos órgãos de segurança do Estado de
Mato Gross_o.
O Deputado Márcio Lacerda disse que a situação em
Alta Floresta é realmente alarmante. Segundo declarou,
conversou informalmente com aJguns agentes da Polícia
Federal no garimpo e ~·atê _el~ acharam qUe o Minístro
César Cals adôtou medidas arbitrárias contra os garimpeiros".
Por outro lado, o Deputado Osvaldo Sobrinho analisou os enormes prejUízos regiStrados nos últimos dias em
Alta Floresta e afirmou que ..como políticO", não pode
ficar alheio ao que eStá acontecendo e que rya próxima
segunda-feira, junto com os Deputados Dante de Oliveira e Márcio Lacerda, acompanhará a comitiva comPosta
por 20 pessoas de Alta Floresta, que irá avistar com os
Ministros da Justiça e Minas e Energia para lutar por
uma solução que venha beneficiar os garimpeiros
ameaçados de despejos pela Polícia Federal.
DEPUTADOS CONTESTAM SITÚAÇÃO
ANGUSTiANTE DOS GARIMPEIROS
LOCAUZADOS EM ALTA FLORESTA
O Município de Alta Floresta conta atualmente com
65 mil habitantes que deste total aproximadamente 30
mil são garimpeiros. Segundo levantamento efetuado
pela Associação Comercial. 80 por ceDto d3: ren_da do
município está ligada a ati vidade garirTipeira. Os últimos
dados apresentados pela Receita Federal correspondente
ao mês de março~ mostra que o COl!J.êrcio gc;_~ou Çr$15
bilhões, 300 milhões de receita para o munidpio. Em segundo lugar ficQu a indústria com a renda de CrS 1 bilhão e 700 milhões, num total de C-r$ 17 bilhões decorrentes da atividade garimpeira.
O comércio e a desestabilização da economia do Município de Alta Floresta estão ameaçados em decorrência
do despejo ainda sem execUçãO dOs garimpeiros de Jaó e
Novo Planeta, tendo em vista ser o ouro·cr ptincl:pal produto da região.

_ Após ter visitado a região de Alta Floresta e terem ve.rificado "in loco" todos os problemas que estão ocorrendo nos ~arimpo_~. os depu_tados peemedebistas Dante de
Oliveira,- Márcio Lacerda_e Osvaldo Sobrinho, concederam entrevista coletiva ontem à tarde, no comitê .-to
PMDB e inicialmente. falaram da realização de um ato
público realizado na última quinta-feira no centro de
Alta Floresta, que contou com a participação de aproximadamente três mil pessoas entre garimpeiros e moradores, além rlo prefeito, presidente da Câmara e deputados
eStaduais e federais. No final do ato, ficou decidido a
formação de uma comissão composta por 18 pessoas,
para man-tef-na Próxima segunda-feira, às I7h3ú-m uina
audiê_nda com o Ministro das Minas e Energia e o MiniSlfó da Justiça, quando será apresentado um documento no sentido de conseguir a paralisação do despejo e a
transformação_ da área em res~va garimpeira.
Para o Deputado Federal Dante_de Oliveira, "a verdade é que mais uma vez os grandes_ empresários se sobrepõe aos inter~ses maiores do._ povo rnato.grossense e
brasileiro. Os garimpeiros estã_o- em Alta FlorC:~ta desde
o ano de 78, sendo os primeiros a desbravar a região, enfrentando malária e todos os tipos de doença. Após terem encontrado ouro é que outras pessoas vêm requerer
o alvará de pesquisa", afirmou,
Salientou _Dan~. que "é bom reafirmar que a quase
totalidade das' minas de ouro e de outros minérios são
descobertos sempre e_e_los garimpeiros". Contiiwando
disse que "desafia os órgãos federais a dizer que des~
cobriram alguma mina".
A situação em Alt~ Floresta, região que depende do
tempo, ..é realmente muito delicada. é uma luta não só
dos garimpeiros, mas que incorpora toda a sociedade_._O
Ministério das Minas e Energia adotou medidas injustas
e arbitrárias, que beneficia Paranapanema, inclusive colocando até agentes da Pofícia Federal, armados com
~etr'!-lhador~_, _intimidando os garimpeiros com ação
Sem amparo judicial", ressaltou o deputado.
Garantiu Dante de Oliveira, que a ilegalidade da empresa jã ror constatada, pois o alvará de pesquisa_da empresa foi concedido para a pesquisa dos metais ilmenita e
cassiterita e tião -ouro como estão Querendo. Por que o
governo está permitindo entãO a exploração do ouro
pela empresa? - Indagou o deputado.
Continuando, o deputado ainda disse que outra ilegalidade foi verificada quando o avião sobrevoava a área.
·-ªegundo Dante~, for_arp. localizadas duas "plantas", isto
é, máquinas, dragas modernas e mecanizadas em pleno
funcionament_o nos._ locais alagados, jt,Istamente onde os
garimpeiros trabalhavam até serem ameaçados de despejo_. As máquinas não es!~varll pesquisando e, sim, lavrando,_ sendo_ que nãO tem autorização para isso.

··o

Gó"verno não faz nada contra as empresas. criticou
Dante. "As providências são tomadas apenas contra os
garimpeiros, o que poderá mais tarde provocar grandes
violências na re_gião de Alta Floresta. Acho que a luta
hão deve ser somente do PMDB, ela deve ser do povo
mato-grossense em defesa não só dos garimpeiros como
de todo o Estado".
- Sendo assim, di.~se o deputado, "todas as autoridades,
seja governador,_ depU:tad_<?•. senadrr, devc;m_,encarupar
esSa luta~ principalmente o governa_dqr _que deveria até
ffiesmo·cobrar das autoridades fe~erru_; o mí_nimo derespeíto à soberana do Estado, poi~ a ação do Ministério
das Minas e Energia através da Polícia Federal foi feita à
revelia do Estado de Mato Grosso, s_em sequer ç;omunicar ãos órgãos de segurança. Que país é este? Onde nós
esta!I!os?", pergunto~. '_'AcreditQ que o Governador
Júlio Campos deve-l~tai, pelo menos, pelo respeito à soberania _do Estado".
No fmal, Dante de Oliveira disse que tem certeza de
que Os garimpeiros irão sair vitoriosos, d_~do um passo
à frente na luta do povo brasileiro na conquista de l.!m
governo patriótico e democrático, onde irtteresse.s_do
povo sejam colocados em primeiro lugar.
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PROBLEMA GRAVISSJMO
O Deputado Mário Lacerda afirmou que a situação
na região de Alta Floresta é "uma verdadeira calamidade e injustjça pois os garimpeiros estão sendo ameaçados
de_çlespejo apenas para beneficiar uma empresa mineradera".
O deputado assinalou que durante os dias em que ficou na região acompanhando o problema de perto, conversou informalmente com alguns agentes da Polícia Federal que estão mantendo a ordem de despejo, e estes declararam que "também acham a medida adotada pelo
Ministério das Minas e Energia totalmente ilegal e que
poderá provocar uma série de violências se não for revogada com urgência".
Segundo afirmou o deputado, a situação poderá ser
contornada se a área fo! transformada em área de garimpo. Caso contrário, permanecendo a situação como está,
-os garimpeiros terão de impetrar mandado de segurança
contra a Polícia_Federal e o Departamento Nacional de
Pr~~ução M_ineral,_pani. evitar reação violenta dos garimpeiros contra os policiais.
A comissão que irá conversar com o Ministro das Minas e Energia e Justiça, será composta por Sindicito dos
Taxistas, Associação Comerciill e JndustrfaJ, profissionais liberais, clubes de serviço, representantes dos g~uim
peiros e políticos.
Márcio.Lacerda adiantou, que a comissão está preparando uma n_ota à imprensa, relatando a verdadeira extensão do problema e responsabilizando as autoridades
caso a situação não seja resolvida, por qualquer violência que ocorra na área. O principal objetivo çla nota, "se~
râ evitar que notícias inverídicas, dados superficiais sejam divulgados com o intuilo _de camuflar a real situação
erii Alta Floresta".
Ressaltou Lacerda, que atê o momento, os garimpeiros estão resistindo paracincamente e irão assim até o final. Mas, caso a situação não resolva a contento, partirão para a resistência, informou o deputado".
PREJU!ZOS
O Deputado Osvaldo Sobrinho, afirmou ontem à tarde que verdadeiros prejufzos estão sendo registrados em
alta Florest~ com a ameaça de despejo dos garimpeiros.
Seiundo afirmou, toda a população está revoltada com a
medida arbitrária adotada pelo Ministério das Minas e
Enmergia.
Salien-tou o deputado, que a Polícia Federal vem fazendo pressões e tendo inclusive ameaçado a advogada
Irene Bracati Silva para que abandone a causa dos garimpeiros, sem dar satisfação do andamento de todos os
processos. Para o deputado o ato de expulsão ..ê totalmente arbitrário".
Os proprietários dos estabelecimentos comerciais, segundo Osvaldo Sobrinho, baixaram as portas em solidariedade à classe garimpeira. Os COmerciantes estão dispostos a paralisar as atividades por tempo indeterminado, uma vez que a paralisação dos garimpos estão contribuindo para que prejuízos enormes sejam registrados.
Finalizando, o deputado disse que "como político e
defensor dos interesses do povo", não pode ficar alheio
diante de problemas tão angustiantes e que na próxíma
segunda-feira, estará também em Brasilia, acompanhando a comitiva para uhl encontro com o Ministr:o da Justiça e Minas e Energia para lutar por uma solução que
venha beneficiar os garimpeiros ameaçados de desp~jo
na região de Alta Floresta.
Era o que tinha a dizer. (muito bem!)
O SR~ PRESIDENTE (Moacyr Dalla} - Concedo a
palavra ao nobre S~nador Fernando Henrique Cardoso.
O SR.. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Desejo ver registrado, nos Anais da Casa, o memorial
da Associação Brasileira de Antropologia- sobre o Decreto n9 8S.I 18, de 23 de fevereiro de 1983, que dispõe
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sobre o processo administrativo de demarcação de terras
indígenas - cujo tex:Ço é o seguinte:
"'A Associação Brasileira de Antropologia vem, de
público, manifestar sua preocupação face ao decretO n"'
88.118, de 23 de fevereiro de 1983, que dispõe sobre o
processo administrativo de demarcação de terras indígenas.
Na semana em que se comemora o Dia do Indio volta
assim, mais uma vez, à cena nacional, a urgente- questão
da demarcação das terras indígenas. E a retomada da
questão se faz de mo-do a conturbar aind!i mais o quadro
já tão moroso por que se vem encaminhando a solução
do problema.
Segundo a Lei n'~ 6.001, de 12 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre o Estatuto do 1ndio, no seu artigo 25
"O reconhecimento da_direito dos índios e grupos tribais
à posse permanente das terras por eles habitadas, nos
termos do artigo 198 da ConstitUição Federal, independerá de sua demarcação e será assegurado pelo órgão federal
de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e
ao consenso histórico sobre a aotig"ilidade da ocupação,
sem prejuízo das medidas cabíveis que, por omissão ou
erro do referido órgão, possa tomar qualquer dos poderes da República".
Vãrias tentativas fOram feitas para retirar dos índios
esse direito, como a fuoe_sta proposta de Emancipação, o
projeto de descentralização da FUNAI e o estabelecimento de critérios de indianidade, tentativ.l.S essas- rechaçadas unanimemente pelos índios, pelos especialistas
e pela 'opinião pública.
Em vãrias ocasiões os órgãos governamentais foram
alertados para a necessidade imperiosa de se ouvirem os
• índios e os especialistas, em assuntos e decisões Que envolvem a questão da terra indígena.
E mais uma-vez--somos todos surpreendidos com uma
modificação substancial do esp[rito da Lei n~' 6.001, a
pretexto de regulamentar o processo administratíVo de
demarcação das terras indígenas, através do Decreto n~'
88.118. O§ 3"' do artigo 2Y reza que "A proposta da FUNAI será examinada por um grupo de trabalho, composta de representantes do Ministério do Interior, Fundação
Nacional do lndio, e de outros órgãos federais ou estaduais julgados convenientes, que emitirã parecer conclusivo encaminhando o assunto à decisão final do.s Ministros
de Estado do Interior e Extraordinário para Assuntos Fun-

D!ÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il)

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Nada mais
havendo 9- !):)il~ü·;-voU encenar 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 Projeto de Resolução n~'
131, -de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu parecer n<:> 853, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joaíma (MG) a elevar
em CrS. 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e
dois mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de_ sua
divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 854 e 855, de 1981, das comissões:__

-de Consljtuição e Justiça, pela constitucionalidade e
furi'diCidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos;
-de MunicípioS, favorãVel.
2
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 598, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Cariipos, solicitando, nos tefmos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 200, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilicínea (MG) a
elevar em CrS 84.684.600,00 (oiten-ta e quatro mílhões,
seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeims), o
montante de sua dívida consolidada.

7
Votação, em turno único, do Requerimento nQ 603,de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art.. 367 do Regimento Interno, o desarquivamerito do Projeto de Resolução n~' 214, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Candeias {MG) a
elevar em Cr$ 30.725..100,00 (trinta milhões, setecentos e
vinte e cincO mil e cem cruzeiros), o montante de sua
divida consolidada.

8
Votação, em turno único, do Requerimento nY 604, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de-Resolução n9 215, de l98i,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Caratinga (MG)
a elevar em Cr$ 307.251.000,00 (trezentos e sete milhões,
duzentos e cinqUenta e um mil cruzeiros), o montante de
sua divida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 605, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Canipos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 216, de 1981,
que autoriZa a Prefeitura Municipal de Claro dos Poções
(MG) a elevar em CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada.
10

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 599, de
1983, de autoria do Senador Alfredo CãmPos, solicitando, nos termos do at:l. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 205, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Mqn_icipal de Pavão (MG) a
elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e
vinte e cinco mil e cem cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.

diários~·.

As conseqüências desse decreto são duplamente nocivas: de um lado a FUNAI está sendo esvaziada, por decreto, de prerrogativas que lhe são garantidas por lei. Do
outro - e ainda mais grave - um direito líquido e ceftó
dos__ índios passa a ser objeto de consideraçãt? e decisãQ
por órgãos não capacitados técnica e juridicamente, Voltados para interesses outr_o_s que não os da pupulação
indígena.
Como ê de conh_e_cim_ellto público, os antropólogos
têm mantido uma postura crítica com relação à FUNAI.
Essas restrições contínuam existindo, embora se possa
reconhecer alguns méritos ·em algumas situações e momentos de sua trajet6ria. Trata-se de ijm órgão com
sérios problemas quanto à s_ua estrutura e form~ de
atuação. Mas, sem dúvida, atê hoje apareCia corriO- O in---=
terlocutor visível para os índios e para os especialistas.
Com o decreto a responsabilidade pelo destino dos grupos indígenas do País fica -diluída e passível de manipu~
lações ainda mais difíceis de s~rem_ detectadas e denunciadas, encobertas que estarão por grupos de trabalho
com identidades abstratas.
Em face do exposto, a Associação Brasileira de Antropologia conclama o Poder Executivo a anular o Decreto
nY 88.118, nocivo aos interesses indígenas, e o Poder Legislativo e o Judiciãrio, assim como a sociedade brasileira, a fazerem cumprir a lei em vigor, de modo a que se
forneçam os meios adeqUados para assegurar ao_S_ índios
o seu direito constitucional à_ terra.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 1983.- Gilbeno Velho,
Presidente da Associação Brasileira de Antropologia."
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui ro
bem!)

Abril de 1983

4
Votação, em turno único, do Recjueririlei:tto riY-600, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento fnterno, o de-sar"g_Ulvam:ento-do Projeto de ResoluçãO' Ii~' 206;-de 1981,
que autoriza a Prefeitul-ã -Municipal de BuritiS (MG) a
elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e
vinte e cinco mil e cem cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.

5
_ Votação,_ em turno único, do Requerimento n<:> 601, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, rios termos do art. 367 do Regimento InterDO, o desarqliivanlento do Projeto de Resolução n"' 208, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Santo de
_Minas (MQ) a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (!loVenta e
dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cru~iros):~.. o montantC!: de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do ReQuefiinento n"' 602, de
1983~ de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nY 210, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Urucânia (MG) a
elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões,
cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros), o mon~
tantc de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do RequerimentQ nY 606, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento_do Projeto de Resolução nY 217, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Divinópolis
(MG) a elevar em Cr$ 460.876.500,00 (quatrocentos e
sessenta milhões, oitocentos e setenta e seis mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
11

Votação, em turno único, do Requerimento n<:> 607, de
1983. de autoria do Senador Alfredo Campo.s, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 224, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio
do Monte (MG) a elevar em Cr$ 69.763.800,00 (sessenfa
e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida c_onsolidada.
12

Discução, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
128, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu parecer n<:> 841, de 198!), que autoriza a Prefeitura Municipal de Patrocínio (MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setentõ:!_ e três mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 842 e 843, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
j Urid_icidade; e
-de Munidpios, favorável.
l3

Discussão, em turno 11nico, do Projeto de Resolução
n'1 132, de 1981 (apresentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu parecer o<:> 856, de 1981)~ que
autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé (MG) a elevar em CrS 317.567.2.50,00 (trezentos e dezessete mi-
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lhões, quinhentos e sessenta

esete mil e duzentos e cin~

qaenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,

tendo
PARECERES, sob n'i's 857 e 858, de 1981, das ComisR
sõi:s:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favoráVel.
14
Discussão, em turno l:i.lllcO,- do Projeto de Resolução
nv 136, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo_mia como conclusão de seu parecer nl' 868, de !981), qu_e

autoriza a Prefeitura Municipal de Coromandel (MG) a
elevar em Cr$ 69.673:800,00 (sessenta e nove milhões,
seiscentos e setenta e três mil e Oitoéeõtos -Cruzeiros), o
montante de sua dívicf8. consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 869 e 870, de 1981, daS Comissões:
-de Constituição e Justicei, Pela constitucionalidade e
juridi:Cidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios. favorfvel. 15
DJ.ScusSão, eni turno único, do Projeto de Resoiução
n"' 138, de 1981 (apresentado pela Comissão_<!e Econo~
mía, como conclusão de seu Parecer n"' 874, de 1981), que
autoríza a Prefeitura Municipai de Rio Piracicaba (MG)
a elevar em Cr$ 23.224.600,00- (_vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 875 e 876, de 198l,.das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadC:; com voto vencido do_ Senador Hug~ Ramos; e
-de Munidpios. favoráveL

- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João CasteloJosé Surncy- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto -)os~ Lins- Virgílio Távora- Martins Filho -Humberto Lucena - Marcondes G_adelha Aderbal Jurem a - Marco Maciel - Nilo Coelho Guilherme Palmeira -Carlos Lyr_a - Luiz Cavalcante
- Lourival Baptista- Passos Põrto- Lo manto Júnior
- Luiz-Viana- José Ignácio- Moacyr Dalla -Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto SaturninoItamar Franco- Alfredo Campos- Amaral FurlanFernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Gastão Mi.illerMarcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso C amargo- Álvaro Dias- Eneas Faria -Jaison Barreto- Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

A lista de

presen<,:a acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabúhos
O Sr. !"'-Secretário irá proceder à leitura do Expedien-

te.

t

lldo o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
-- PARECERES N•s 257 E 258, DE 1983
PARECER N• 257, DE 1983
Da ComiSsão de Economia, sobre a Mensagem n<:>
159, de 1982 (n9 314j82, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal
seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais
a elevar, em CrS 746.739.468,36 (setecentos e quarenta e seis milhões, setecentos e trinta e nove mil e
quatrocentoS e sessenta e oito cruzeiros e trinta e seis
centa1-os ). o J!IOntante de sua dívida consolidada Interna.

Relator: Senador Lui:z Cavalcante
16
Discussão, em- turno úniCo, do Projeto de Resolução
n"' 74, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 388, de 1982), que atttoriza a Prefeitui-a MuniciPal de Belo Horizonte (MG) a
elevar em Cr$ 589.700.000,00 (quinhentos e oitenta e
nove milhões e s_etecentos mil.cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s.389 e 390, de 1982, das Comissões:
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Munici'pios, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)~ Está encerrada a sessão.

( Lerantd-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.)

Ata da 50~, Sessão,
em 28 de abril de 1983
I• Sessão Legislativa Ordinária,
da 47• Legislatura
-

Extraordinária -

Presidência do Sr. Moacyr Da/la
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Mário Maia - Eunice MichilesGaivão Modesto- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes

O Senhor Presidente da República encaminha a exame
do Senado Federal (art. 42 item VI, da Constituição),
proposta no sentido de que seja o Governo do Estado de
Minas Gerais autorizado a elevar, em Cr$
746.739.468,36 (setecentos e quarenta e seis milhões., setecentos e trinta e nove mil e quatrocentos e sessenta e
oito CruZeiros e trinta e seis centavos), o montante de sua
- dívid:l cúnsoliduda interna, a fim de que possa contratar
empréstimo juntO à -Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, valor correspondente a
420.530,08 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de Cr$ 1.775,71; em malo/82.

Características da Operação:

A"::::. Valor: Cr$ 746.739.468,36 (correspondente
a 420.530,08 ORTN, considerado o valor nominal
da ORTN de Cr$ L775,71, em maioj82);
B -Prazos:
I -de carência: 24 meses;
--2--- de ãmoriização: 120 meses, (quarenta prestações trimestrais);
C- Encargos·
I -juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária: 80% do índice de variação das ORTN:
D- Garantia: .vinculação de quotas do Fundo
de Participação dos Estados - FPE;
E- Destinação dos recursos: construção de unidades destinadas à expansão da rede físíca da segu- _rança "pública e aquisição de equipamentos,
3. _Segundo_ o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação de crédito sob e~ame é _viável económica e línancCil-amente.
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4. O_ processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n~> 2.652, de 3-12-81 autoriz<:1dora da operação;
hJ ExPosição de Motivos (EM n9 1_47/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm'? Senhor Presi-dente da República, comunicando que o Conselho Monet~rio N<~cional, ao apreciar a proposta, manifestou-se
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29
d<l Res. n<1 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco C_entral do Brasil - Departamento da Dívida Pú~li_ca, _favorável ao pleito.
5. ConSiderado todO- o eildividamento da referlda entidade_(intra + extral!mite operação sob exame), verificase que seriam ultrap<:1ssados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I, ll, III e IV do art. 2~' daRes. n"' 62, de
1975 ..

6. Trata-se, entretanto, de uma operação f!xtralimite a
que, por força das disposições c_ontidas no art. 29 da Res.
n<:> 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens, I,
II e lfl) fixados no art. 2<:> da Res. n<1 62, de 1975, ambas
do S5nado Federal, haja vista que os recursos a serem repas~Sãdos provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.

7. Além da carac~eristicada operação- extralimite, e
segundo ~onclusào do Departamento da Dívida Pública,
a assunç1.io do compromisso sob exame não deverâ acarretar maioreS pressões na execução orçamentária dos
próximos exercícios.
8. Atendid,ãs as exigências das normas vigentes e as
db;posições do Regimento Interno, conduimos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 26, DE 1983.

Autoriza o Go~·erno do Estado de Minas Gnais a
elel'ilr, em Cri 746.739.468.36 (setecentos e quarenta
11 seis milhões, setecentos e trinta e nm•e mil e quatro~
cemos e sessenta e o/to cruzeiros- e trinta e seis centa~
~·os). o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. \<:> É o Governo do Estado de Minas gerais, nos
termos do arL 2~ da Resolução nt? 93, de ll de outubro
de 1976, dO-Senado Ft:deral, autorizado a elevar.o montante de su; divida consolidada interna, em Cr$
746.739.468,36 (setecentos e quarenta e seis rriilhões, setecentos e trinta e nove mil e quatrocentos e sessenta e
Oito cruieifos e trínta e seis centavos), correspondente a
420.530,08 ORTN considerado o valor nominal da
ORTN de _Cr:J 1.775,71, vigente ení maioj82, a fim de
que po"ssa contratar um empréstimo de igual valor,junto
~~ Caix<~ Económica Federal, esta na qualidade de agente
fin<~nceiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada >:lO fmanciamento das obras de
construçilo de unidades para a expansão da rede física da
:.eguranca p-úblicU e à aé)Uisícão de equipamentos, daquela Unidade Federativa, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Centrul d~ Brasil, no respectivo proces50.

Art. 2<1 ~sta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala dus Comissões, 6 de abril de 1983. - Se1•ero Go·
me.1·, Presidente em exercício- Luiz Cam/cante, Relator
- Gabriel Hermes- Jorge Kalume- José Frage!liAj}On\'O Camargo.

PARECER N• 258, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n9 26, de 1983, da Comissão de
Economia, que "autoriza o Governo do Estado de
Minas Gerais a elevar, em Cr$ 746.739.468,36 (sete~
centos -e quarenta e seis mifbões, setecentos e trinta e
rlOve R.il, quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros e
-trinta centat·os), o montante de sua dívida consolidaw
da interna.
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--ria de habitações de interesse social, Programa FrCAM;
urbanização de conjuntos habitacionais e financiameino
de equipamentos comunitários, Programa FINC/FINEC, naquela cidade, obedecidas as condiçõeS admiti~
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Relator: Senador Alfredo Cáinpos
O projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n'í' 159/82 do Senhor Presidente
da República, autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a contratar o"peraçào de crédito no valor de CrS
746.739.468,36 (setecentos e quarenta e seis milhões, setecentos e tdnta e nove mil, quatrocentos e sessenta e
oito cruzeiros e trinta e seis centavos) destinada ao financiamento das obms de cQns_trução de unidades para a expansão da rede física da segurança púbHca e-à ãqufsição
de equipamento~. daquela Unidade Federativa.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no parágrafo _único do ar-tigo 2"' da Reso·
luçào n"' 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a nào observância dos limites fixados pelo
artigo 29 da Resoluçào n9 62, de 28·10·75, também da
Câmara Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete_examinar verifica·
se que todas as formalidades foram atendidas, não ha·
vendo óbice à tramitação normal da presente propo·
siçào, porquanto jurídica, constitucional e de boa __t«:_nica
legislativa.
Sala dLl Comissão, 20 de abril de 1983. - Murilo Ba·
dará, Presidente ~ Alfredo Camf)_Os, -Relator - Hélio
Gueiros- A.derbal Jurema- José Fragelli- João Ciil·
mon- José lgnácio- Passos Pôrto- Marcondes Gãdelha.
PARECER No 259, DE 1983
Da Comissão de Rcdaçào
Rcdação final do Projeto de Resolução n9 110, de
1981.

PARECER No 26{), DE 1983
Da Comissão de Redaçào
Redação final do Projeto de Resolução
1981.

25~,--DE

Redaçào final do Projeto de Resolução nP 133, de
1981.
f'a~.;o saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI: da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ _ ,,Presidente, promulgo a seguinte

O Senado Federal resolve:
Art. 19--- E a- PraCiiura- Municipal de -Tãquaritinga,
Estado Ue_São Paulo, autorizada a elevar, temperaria·
mente. o parâmetro fixado pelo inciso III do art. 21' da
Resolução n'-' 6:!, de 28" de outubro de 1975, alter:ii:ra pela
dC. nv 93, dt: I 1de outubro de 1976, ambas_do S!!_nadp Fe.~
dera!, a fiin de que põssa realizar uma operação de crédi~
to no valor de Cri 12.000.000,00 (doze milhües de cruzei·
ros) junto à CaixLl Econômica do Estado de: Sã_o _Pa.ulo
S.A., destinada à canalização do córr~go Ribeiràozinho
c obras complemcncarc.<>, naquele Municfpio, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do BrasiL no
_respectivo processo.
i\"Fr:-"29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sud publicação.

1983

/98/.

Faço saber que o Senado Fcderalllprovou, nos termos
do urt. 42. inciso VI, da Constituição, ~ eti,
_ _ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1983_

PARECER N• 261, DE 1983
Da <'omissão de Redaçào

A utori::.a a Prefeitura Municipal de São José do.~
Estado dt• São Paulo. a e/e1'ar em CT$
/.()97.338.207,68 (um bllhão, noventa e sete milhões,
tre::entos e ttinta e· oito niil, du::ento.ç e sete cruzeiros
e sessenta e oito centa~·os) o montante de sua dkida
con.wlidada.
Campo.~.

O Senado Fedem! resolve:
Art. !9 É ll Prefeitura Municipal de São José dos
Cumpos, Estlldo de Silo Pauto, nos_ termos do art. 29 da
Resolução n9 93, de 1.1 de outubro de I976, do Se.n~o
Fedem\, autorizada a elevar o montante de sua divída
consolidadll em Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhUo, noven·
ta c sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e
sete _cruzeiros e sessenta e oito centavos), corresponden~
tesa ).g[4.112 urc~. considerado o valor nominal da
UPC de Cri 60.t,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e o i·
tentu e nove centavos), vigente em julho/80, a tini -de que
pos&a contratur empréstimos no valor global acima men·
cionudo, junto ü Caixa EconõmiCJ. do Estado de São
Paulo S.r\., esta na qu:Jiidadc de agente financeiro do
Banco N<lcional da Habitação- BNH, destinados ao fi·
nanciamento de lote:. urbdnizados. Programa PROFI~
LURB: da construção, çonclusão, ampliação ou melho·

Rcdaçào final do Projeto de Resolução n'? 153, de
1981.
_ Relator: Senador Passos Pôrto

-

, DE 1983

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de V alinhos, Esta·
do de São Paulo, nos termos do art. 2Y da Resolução n~'
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorí·
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cr$ 36.495.800,00- (trinta e seis milhões, quatrocentos e
noventa e cinco mil e oitocentos cruzeirOs), correspondentes. a 55.000 1,JPCs, considerado o valor nominal da
UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos e sessenta e três cruzeiros
e cinqüenta e seis centavos), vigente em outubro/80, a
fim de que possa contratar um empréstiino de igual valor
junto ao Banco do Estado de São P'.:1ulo 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 "Jardim do
Lago", da Companhia Habitacional Popular Bandeininte, naquele Município, obedecidas as condições admiti·
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo prÕcesso.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER No 262, DE 1983.
Da Comissão de Redação

, DE 1983

Autoriza a -Prefeitura Municipal de Taquaritinga.
Estado de Sãv Paulo, a ele1•ar em CrS 12.000.000,00
(do::e milhões de cru::eiros) o montante-de sua dividci
consolidada.

Redução final do Projew de Resolução n" 110, de

RESOLUÇÃO No

133, de

ANEXO AO PARECER No 260, DE 1983

Relator; Senador Saldanha Derzi

ANEXO AO PARECER No

n~'

Relator: Sen"àdor Saldanha Derzi

A Comissão upresenta a rcdaçào final do Projeto de
Resoluçào_n9 11 O, de J 981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Sào José dos Campos (SP) -a efevar ein CrS
1.097.33tU07,6S (hum bilhão, noventa e sete milhões,
trezentos e trinta e oito mil, dULentos e sete cruzeiros e
sessenta c oito centavos) o montante de sua dívida con·
solidaUu interna.
Saiu das Comissõi.!S, 28 de abiil-de 1983.- Lomantv
Júnior, Pn,:::;idt.:nte -Saldanha Der::i, Relator - Pwsos
PVrro.

RESOLUÇÃO No

Autoriza a Prefeitura Municipal de V alinhos, E,s.
tado de Sao Paulo, a elevar em CrS 36.495.800,00
(trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco
mil e oitoci!ntos crozeiros) o montante de sua divida
consolidãda.
O Senado Federal resolve:

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de
Resolução n9 133, de 198 I, que autoriza a Prefeitura Mu·
nidpal de- Taquaritinga (SP) a elevar em Cri
12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi. Relator - Passos
Pórto.

RESOLUÇÃO N•

Abril de 1983

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de
Resolução n9 153, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu~
-ni.cipãi de-valinhos (SP) a elevar em Cr$ 36.495.800,00
(trinta e ~eis milhões, quatrocentos e ~aventa e cinco mil
e oitocentos cruzeiros) o montante_de sua dívida conso·Ji.
dada interna.
Safa df]s Comissões, 28 de abril de 1983. - Lo manto
Júnior, Presidente - Pa.çsos Pôrto. Relator - Saldanha
Der: i.
ANEXO AO PARECER N• 261, DE 1983
Redaçàojinal do Projetv de Resolução rt' 153, de
/98/.

Faço sabey ÇJUe o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_______ , Presidentf,, proinulg<) a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução n9 211, de
1981.
Relator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 211, de I981 ,_que autoriza a Prefeitura Mu·
nicipal de Votorantim (SP) a elevar em CrS
57.964.717,30 (cinqüenta e sete milhões, novecentos e
sessenta e quatro mil, setecentos e dezessete .cr':lzeiros e
trinta centav_os}_ 9 ·mont_ante de sua dí_yida consoiic_l~da
interna.
Sal LI da_s_ Comissões, 28 de abril de 1983 . ..,--- Lomanto
Júnior, Ptesidente_:- Passos Pôrto, RelatQr ~-Salda.nha
Derzi.
ANEXO AO PARECER N' 262; De 1983
Redaçào final do Projeto de Resolução i'l' 2 I I, de
/98/.

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

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Mwlicipal de V:otqrantim,
EHado de São Paulo, a elevar em Cr~ 57.964.717,30
( cinqüenta e sete milhões. novecentos e sessenta e qua~
tro t~til. s~tecentos e dezessete cnceiros e trinta centavos),_ o montante de sua divida consolidada:
O Senado Federal resolve:
Art. li' É a Prefeitura Municipal de Votorantim, Es~
tado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n~>
93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
CrS 57.964.717,30 (cinqUenta e sete milhões, novecentos
e sessenta e quatro miL setecentos e dezessete cruzeiros e
trinta centavos), correspondente._<; a 78.489,8 UPCs, con·
siderado o valor nominal da UPC de CrS 7_38,50 (sete.:;entos e trint~'. e oito cruzeiros e cinqUenta centavos), vi·

DIÁRIO DO ÇONGRESSO NACIONAL (S,eçào U)

Abril de 1983

gente em janeiro/81, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de
São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à
execução de obras de infra-estrutura no ~onjunto Qabitacional "Votorantim [", 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.

Resolu~ào

AN~XO

AO PARECER N• 264, DE 1983

Redar;ão final do Projeto de Resolução

PARE('f-R N• 263, DE 1983
Da Comissão de Redaçoào
Rcdnçào final do Projeto de
1981.

nicipal de Salto (SP) a elevar em Cr$ 54.989.380,82 (cinqUenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e nove
mil, trezentos e oitenta_ cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comtssões, 28 de_ abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presiden_te -Saldanha Derzi, Relator- Passos
Pôrto.

nf'

268, de

1981.

nl' 230, de

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

Relator: Senador Passos Pôrto

A Comissão apresenta a redação finar do Projeto de
Resolução no;- 230, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Luz (MG) a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, Cerit-o e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1983.- Lomdnto-·
Júnior, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Saldanha
Derzi.

Redação final do Projeto de ResolUção n" 230, de
1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incisO VI. da ConStttu-içã'o, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1983

Autoriza a Prf!jeitura Municipal de Luz, Estado de
Minas Gerasfs, a elevar em Cri 92.17JJOO.OO (noventa e dois milhões. cento e setenta cinco mil trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

e

, DE 1983

U_"Senado.Federal resolve:

e

O Senado Federal resolve:

Art. I~' E a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de
Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da Resolução n~' 93,
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS
92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e
cinco mil e trezentos cruzeiros), correspondentes a
105.000 VPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta
e seis centavos), VIgente im abril/81, a fim de que possa
contratar emprêstimos no valor global acima menciona~
do, junto à Caixã. Econômica -~o Estado de Minas Ge·
rais, esta na qualidide de ageli.te financeiro do Banco
Nacional da Habit!lção ......;;: BNH, destinados à construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município, obedecidas
c~n
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectiv_o processo.
Art. 29 Esta Resolução entra effi vigor na data de sua
publicação.

-a!i

Art:- (I'_ É Prefeitura. Municipal de Salto; Estado de
SãO- Paulo, nos termos do art. 2~' da Resolução n9 93, de
li de dezembro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor de CrS
54.989.380,82 (cinqUenta e quatro milhões, novecentos e
oitenta e nove mil, trezentos e oitenta cruzeiros e oitenta
e dois centavos), correspondentes a 52.594,23917 UPCs,
considerado o valor nominal da UPC de CrS 1.045,54
(um mil, quarenta e cincQ cru_zeiros e_cinqüenta e quatro
c.entavos), vigente.emjulhof81,junto ao Banco do Estado de São Paulo ~.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada,__}l execução de _obras de infra-estrutura nos conjuntos
habitacionais Nossa Senhora do Monte Serrat, Jardim
Donalísio e São Judas Tadeu, naquele Município, obedecídas as con~i9ões adJ!!:itidas pelo Banco Central do
Brasil no resp~ciivo processo.

Art.=21' Esta Resolução
sua publicação.

entr<:~

PAREc:'ER N• 264, DE 1983
Da Comissão de Reda\"ào

O Senado FederaL resolve:

Art. -1~~ E o Governo do Estado de Alagoas, nos ter~
mos do art. 211 da Res_olução n9 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS
551.515.500,00 (quinhentos e cinqUenta e uln milhões;
quinhentos e quinze mil e quinhentos cruzeiros) o mon~
tante de sua dívída consolidada, a fim de_que possa con~
tratar empréstimos no valor global acima mencionado,
jurlto à Caixa Eco"nômlcii Federal, mediante a utilização
de r_ecursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So~ial - F AS, -de5tin;;tdos à const~ução de 50 (cinqfienta)
POStos -de saúde; IJ .499 {onze mil, quatrocentos e noven~
ta e nove) fo_~sas secas;_ 57 (cinqUenta e sete) sistemas de
abastecimentO d'água; l (um) posto de triagem; am~
pliação, reforma e equipamento do prédio na cidade de
menores Humberto Mendes, naquele Estado, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução eritra em vigor na data de
sua publicação.

de

Relator: Senador Saldanh-a Derzi

A Comissão apresenta a redação finã.-1 do Projeto. de
Resolução n9 268, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu-

PARE('ER N• 266, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução
1982.

n~'

83, de

Relator: Senador Passos Pôrto

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Reso_lução n<1 83, de 1982, que autoriza o Governo doEs·
tado da Paraíba a elevar em Cr$ 749.781.000.00 (setecentos e quarenta e nove milhões, setecentos_e oitenta e um
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Co~íssões, 28 de abril de 1983.-:- Lomanto
Júnior, Presidente -_-Passos Pôrto, Relator- Swdanha
Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 266, DE 1983
-· Redação final do Projeto de Resolução N' 83, de

J'A.REc:'ER N• 265, DE 1983
Da Comis_!ão de Redac;ão
Redação final do Projeto de ResOlução n~
1982.

/982.

5, de

Relator: Senador Saldanha Derzi

Ã-=Colnissão -apreserita a redação_ final do Projeto de
_ :ResoluÇãO 09 5, de" 1982, que ã.utoriza o Governo do Estado de Alagoas a-elevar em Cr$ 551.5f5.500;oo (quinhentos e .cf_nq~_'enta e um milhões1 _ ~uinhentos e quinze
míl e quí~he~tos .;rU~eiros) ·§..!~O~,tiinte de sua_ divida
cànso_Iidada iriter-na.
,Sala das_CorilissQJ:S, 28, _d~: abril de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Passos

ANEXO AO PARECER N' 26~5, DE 1983
268~

e

em vigor na data de

~ôrto.

Redação final do Projeto de Resolução n9
1981.

RESOLUÇÃO N•
Autoriza OGoverno do Estado de A lagoas a eleliQr
e"!_ CrS _J~l.5_15._~QO,OO (quinhentos e cinqiiema um
milhões, quinhe~ios e quinze mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

a

ANEXO AO PARECERl'i• 263, DE ~1983

RESOLUÇÃO N•

RESOLUÇÃO N•

_Autoriza a P~efeitura MwúCipaide Salto, E~tado
de São Paulo, a contratar operação de crédito no va·
for df Ç~:_S 54.989.]80,82 ( cinqüenta e quatro milhões,
novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta
cruzeiros e oitenta e dois centavos).

e·Sextaefeira 29 . 1375

Redacão final d(J Projeto de Resolução n" 5, de
1982.

Faço saber que o __Sem,tdo Fe,deral aprovou, nos 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 VI, da Constituição, e eu,
----~ Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
-

-

, DE 1983
.

-

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar
em Cri 749.781.000.00 (setecentos e quarenta e nove
milhões, _s_etecentos e oitenta e um mz1 cruzeiros) o
montant~ de sua dívTda consolidada.
O Senado Federal resolve::

Art. 111

b o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2~' da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar c:m Cr$
-?49.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove: milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprêstiiTJOS no val_or_global adma mencionado, junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS,
destinados à ampliação da rede estadual de ensino de 1'~e
2~' graus, e a ímpfantação do programa de melhoria dos

1376
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servíços de saúde e expansão da rede ôe atendimento do

ANEXO AO PARECER N• 268, DE !983

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• 267, DE 1983
Da Comissão de Reda~ão

Redação final do Projeto de Resolução nf' 140, de
1982.

Faço saber que -o-Senado Federal aprovou, nos termos
do_ art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
----~ Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃON 9

Redaçào final do Projeto de Resolução n"' 138, de
1982.
Relator: Senador Saldanha Derzi
À Comissão apresenta a redação final -do Projeto de

Resolução n9 138, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado deAlagoas a elevar em Cr$ 1.172.118.000,00 (um
bilhão, cento e setenta e dois milhões, cento e dezoito mil
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.

Sala das Comissões, 28 de abril de 1983.- Lomanto
júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Passos
-Pôrto.

ANEXO AO PARECER N• 267, DE 1983
Redação final do Projeto de ResoluçãO: il" 138, de
/982.

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

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de A lagoas a elevar
em Cri 1.172.118.000,00 (um bi!hao, cento e setenta e
dois milhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o moniante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 111 ~o GoVernO âo EstadO de-AlãgOaS; -nos termos do art.' 29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar effi CrS
l.l72.ll8:000,00 (um bilhão, cCnto setenta e dois milhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que poss~ contratar eniPréstimos no valor global acima mencionado, junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de reCursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinados à implantação de sistema de abastecimento
d'âgua em 5 (cinco) comunidades de pequeno porte, e de
projetas para melhoria do sistema penitenciário, ·naq-uere
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• 268, DE 1983
Da Comissão de Redaçilo
Reda~ão

Abril de 198}

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)

final do Projeto de Resolu~ilo n9 140, de

1982.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 140, de 1982, que 3utorizã ·o Governo do
Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 493.000.000,00
(quatrocentos e noventa e três ~ilhões de cru_zeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1983.- _L_omanto
Júnior. Presidente - Safdanhq Derzi, Rela.tor -:: .faiTOS
Pôrto.

.

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em C'rS 493.000.000,00 (quatrocentos e noventa e
três milhões de cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I"' E. o Governo do Estado de São Paulo, nos
termos do art. 29 da Resolução nl' 93, de II de outubro
de 1976, do Senado Federal, aUtoriZado a elevar em CrS
493.000.000,00 (quatrocentos e noventa e três niilhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim
- de- que pos-sã- contratar um emPréstimo de igual valor
jriiltõ à Caixa Econômica Federal, mediante a utilfzação
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de 2 (dois)
hospitais-gerais com !50 (centõ e cinqüenta) -leitos cada,
naquela capital, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central dO Brasil nO respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pl:'-blicaçào
PARECER N• 269, DE 1983
Da Comissão de Economia, sobre Mensagem n9
211, ~e 1981 (n<:> 356/81, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprova~ilo do Se~
nado Federal, propost~_ para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Arraias (GO), ã cOntratar
opera~ão de crédito no valor de CrS 20.726.000,00
(vinte milhões, setecentos e vinte e seis mil cruzeiros).
Relator: Senador Luiz Cavalcante
Volta a exame desta Comissão o pleito da Prefeitura
Municipãl de Arraias (GO), que objetiva aUtori.Zilção
para contratar operação de crédito no valor de CrS
20.726.000_,00 (vinte milhões, setecentos e vinte e seis mil
cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal, mediante a
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So.c:ial - F AS, em virtude de requerimento que
aponta um erro técnico na Mensagem do Senhor Presidente da República, em confronto com a autorização do
Conselho Monetário Nacional.
O Parecer Técnico do Banco Central do Brasil concluiu pelo encaminhamento do pedido, informando que
o mesm-o era técnico, econômico e financeiramente viâv.el, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões
na execução orçamentária dos próximos exercícios.
O Coilseiho Monetárkl-Nacional, ao apieclar o voto
.do Banco Central do Brasil, concluiu pelo encaminhamento do pedido do Senhor Presidente da República, assinalando que "na forma da alínea "a" do item IV da
Resoluçã-o nl' 668, de 17-12-80, do Banco Central doBrasil, foi assunto submetido previamente à Secretaria de
Planejamento da Presidência da República. que se manifestou pelo atendimento parcial do pleito, de modo que o
valor em tela não deva exceder CrS 16.600.000,00 (dizesseis milhões e seiscentos mil cruzeiros), cerca de 80% do
valor pretendido".
Não obstante as divergências verificadas entre o parecer técnícO do Banco Central, que concluiu pela viabilidade do pleito, e a recomendação da Secretaria da Presidência da República qt.ie se manifestou pela autorização
parcial do pleito, o Senhor Presidente da República propôs ao Senado Federal o atendimento integral da solicitação--da Prefeitura Municipal de Arraias (GO).

ES:fa ·comissão, ãcolhendo o parecer do Serihor Senador José Caixeta, concluiu pela aprovação do pedido nos
termos da Mensagem do Senhor Presidente da República, com a apresentação do respectivo Projeto de Resolução.
O Projeto de Resolução em causa recebeu pareceres
das Comissões de Constituição e Justiça, pela -Constitucionalidade e juridicidade, e de Municfpíos, pela aprovação.
No Mérito, é importante salientar que a matéria recebeu o tratamento costumeiro da casa,- que tem sempre
aprovado os pedidos de empréstimo, levando em consideração o parecer técnico do Banco Central do Brasil,
que assinala, expressamente, a margem de poupança real
e as pressões que tal compromisso acarretarâ à aludida
Municipalidade, ria execução orçamentâria dos próximos exercícios.
Assim sendo, concluimos pela aprovação da matéria
nos termos do Projeto de Resolução, de autoria desta
Comissão.
Sala da Comissão, 28 tle abril de 1983.- Severo Go·
mes, Presidente em exercício- Luiz~Cavalcante, Relator_
-José Uns- Gabriel Hermes- Jorge Kalume- Alfonso Camargo - Fernando Henrique Cardoso - Lo·
mtinto Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. IIISecretário.

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 68, DE 1983
Altera a reda~o do § 49 do art. 27, da Lei nl' 2.004,
de 3 de outubro de 1953.
O Congresso Nacional decreta:
Art. )9 Fica revogado o § 39 do art. 27 da Lei n'
2.004, de 3 de outubro de 1953, e o §49 do mesmo artigo,
remunerado para§ 39, passa a vigO:r com a seguinte redação:

"Art. 27
§ Jli Quando o óleo ou gâs forem extraidos da
plataforma continental, aos Estados e Municípios
com ela confrontantes serão rateados, na mesma
proporção, os 5% (cinc:o por cento) de que trata o
caput deste artigo."
Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se. as disposições em contrário.
Justificação

Em Concordância com o preceituado no caput do art.
27, da Lei n9 2.004, de 3 de outubro de 1953, a PETROBRÃS e suas subsidiáriaS são obrigadas a pagar indenização correspondente a 4% (quatro por cento) sobre
o valar· do óleo extraído ou do xisto ou do gás aos Estados e Territôrios onde fizerem a lavra do petróleo e xisto
betUminoso e a extração de gâs, assim como de indenização de l% (um por cento) aos Municípios onde fizerem
a mesma lavra ou extração.
Ocorre, no entanto, que, pelo Decreto-lei n' 523, de 8
de abril de 1969, foi acrescentado§ 4' ao referido artigo,
o qual, com a redação determinada pelo Decreto-lei n9
1.288, de t<:> de novembro de 1973, estatui que quando o
ôleo ou gás forem extraídos da plataforma continental, o
aludido percentual de 5% (cinco por cenio)~- ao invés de
ser rateado entre os Estados e Territórios e os Municí~
Pios confrontant~. será destinado ao Conselho Nacional de Petróleo, para formação de estoques de combustf~

J;!l~RIO
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veis destinados a garantir a segurança e regularidade de
geração de energia elétrica.
Para o atendimento da necessidade indicada no§ 4"' do
art. 27, em sua atuãl redação, conta, entretanto, o Conselho Nacional de Petróleo com outras fontes de receita,

O SR: PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
que vem de ser lido será publicado e remetido às
comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à

que podem perfeitamente supOrtar eventuais despesas

nessa área,

ORDEM DO DIA

Todavia, os Estados, Territõríos e Municípios, em
face da slstemâtica tributãria nacional, estão cada dia
mais empobrecidos, não senda justo que se lhes subtraia
a parcela correspondente à indenização pela exploração
de óleo ou gás na plataforma continental confrontante
com seus respectivos territórios.
Em verdade, as mesmas razões que: fundamentaram a
consagração do principio escritó no caput do art. 27, da
Lei n9 2.004/53, dão apoio, igualmente, à indenização no
caso de exploração petrolífera submarina, pois a respon·
sabilidade pela implantação da infra.estrutura urbana e
dos serviços de apoio esta presente também naS-regiões
costeiras.
Quanto ao § )9 do mesmo artigo da Lei n9 2.004 a sua
vigência restringe grandemente a libêrdade de aplicação
dos recursos provenientes da indenização devendo o dis·
positivo ser reVogado: já que as prioridades dos Estados
e Municípios em muitos casos são completamente outros
que não a produção de energia elétrica e a pavimentação
de rodovi:ais.

-

Tais razões nos inSp"írãiáiTlasUbnleter à consfderação
desta Casa esta proposição que, temos convicção, mere- _
cerã o apoio de nossos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 28 de -abril de 1983. turnlno.

Roberto Sa~

LEGISLAÇÃO CITADA

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá (SP) a
elevar em Cr$ 47.686.000,00 (quarenta e sete miw
Ihões, seiscentos e oitenta e seis mil cruzeiros) o mon·
tante de sua dívida consolidada interna.
LEI N• 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953

Dispõe sobre a política nacional do petróleo e defi·
ne as atribuições do Conselho Nadorial do- Petróleo,
institui a Sociedade por Acões Petróleo Brasileiro So·
ciedade Anônltna, e dá outras providências.

Art. 27 A Sociedade e suas subsidiárias ficam abri·
gadas a pagar aos Estados e Territórios onde fizereni a
· lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás,
indenizaçào correspondente a 5% (cinco por cento) sobre
o valor do óleo e do xisto ou do gás.
§ l 9 Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão
fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo.
§ 29 Será. efetuado trimestralmente o pagamento de
que trata este artigo.
§ 39 Os Estados e Territórios distribUirão 20% (vinte
por cento) do que receberem, proporcionalmente aos
Municípios, segundO a produção de óleo de cada um deles devendo este pagamento ser efetuado trimestralmente.
§ 49 Os Estados, Territói'íos e Municípios deverão
aplicar os recursos fixados nesie artigo, preferentemente,
na produção da energia elétrica e na pavimentação de TO·
devias.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Minas

e Energia e de Munfcfpios.)

.Se~ta-feira

DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Item 1:
Votação, em turno únicp, do projeto de
Resolução n9 131, de 1981 (apresentado pela
- - -comisSãO de Economia como conclusão de seu
parecer n9 853, de 1981), que autoriza a Prefeitura
Municipal de Joaima (MG) a elevar, em Cr$
19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e
dois mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo PARECERES", sob
n9s 854 e 855, de 1981, das Comissões:
-De Constituiça~o e Justiça, pela
Constitucionalídade e Juridicidade, com voto
vencido do Senador Hugo Ramos; e
-De Municfpios, Favorável.
Em votação o projeto.
-os s-rs. s-enadores que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto vãi à Comissão de Redação.
E o seguiJtte o pro)e_to aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N; 131, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Joa(ma (MG)
a elevar, em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões,
cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

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

Votação, em turno único, do Requerimento n9
599, de' 1983, de autoria do Senador Alfredo
Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do
RegimenJo Interno, o desarquivamço.to do _Projeto
de Resolução n9 205, de 1981, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Pavão (MG) a elevar, em
Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte
e cinco mil e cem cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -ltem.4:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
600, d_e 1983, de autoria do Senador Alfredo
Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
de Resolução n9 206, de 1981, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Buritis (MG) a elevar em
CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte
e cinco mil e- cenl cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Seriadores que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução a que se refere o requerimento

que acaba de ser aprovado será desarquivado.

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

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Joafmã:, Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9
-93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado Federal,
autorizada a elevar, em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove
milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos
cruzeiros), o montante _de sua dívida consolidada
interna, a fim de que possa contratar emprêstimos de
igual valor, junto à Caixa Econômica do .Eslado de
Minas Gerais, esfã mi qualidade de agente financeiro do
Banço Nacional da Habitação, destinados à construção
de 100 unidades _habitacionais de interesse sodal, e
execuÇ~o das obras de infra·estrutura neces.sãrias ao
- empreendimento, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado será desarquivado.

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

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

Votação, em turno único, do Requerimento n9
601, de 1983, de autoria do Senador Alfredo
CampoS; solicitando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
de Resolução n9 208, de 1981, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas
(MG) a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois
milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n9
598, -de 1983, de autoria do Senador Alfredo
Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, ·a desarquivamento do Projeto
de Resolução n9 200, de 1981, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Ilicfnea (MG) a elevar em
Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões,
seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos
cruzeirOS), o- m-ontante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n\'
602, d-e 1983, de autoria do Senador Alfredo
Campos, solicitando, nos terlriOs do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivarnento do Projeto
de Resolução nl' 210, de 1981, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Urucânia (MO) a elevar em
Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e
setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada.

Em votação o requerimento.
_ Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. (pausa.)
Aprovado.
O projCto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado será desarquivado.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado será desarquivado.
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O SR. PRESIDENTE (Moucyr Dulla)- It•m 7:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - !t•m 11:
Votaç~o,

em turno único, do Requerimento n9
607, de 1983, de autoria do Se_uado:r Alfredo
Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
de Resolução n9 224, de 1981, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte
(MG) a elevar em CrS 69.673.800,00 (sessenta e
nove milhões, seiscentos e setenta e tfês ffiil e
oitocentos c;ruzeir"oS,) o montante de sua dívida
consolidada.

Votuçào, em turnO úniCo, do Requerimento nl'

603, de 1983, de autoria __do Senador Alfredo

Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto_
de Resoluç:lo n'i' 214, de 1981, que au_tori:;:o.:a a
Prefeitura Munídpal de Candeias (MG) a elevar em
Cr$30.725.[00,00 (ti'11iia--mnnoes, Setecentos e vinte
e cincO mil e cem -cruzeiros) o montante de -~~a
dívida consoliduda.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadore:s que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O projeto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Moacy( Dalla) -

Em votação__o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
Sentâdos. ( P,jUsa.)
Aprovado.
projeto de resolução a que se-tefifre o requerimento
que acuba de ser aprovado será desarquivado.

o·

Item 8:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
604, de 1983, de autoria do Senador Alfredo
Campos, solicitando, nos termos do ar_t. 367 do
Regimento Interno, o _Qçsarquiv<i.mentO do Projeto
de Resolução n9 215~~- de 1981, que _autoriza a
Prefeitura Municipal de Caratinga (MG) a elevar
em Cr$ 307.251.000,00 (trezentos e sete milhões,
duzentos e cinqüenta e um mil cruzeiros) o
montante de sua dívfda consolidada.
Em votação o réquerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. ( Pau.1·a.)
Aprovado.
O projeto de resolução_ a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallu) -

Item 9:

Votação, em turno único, do Requerimento n"
605, de 1983, de autoria do Senador Alfrçdo
Campos, solicitando, nOs termoS do ar~. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
de Ri!solução n9 2l6. de 19SJ, que-autoriza a
Prefeitura Municipal de Claro dos Poções (MG) a
elevar em CrS 30.725.100,00 (trinta ini\hões,
setecentos e vinte e cinco mil e c~m cruzei_ros) o_
montante de sua dívida consolidada.

O SR. PRESIOENTE (Moacyr Dalla) - !t•m 12:
-Discussão em tui-no Único, do PÍ'ojetO de
R~_~o\uçà'! n; 128, de 1981 (a()reselitaOo _pdã
Comissão de _Economia como conclusão de- seu
- P-a~eCer rl9 84i~ de 1981), que autciriza_a -PrefeitUra~
Municipal de Patrocínio (MG) a elevar, em CrS
69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seíscentos e
setent-a e três-mil O-itocentos cnueiros); o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECêRES, sob nYs 842 e 843, de 1981, das
Comissões:
de Con.~tituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munídpios. favorável.

e

Em discussão o projeto (Pausá.)
N~o havendo quem queira discuti-lo, declaro-a
encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
• sentados. ( Pau,Ça.}
-Aprovado,
O projeto vai à Comissão de Redução.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE

Em votação o_ requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. f Pausa.)
Aprovo:tdo,
O projeto de re..<;oluç5o n que se n~fere o requerimento
que acaba de ser aprovado será _desarquivado.
O SR. PRF:SIDENTE (Moacyr Dalla) -
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Item 10:

Votação, em tu_rno ünico, do R~querimento n9
606, de 1983, de autoria do Senador Alfred_o
Cainpos,- solicitando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o de.:,;arquivamento do Projeto
de ReSolução n~> 217, de 1981, que-_Uutoriza a
Prefeitura Municipal de Divinópolis (MG) a elevar
em Cr$ 460.876.500,00 (qU.atroce_nlos e sessenta
milhões, oitocentos e setenta e seis mil!! quinhentos
cruzeiros) o montante de sua dívida cOnsolidada.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. I Pau.m.)
Aprovado.
O projeto de resoluçào a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado .será desarquivado.

RESOLlJÇ.~O

N' 128, DE 1981

- Autoriza ~ Prefeitura J\·iuniciPal de- PatrOcínio
(l\lGl a elt>lar, em ('r$ 69.673.800,00 (sessenta e
non.• milhüe~. !->ei~entos c setenta e três mil e
oitOl'Cnto~ cruzeiros), o mOntante de sua dívida
eonsolidada interna.

O Senado Ft:dcral resolve:
Art. !9 É a Prefeitura Municlp<•l de Patrocínio,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2Y da
Resolução n9 93, de t l de outubro de 1976, do Senado
Federal; autorizada a elevar em Cr$ 69.673.800,00
(sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil-e
oito"centos cru~eiros). ·o montante de suã dívida
consolidada interna, a fim de que possa contratar
emprê!;lini-os no Valor global acima, juntO à Caixa
Económica do Estado de Minas Gerais, esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação, destinados à construção de 300 uni_dades
habitacionais de interesse_ social e à execução de obras de
infra-estrutura urbana necessárias à construção, naquele
Município. obedecidas as co_ndiçõ~s_ ~dmitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo- processo.
Art. 29 Esta Rt:solução entra em vigor na data de
_ sua p_ublicuçào,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --It•m 13:
Discussão, em turno único, do Projeto de
~I' _1~2" de_ 1981 (apresentado pela
ComissãQ. d~ EconOmia_ como conclusão de seu
Parecer n~> 856. de 1981), que autoriZa a Prefeitura
MuniCiPal de Muriaé (MG) a elevar, em Cr$
317.567.250,00 (trezentos e dezessete milhões,
quinhéri'tós e seSsenta e sete mil e duzentos e
cinqüentu cruzeiros}, o montante- de Sua dívida
consolidáda, tendo
R:~solu_ç_ào

-PAIUõCERES, sob n's 857 e 858. de !981, das
Comissões:
de Constituiça~o· e Justl(a. pela
_constitucionalidade e juridicídade, com_ voto
vencido do Se~ador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo declaro-a
-enc-erf<iôa.
Em votaçào.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

E C!

.~egyinte

o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLll(ÃO N' 13Z, DE 1981
-

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Muriaé (MG)
a e1e,·ar, em Cr$ 317.567.250,00 {trezentos e
dezessett' milhões, quinhentos e sessenta e:_sete mil e
duzentos e dnqüenta cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. l9 Ê a Prefeitura Municipal de Murlaé, Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 2~>-da Resolução nl'
93, de li de _outubro de t976, do Senado Federal,
autorizada a elevar, em Cr$ 317.567.250,00 (trezentoÇe
dezesscte milhões, quinhentos e sessenta e sete mil e
duzentos e cinqUênta cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
operações de crédito no valor global acima, junto à
Caixa Econômica do Estado de Minas Geraís, esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitaç~o, destinadas à construção de 1.500 unidades
habitacionais de interesse social, e execução das obr<~,s de
infra-estrutura necessórias. obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Ct:ntral do Brasil no respectivo
proces~o. Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicuçào.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)

~

It•m 14:

Discussão, em turno- único, do Projeto de Rçs_g- _
luç~o n9 136, de 1981 (apresentado peta Comissão
de Economia como coilclusào de s.eu Parecer n~> 868,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Coromandel (MG) a elevar em CrS 69.673.800,00
(sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três
mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n~"s 869 e 870, de 1981, das
Comissões:
-de Constifuiçào e Justfça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencjdo do Senador
Hugo Ramos~ e
-de Munlcípt'o.1·. favoráveL
Em- disC_ussão o projeto. (Pau~·a.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
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Em votação.
Os Srs. Senadores qUe o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.

O projeto viU à Comíssão- de. Red-;-Ção.
E o seguinte o projeto aproVado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 136, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municípal de Coromandel
(MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove
milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interH

na.
O Senado Federal resolve:

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Coromandel,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Reso~
lução n'i> 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede-

ral, autorizada a elevar em CrS 69.673.800,00 (sessenta-e
nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de Sua dívida coruolidada jnterna,
a fim de que possa contratar operações de empréstimo
no valor global acima, junto à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinadas à
construção de 300 unidades habitacionais de interesse
social e- execução das obras de infra-estrutura nec;es~árias, obedecidas as condições admitidas pelo Ban..:.:o
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução eritra -em vigor na data_ de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

valor,junto à Ca4-a-Econômica do Estado de Minas Gerais, o::sta_ na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional4a Habitaçã_o, destinados à construção de 100
unidades habi_lacionais de interesse social e execução das
obras de infra-estrutura necessárias, 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.

O SR. ,PRESIDENTE {Moac)_'r Dalla) -

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não ·havendo quem queira discuti-lo declaro-a encerrada.
Erri vvt.ação.
-Os ~S:rs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados~ ( Pãu.Sa~) · -- -AProvado.

O projeto vai à Comissão de Redação.

t

Item 15'

Discussão, em turno único, do Projc:to d~ Resolução n 11 138, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia, como conclusão de seu Parecer n~'
874, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Rio Piracicaba (MG) a elevar em Crl
23-.224.600,00 {vinte e três milhões, du:tentos e vinte
e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de_
sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'1s 875 e $76, de i98l, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constit.ucicnali,
dade e juridicidade, _c_om voto v_encido do Senador

Item 16:

Discussão, em turno íiqico, do Projeto de Resolução n~" 74, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~" 388, de
- 1982), que_ª-1,1toriza a Prefeitura M_unicipal de Belo
Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 589.700.000,00
(quinheiltos e oitenta e nove milhões e setecentos
mil cruzeiros) o mon_tante de sua dívida cons_olida~
_da, tendo
PARECERES, sob n~'s 389 e 390. ~e 1982. das
Comissões:
-de Coirstilu.ição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;_ e
- de Niunicfpios, favorável.

o seguime o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 74, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ( MG) a ele\' ar em Cr$ 589.700.000,00 {quinhentos
--eoitenta e nove milhões e setecentos rnil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:

Art. 111 É a Prefeitura Municipal de Belo Horizoíiie,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução n~" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede~
raJ, autorizada a elevar em Cr$ 589.700.000,00 (quiHugo Ramos; e
nhentos e oitenta e nove milhões e setecentos mil cruzei-de Municfpios, favorável.
- r_os) _o montante de sua dívida conSolidada interna, a fim
Em discussão o projeto. (Pausa.)
de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer- _ junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de __
rada.
agente financeiro do Fundo de Apoio ao DesenvolviEm votação.
mento Social- FAS, destinado a construção de escoías,
Os .Srs. Senadores que o aprovam perma:Oeçam sentaamPliação e aquisição dos equipamentos necessários, nados, (Pausa.)
quela Capital, obedecidas as condições admitidas pelo
Aprovado.
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
O projeto vai à Ci:imissãO-Oe-RCdâÇãO.ArE. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
E o seguinte o projeto aprovado

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está esgotaPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 138, DE 1981

da a matéria constante d<i Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba
(MG), a elevar em Cr$ :23.224.600,00 (vinte e três
milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interO Senado Federal resolve:
Art. 1Q É a Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba,
Estado d_e Minas Gerais, nciS termos do art. 29 da Resolução n~" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 23.224.900,00 (vinte e:três milhões, duzentos e vinte e quatro m"íl e seiscentos
cruzeiros), o montante de sua dfvid.a consolidada inlerna, a fim de que possa _contratãr emPréstimos de igual

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em março último, a taxa de inflação superou a dez por
cento, ultrapassando todos os índices anteriores, desde
1954, quando a Fundação Getúlio Vargas começou a fazer esse levantamento merual_. Muitos atribuem tal resultado à maxidesvalorização do cruzeiro, que ocorreu em
fe~~rei_~o ~_}()! da p_rgem _de trinta por cento+
O índice acumulado do primeiro tri.mestrC ano, já chego~ a 27,9. po~ cento, ele~ando-se o anual, de abril do
aliQ_-.pasSa_do~ a mirço deste ano, a 109,7 por cento.
Como o Governo anunciou para este ano, uma taxa
iii_ferior a cem por cento, será necessário que, nos três tri~
niesúes próximos, a taxa mensal de incremento do custo
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de vida fiqqe em torrto de cinco por cento, o que se considera improvável, ante os aumentos já programados da
gasolina, do l~ite, da el~tricidade e dos telefones.
Dizem os· analistas que foram oS derivados do petróleo
e os artigos alimentares os mais responsáveis pela alta de
março. No caso dos. alimentos, a produção vem crescendo, anualmente, no triêl:lio. Ou o aumento dos preços ê
sazonal ou se deve, preferentemente, aos intermediários,
ao encarecimento dos transportes e à especulação.
Entre os hortigraneiros, por exemplo, o quiabo subiu
cerca de cento e três por cento; a cenoura mais de noventa e dois por cento; vagem, sessenta e oito por cento; o
r_epolho, cerca de sessenta e cinco por cento; o pimentão,
quarenta e três por cento; o chuchu, vinte e três por cento, etc. Logo a causa encontrada para isso não foi o
preço dos transportes nem a perecibilidade do gênero,
mas as intempéries havidas no plantio e na colheita.
Como se trata de produtos de rápida maturação, se a
causa foi a variação climática, com o excesso de chuvas,
eles _deverão baixar nos supermercados.
Deve ter chegado a três desses dez por cento do aumento v~-dficado a participação do aumento do petróleo
e derivados, como de bens importados, ou cm cuja composição ingressem insumos estrangeiros, isso, conseqUentemente da brutal valorização do dólar.
Enquanto se teme sa continuação dos efeitos da ma.xidesvalorização do cruzeiro - pois continu!:lremos a impõrtar para produzir- alegam os técnicos da Fundação
-Getúlio Virgas:
·~Embora influencie a taxa de inflação do primei-- ro trimestre, intensificando o movimento de alta,
não autoriza necessaríamente previsões anuais de
forte aceleração dos preços, comparativos ao movi~
menta observado em 1982. Sobretudo se o Governo, além do comedimento na expansão monetárià,
ao exercer controle sobre os preços. for capaz de
cónter o comportamento espc:culativo representado
peJo repasse indevido da maxidesvalorização aos
custos e preços..''

Eis aí. no entanto, um conselho ao controle do mercado.
Se cr Governo pretende, realmente, reduzir essas ele~
vações, não se-deve limitar a tabe_lar os gêneros de primeiro necessidade, desencorajando nossa última esperança de melhoria da baJança comercial, pelo incremento das exportações de beru primários. Ao contrãrío, es·
tenderia sua ação aos juros, transportes, etc., congelando, também, o preço dos combustíveis e lubrificantes.
Não somos nós, mas um autorizado representante das
classes produtoras, o Sr. Eulália Bueno Vidigal Filho
quem o declara:

"O fndice de inflação de março está além do deseJável e mUito além do programado."
lmagine~se o que dira de tudo isso quem tem de viver
do salário mínimo ou de uma sub-pensão previdenciária ...
Era o que tínhamos a dizer; Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de _amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, da redação Final (oferecida pela Comissão de .Relação em seu Parecer _n<:> 236, de
1983) do Projeto de Resolução n~" 85, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão, Estado de São
Paulo, a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhõe$~ quatrocentos e quatro mil, noventa
e seis cruZeiros e setenta e dois centavos), o montante de
sua dívida consolidada.
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BERTO LUCENA NA SESSÃO DE 27.4.83 E

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 237, de
1983) do Projeto de Resolução o\' 101, de 1981, que autoriza a Prefeitura MuniCip-al de Maceió, Estado de Ala-goas a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove
cruzeiros e quarenta e cinco centavos), o ·mont:irite âe
sua dívida consolidada.

Q()E, ENTREGUE À REVISÀO DÓ ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nv 239, de
1983) do Projeto de Resolução n<i' 16, de 1983, que suspende a execução da Lei nv 239; de 26 de setembro de
1978, do Município de Queiroz, no Esíado de São Paulo.

5
Votação, em turno único, da Redação Final (ofe:recjdJt
pela ComisSão de Redação em seu Parecer n~' 240, de
1983) do Projeto de Resolução nv 17, de 1983, que suspende a execução do art. 511 da Lei nl' 253, de 2 de de-_
zembro de 1977, do Município de Populina, no Estado
de São Paulo.

6
Votação, em turno ú_nico, da Redação Fin_al (ofe_recida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n<i' 241, de
1983) do Projeto de R,resolução n\' 19, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itaueira, Estado do Piauí,
a contratar operação de crédito no valor de Cri
3,619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros).

7
Discussão, em turno único, da Redação final! oferecida pela Comissão de_Redação em seu Parecer n9 242, de
1983) do Projeto de Resolução n9 20 de 1983, que autoriza a Prefeitura MUiliCiPa:J de São Paulo, Estad_Q_d_e.Sào
Paulo, a elevar em Cr$503.460.012,00 (qüinlicfntos e três
milhões, quatrocentos e sessenta mil, doze cruzeiro_s e
seis centavos), o montante de sua dívida consolidada.

8
DiscusSão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redaçãa __ e_m __seu Parec:er n<i' 243, de
1983) do Projeto de Resolução n\' 21, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Uberlândia. Estado de
Minas Gerais, a elevar em Cri 495.756.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, setecentos e cinqüenta
e seis mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) rada a sessão.

Está encer-

(Levanta-se a sessdo às 18 horas e §O inloutos.)

tirada dqs_ 1_.0% acima do_INPC para os reajustes da faiXa
de salários até 3 salários mínimos, não manterá- como
não vem mantendo - os níveis de emprego.
Serã a atllal pOlítica salarial outra razão para o trabalhador comemorar o 111 de Maio?
E o que dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da recusa
do Governo em aprovar até mesmo a urgência para a
discussão do projeto de seguro-desemprego no Senado
Federal? Que medidas concretas alternativas tomou esse
mesmo Governo para, pelo menos, atenuar o sofrimento
daqueles que não trabalham porque a recessão provocada lhes impede de trabalhar? Por que não aprovar o
segUro-desemprego?

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.Presidente, Srs. Senadores:
Será comemorado no próximo domingo, l\' de maio,
mais um "Dia do Trabalhador". Como se sabe,
comemora-se a data, desde 1890, em quase todo o mundo No Brasil, essa será a 81 ~vez que ó trabalhador será
especifiCamente lembrado, pois o J9 de maio foi oficial· mente instituído entre ilós em 1902.
A questão que imediatamente nos ocorre, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é essa: que razões terá o trabalhaSerã essa mais uma razão para os trabalhadores comedor brasileiro para festejar o seu dia? Quantos são hOje
morarem o seu dia?
Aliás, o Senhor Presidente da República, do alto da _
os traóalhadores que ainda têm oportunidade de vender
a Sua=fOrça de trabalho llo riiercado em ti-Ocã-de recursos. _ _sua autoridade, através da televísào, cobrou da Oposição
Q r:emédio para o desemprego. Evidentemente que isso
que- teoricã.mente- permitiriam a sua sobrevivência e
não é tarefa nossa, Sr. Presidente, Srs. Senadores. O que
de sua fâmíliaLQuantos não podem comémorar, Dada
se dá é que o Governo optou pela recessão que aí está e
pelo simples fato de não serem mais trabalhadores~ pois
que tem aumentado_ consideravelmente o desemprego.
não conseguem trabalho?
Mas nós, pelo menos, temos insistido em que ê neces~
Na verdade,_ Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, é pouco
sário, diante do quadro social gravíssimo que aí está, a
provável que ao longo dos 81 anos em que a data é comemorada entre nós, a situação do_ trabalhador brasjlt,!iro
instituiçãO do segUro-desemprego, que é uma decorrência do art. 165 da Constituição Federal e, por conseguinestivesse tão tragicamente ruim como deste l<i> de maio de
te, uma prestação a m;is de Previdência Social aos traba19-83! Aí"estãO aS inacreditãv~is taxa_:;;.__de desemprego; aí
lhadores, por parte do Governo. Entretanto, o Governo
está o arrocho salarial agravado com o famigerado
Decreto-Lei nv 2.012, em vigor desde janeiro último: af
tem·se feito niudo.
está a recusa do Governo_ em instituir um _seguroEspero que, a esse propósito, com a chegada ao Senado do projeto de lei que foi aprovado na Câmara, de inidesemprego; aí está um Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço que na verdade retira a garantia do emprego e
ciativa do Deputado Paulo Micarone, em regime de urgência, que o Senado reveja a sua posição e, através de
aumenta a rotatividade da mào-Qe-obra; aí está urna Lei
sua Maioria, venha ao nosso encontro e vote nesta hora
-de Greve draconiana; e aí está - pior que tudo - um
Governo que ainda insiste em considerar questões soemergencial da vida nacional a favor do segurodesemprego, inclusive, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ciais como meras questões de polícia.
utilizando, como já disse aqui e repito agora; de grande
É este, lamentavelmente, Sr. Presidente, Srs. Senadoparte ou até de todos os recursos, por cinco ~n_os, do
res, o quadro com que se defronta o trabalhador brasileiFINSOCIAL.
ro ho l\' de maio de 1983. Terá ele ~ão para comemorar, festejar alguma coisa?
E o FGTS, Sr. Presidente, Srs. Senadores? E a Lei de
Apesar das disputas incabíveis entre as diferentes instiGreve? E as inúmeras insinuações de que faltou nos la·
tuições oficiais que calculam as taxas de desemprego
mentáveis incidentes ocorridos_ em São Paulo uma ação
para fazer prevalecer a sua metodologia e o seu índicepolicial imediata e rigorosa, alegando--se inclusive a "tidisputas que aliás só servem para mascarar a realidade
bieza" e a "faltu de co~agem política" do Governo esta·_
do problema- não há ninguém de bom senso hoje neste
dual_,
como se fosse possível "tapar o sol com a peneira"
País que não reconheça a gravidade da situação. Já se
e ignOrar a exístêncía de milhares de desesperados deadmite_que existe um desemprego real em torno de 10%
da força de trabalho O emprego industrial está no_ messempregados, que, dia após dia, procuram e não enconmo nível de 1975. De janeiro de 1980 a abril de 1983, ~m
tram o trabalho que lhes daria rendiment~para sobrevitrês anos portanto, o Brasil perdeu no setor industrial,
vência, muitas vezes miserável?
mais empregos do que em toda a década anterior!
Será essa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, outra razão
O desemprego, sabemos todos, é fruto de uma política
dos trabalhadores comemo o }\' de Maio?
rece&'iiva _intencional, opção dos tecnocratas do poder
Como se vé, na verdade_ não há razão para comemoagora consumada com a ida ao Fundo Monetário fn-terraÇõeS--Ou festejos. Os trabalh3dores só podem se
nacional- que, aliás, jâ manda agOra mais um represenlembmr no I(> de Maio do descaso a que foram relegados
tante seu~ segundo notíçia a imprensa de hoje, para fazer
neste país.
nova vistoria ao desempenho da economia brasileira. Ao
que parece, os compromissos assumidos pelo Brasil na
O Sr. Alfonso Camargo - Permite-me V, Ex~ um
primeira Carta ·de Intenções e rio seu aderido estão ag'ora
aparte?
sob v(giláncia do FMI porque não podeiâ.o ser cumpridas, ao que parece.
O SR. HUMB~RTO LUCENA- Com muita honra,
nobre Senador.
Prossigo, Sr. Presidente:
Mas o desemprego possui também- e essa é_ainda
O Sr. Affonso Camargo - V. Ex~ faz muito bem,
mais grave - uma causa estrutural --pois, a partir de
como Líder da nossa Bancada, em registrar essa contra1964, o modelo econômico Í.~m sistematicamente priviledição do próximo 1\' de Maio no Brasil. Queria lhe dar
giado uma minoria em detrimento _da grande e esmagaum depoimento: na cidade onde moro, Curitiba, Capital
dora maioria do povo brasileiro.
do Estado do Paraná, os trabalhadores certamente irão
Será essa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, razão para os
se reunir, mas não vão festejar. A reunião é para pfOtestrabalhadorl!_!i__C()memorarem o 19 de J1.1aio?
tatem exatamente contra o índice enorme do aumento de
E o que dizer, Sr. Presidente, Srs.' Senadores da polítidesemprego na cidade de Curítiba, principalmente em
ca salarial?
virtude do desemprego na construção civil. E o que é
Ainda hã poucos dias, tive a oportUnidade de analisar,
incrível, Senador Humberto Lucena, é que em todos os
em pronunciamento nesta Casa, o Decreto-lei n"' 2.012
pronunciamentos, inclusive das mais altas autoridades
que altera os índices de reajUSte dos salários. O decretodo Governo, sempre se fala no incentivo à construção ci-lei nâo ê somente flagrantemente inconstitucional. Acivil,
cujâbase é a moradia, que é uma necessidade funda~ia de tudo", os âi'gümentos que o Governo Se Utilizou
mental do brasileiro e que independe de qualquer tipo de
para justificá-lo carecem inteiramente de fundamento.
importação. Por mais incrível que pareça os recursos do
Mostramos aqui que salário não gera inflação e que areL

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de_R~a.ção em seu Pare_cer n9 ;238._ çle
1983) do Projeto de Resolução n~' 60, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munícíp3.1 de Candelári_a, Estado do
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 56.965.900,UO (CínqUenta e seis milhões, novecentos e sessenta e cinc;o mile.
novecentos cruzeiros), o montante de sua dívida consoli·
dada.
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chamado Sistema Financeiro da Habitação estão sendo
carreados para o overRnight. que já chega a render mais
de 20% ao mês, e, no entanto,- nadá se fez., quando muito
podia ter sido feito. Inclusive;-os órgãos de Classe da área

deram sugestões concretas ao Governo para que não
ocon:esse essa evasão de recursos. Na minha cidade, os
trabalhadores vão se reunir para protestar contra o evi.:
dente descaso e incompetência do Governo de não dar o
apoio que o seto_r da construção civil merece e precisa ter
no Brasil.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a
V. Ex•, nobre Senador Affonso Camargo. E o grande
presente que os trabalhadores brasileiros recebem, neste
I~' de Maio, é o anúncio feito pelo Sr. Ministro do Interior, Mário Andreazza, de que a prestação da casa própria vai sofrer um reajuste de, no máximo, 90%- vlti'a V.
Ex•- como se fosse uma grande noticia! Portanto, os
tomadores de empréstimos do Sistema Financdro da
HabitaçUo estarão em uma sitüUção ·a mais vexatória
possível. Poucos deles, muito poucos mesmo, sobretudo
os da classe média para baixo, terão condjçõcs..de continuar cumprindo com as suas. obrigações junto aos agentes financeiros do BNH.
O Sr. Hélio Gueiros -

V. Ex• me permite?

O SR. HUMBERTO LUCENA -Com todo o prazer, nobre Senador.
O Sr. Hélio Gueiros- Já que o nobre Senador Affonso Cumargo deu um testemunhO-- relativo ao poderoso
Estado do Paraná, quero também dar um testemunho-a
respeito da situação do l~' de Maio no meu Estado do Pará. S. Ex• acha que o trabalhador em Curitiba nã~ vai ter
motivo para festejar, comp-artilhando do ponto de vista
de V. Ex• Que direi, eminente Senador Humberto Lucena, do Estado do Pará, onde cerca de 2 a 3 mil funcionários estão desempregados pela Capem i, jogados ao léu
e ao abandono; ou a situação dos 25 a 30 mil garimpeiros, que_ também foram despejados do garimpo de Serra
Pelada? Verifica V. Ex.' a situição extremamente perigosa e meio inédita hoje no Pará. E que os problemas trabalhistas e sociais-estão acontecendo quase dentro da sala. Por aqui, V. Ex• tem visto situações difíceis nas cidades, nos grandes aglomerados urbanos. No Pará, na
Amazônia, está acontecendo um fato absolutamente
incrível e inédito: os problemas mais sérios, no âmbito
social, no âmbito trabalhista, estão hoje em dia no interior do Estado. E V. Ex• sabe perfeitamente que o ho~
mem do interior do Estado, embora humilde, embora rude, pode chegar a conseqUências muito mais-Perigosas e
imprevisíveis. E por isso; que nesta hora em que V. Ex•
alerta para o problema dos desempregados, neste 1~' de
Maio, eu querq, mais uma vez, chamar a atenção das autoridades federais para a situação quase insustentável no
interior do meu Estado,

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V.
Ex', nobre senador Hélio Gueiros, E 11o meu Estado, a
Paraíba, o desespero é tamanho que os trabalhadores estão invadindo vários conjuntos habitacionais que até
agora ...
O Sr. José Llns -
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qÚais passa a classe operária quanto ao desemprego,
principalmente nas nossa.c; metrópoles. Mas, V. Ex• há de
convir que o Governo tem tido o cuidado de proteger_ ao
máximo a classe operária. E certo que o Decreto-lei n~'
2.012 pretende tirar alguma coisa dos salários menores ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- Dos que ganham
menos.

O Sr. José Uns- Dos que ganham menos. Todavia,
não atinge a recuperação total do valor desses salários. Ê
o esforço que o Governo faz no sentido de repor, semestralmente o_ poder aquisitivo. O valor do salário é sagrado ...

-o SR. HUMBERTO LUCENA- Já se fala que vão
acabar com a semestralidade.
O Sr. José Lins- Se alguém fala, não é o Governo.

O sR. HUMBERTO LUCENA nobre Senador.

Deus_ o ouça,

O Sr,_Jo.sé Lins- Quando o nobre Senador ~élio
gueiros se refere, por exemplo, ao caso da Capemi, comete uma jnjustjçªc É impossível conhecer o que o Governo tem feito para superur uma crise que não foi criada
_ por ele. Esses operários estão tendo total apoio do Governo ..

O SR. HUMBERTO LUCENA nobre Senador!

Em parte foi,

O SR. HUMBERTO LUCENA- Por que o
Governo não concorda com o seguro-desemprego?
O Sr. José Lins- Se V. Ex• me permitir, eu chegarei
lá. V. Ex• cita o desemprego no Nordeste.
O SR. HUMi:fERTO Í.UCENA- No Nordeste, não,
no Brasil todo, mais acentuadamente no Nordeste que é
a região mais populosa e mais pobre.

O Sr. José Lins- V. Ex~ citou, particularmente, o seu
Estado. Ora, o Governo ·estava empregando um milhão
de homens, na região, e ainda hoje mantém mais de 400
mil _empregados. São poucos?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas não resolveu
nada do ponto de vista estrutural ...
O Sr. José Uns- V.

Ex• sempre tem o que reclamar.

O SR. HUMBERTO LUCENA- O Projeto
Sertanejo, de V. Ex•, este sim, que realmente daria
alguma solução estrutural ao problema, do Nordeste, foi
abandonado, à mingua de recursos.

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• é o pai da
criança, e neste aspecto V. Ex• foi injustiçado.

O SR, HUMBERTO LUCENA- Em parte foi, porque o Governo enrregou a explotação da mad~;:ira de TuCurit(a uma empresa que rião tinha a mfnima experiência
no setor madeireiro.

O Sr. José Uns- V. Ex• me honra muito com a
citação.

O Sr. José Uns- É muito fácil, nobre Senador, julgar
depois do caso passado ...

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nós, Senadores
do Nordeste, tanto do PMDB como ~o PDS, sabemos
disso, que_ o projeto Sertanejo foi marginalizado.

o-sR. HUMBERTO LUCENA - Isso ficou muito
claro, ontem, pela exposição do Ministro Amaury Stabile.

O Sr. José Uns- O Governo fez um grande esforço,
abriu uma concorrência, quatorze empresas apareceram,
nenhuma delas querendo senão empreitar, por conta e
risco do Governo, a derrubada da madeira ...
O SR. !'lOM BERTO LUCENA - Segundo dizia o
nobre senador Hélio Gueiros, que é do Pará e conhece
bem o assunto, havia a proibição da CACEX para a exportação das toras, e nenhuma dessas quatorze empresas
adivinharia que a CACEX a liberasse como ocorreu
- -coincidentemente depois que a Agropecuária Capemi
habilitou-se em nova concorrência.

O Sr. José Uns- V. Ex~ sabe que isso é uma ilusão, é
uma alegativa para mero efeito político.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas antes era
proibida a exportação de toras.
O Sr. -José Lins- Nóbre Senador, não foi proibida

O Sr. José Lins - Nobre Líder, hoje o problema
maior da nossa economia é o do desemprego, Não ~á
porque não se reconhecer as imensas dificuldades pelas

outra concorrência. O qlie eu quero é chamar a atenção.
nobre Senador, para as injustiças. As críticas são itllpoi"tantes mas têm que ser justas. Não se pode dizer que o
Governo está criando problemas para os operários da
CAPEM!, quando está justamente forçando a solução,
comprando estoques da CAPEM I para pagar os operáriOS.
--

O Sr. José Lins- Não foi abandonado.

O Sr. José Uns- Não. Nem, e~ ?arte.

Permite V. Ex! um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA-·- passados alguns
meses, ou até anos, não tinham sido ocupados Po-i falta
dos serviços de infra-estrutura como, porque o Governo
do Estado assumiu muitos compromissos de natureza
clientelista, durante a campanha eleitoral, e até agora
não pôde cumpri-los.
Ouço o nobre Senador José Lins.
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O Sr. José Lins- Agradeço a V. Ex• a lembrança. Sei
que se está aplicando pouco dinhelro, mas quero apenas
ressalvar certas injustiças. Veja bem V. Ex•: em Serra
-- P!!lada, o que o Governo fez? O Governo chegou numa
época em que os operários estavam inteiramente
desassistidos; organizou toda a assistência; o
fornecimento de alimento; a compra do ouro pelo preço
justo do mercado, igual ao preço de São Paulo;
organizou toda a parte de comercialização. Em suma,
deu total apoio e assistência àqueles operários, e
contiilua ãs ajudando. Para instalar máquinas o
Governo pretende esperar pelo menos dois anos, até
localizar todos os garimpos em áreas adequadas.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas não era
melhor, ao invés de uma assistência paternalista, a
criação do instituto do seguro-desemprego, nobre
Senador, já que é um direíto do trabalhador?
O Sr. José Lins....:.. O ideal será que tenhamos no Brasil
seguro- desemprego; não há dúvida quanto a isso.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas esse ideal há
muito tempo está aí sem uma s-olução.

nem em função da CAPEMJ, nem por falta de CAPE-

-M L
O SR. HUMBERTO LUCENA -Só depois que a
cAPEM I se habmtou é que houve a liberação pela CA~CEX da exPOrtação desse tipo de madeira.
O Sr. José Lins- Se o Governo quisesse proteger a

CAPEMI, teria sido fácil. Ele tinha o dir~ito legal de
contratur a CAPEM!, dentro das condições que quj.sesse. No entanto, ele abriu mão dessa prerrogativa e abriu

O Sr. José_ Uns- V. Ex• acha que no momento em
que os empresários reclamam das dificuldades, dos
juros, que V. Ex• cita todo dia .. ,

O SR. HUMBERTO LUCENA novos recursos não.

Não precisa de

O Sr. José Uns- V. Ex• me permita só um minuto.
No momento em que também os operários estão
perdendo empregos, poderiam eles arcar com alguma
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parcela de contribuição para ajudar a mais um, nobre
Senador?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Não ê preciso.

O Sr. J os.é Lins - A hOT!l de_ pensar em. seguro·
desemprego é a hora das "vacas gordas". Na época das
.. vacas magras" devemos é _tentar capitalizar as
empresas, investir mais, cfiar mais oportunidades de
trabalho e só O_()Ortunamente pensar em segurodesemprego. ~ essa a minha opinião.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Basta utilizar os
recursos do FINSOCIAL por cinco anos, em carátcr de
emergência.:!:: melhor do que distribuir cesta de alimento
ao trabalhador que ganha salário mínimo. E- o
desempregado? Como fica:?-

O Sr. José Lins- Isto diz V. Ex'
O SR. HUMBERTO LUCENA- A) é g_ma política
paternalista, assistencíalista, de esmola.

Mas o que ê que V, Ext vai fazer
com o dinheiro do FINSOCIAL, não será exatã.mente
paternalismo?
O Sr. José Lins -

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu acho que não.
Seguro-desemprego não é paternalismo.
O Sr. José Lins -~

i! a mesma coisa.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Absolutamente.~
um iristituto que existe em todos os países capitalistas do
mundo, para fazer face às dificuldades do mercado de
trabalho, em determinadas fases da economia, em horas
de recessão como esta em que nos encontramos no
Brasil.

O Sr. José Lins- A minha opinião pelo menos tenta
ser justa e adequada ao momento. Desejaríarilos segurar,
sustentar, a parcela de operários que está desempregada.
Mas de onde virão esses reCursos? _Dos próprios
operários. Se o Governo distribuir dinheiro puro e
simplesmente, para manter o operário desempregado,
isto não passará de paternalismo. Não se pode fugir
disso.

O SR. HUMBERTO LUCENA -
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miséria e a pobreza. O J<? SEC é o r.esponsável pela
aS:sistência social que se p~esta àquele bolsão de seca, O.
BEC atu<J. em to municípios: recebeu 26.100 famintos,
uma média de 2.600 por município. E existem legiões imensas em cada município, à busca de um lugar, de uma
oportunidade de trabalhar para receber, sabe V. Ex•
quanto? CrS 11.225,00.

O SR. HUMBERTO LUCÚ.JA - Menos de 1/3 do.
sal~riO-J_nínimo regional.

novo

O Sr. Helvidio Nunes- São C_rS_ll.225,00~E o salário
- se é que se pode chamar isso de salário correspondente a janeiro, foi pago no dia ll de fevereiro.
O salário de fevereiro foi pago no diã 18 de ma~o, e o
salário de_ marÇO foi pago nO· dia 19 deste mês.
Interessª_nte observar, apenas observar: até fevereiro o
miserável, o desgraçado, o faminto percebia Cr$
11.225,00; a partir de março passou a perceber Cr$
11.220,00, cortaram Cr$ 5,00.

O SR. HUMBERTO LUCENA- O aparte de V. Ex•
completa de maneira magnífica e incontestável a
resposta que- dei ao nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins -

Permite-me V. Ex•?

O SR. HUMBERTO LUCENA prazer.

Com muito

V Si. José Lins - Eu não quero negar, nobre
Senador, que nós no Nordeste, temos graves problemas
de deseniprego e de pobreza, nem que no Brasil há
problemas sociaís, o que acho é que a crítica tem que ser
juSta. Não podemos resolver de uma vez todos os
problemas, mas é inegável que o Governo tem feito seu
esforço. Um milhão de empregados, no Nordeste, seja
com o salárioMmínimo total, seja com uma parcela, é
uma aj"uda razoável. Se V. Ex• me pergunta se há
prOblemas, evidentemente concordo com V. Ex• Até
gostaria que o seguro·desemprego fosse imediatamente
ctíado. Se a economia nacional suportar, se os
trabalhadores, que V. Ex' pretende defender, ainda são
capazes de mais esse sacrificio, muito bem. Mas no
momento, sem fazer paternalismo, se V. Ex• puder
sugerir um milagre, Deus nos ajude, esse milagre será
bem·vindo.

Se V. Ex• fizer

uma consulta às entidades sindicais, elas eslarão de
acordo.

O Sr. José Lins- Não preciso fazer cÜ'f!sulta alguma.
A lógica não precisa, de consulta. Ninguém é contra o
seguroMdesemprego.
O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não.-Estou
apenas preocupado com o tempo, porque ainda teremos
a Ordem do Dia e ai_ri__9_1! tenho que falar um miriutO ·queseja sobre esse enipréstimo da Paraíba, e também está
inscrito para falar ó Senador Mauro Borges, n-a· tribuna
do Senado. Deste modo eu pediria a V. Ex• que fosse
breve.

O Sr. Helvídio Nunes- Eminente Líder, eu não gosto
de entrar em briga de gente_ grande ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• é um dos
nossos maiores em plenário.

O Sr, Helvfdio NUnes- ... mas o aparte do Senador
José Lins impeliu-me a participar deste debate. S. Ex_t ~i__
uma referência e.special ao problema do Nordeste, da
assistência que es_tú__s_e_odQ prestada ao Nordeste. F.u
passei 4 dias, da última semana, no interior do Piauí, e vi
o quê? E mais do que ver eu convivi, Sr. Senador, com a

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não se precisa
falar em milagre, nobre Senador José Lins. Volto ao que
já lhe disse: hú problemas e há soluções. Quanto ao semiM
árido, V. Ex', com sua competência de técnico, como ex·
superintendente da SUDENE, apresentou uma delas
brilh_an_temente; o Projeto .Sert_anejo, mas está
abandonado. Vamos carrear bilhÕes de cruzeiros para a
execuç-do do Projeto Sertanejo, no Nordeste, e nós
criaremos, realmente, uma estrutura de resistência às
secas que ali se sucedem, sem precisar que se recorra
permanentemente a essas frentes de emergência, que não
-deixam nada de concreto, e como bem diz o Sr. Senador
Helvidio Nunes, contentam alguns, mas deixam a grande
maioria ao desamparo.
Cortduo. Sr. Presidente:
Ao registrar nesta Casa, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em nome da Liderança do PMDB, a
passagem de mais um dia do Trabalhador, pretendemos
prestai exãtamente uma homenagem a esse eterno
anõnimo e esquecido trabalhador brasileiro. E prometer
a ele_ que a nossa luta vai continuar. nossa denúricia não
Será interrompida, enquanto não for possível mobilizar
esse mesmo trabalhador para que juntos consigamos
- força política suticiente para alterar o rumo das coisas
neste país.
Esperamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que breve
se possa realmente ter alguma razão concreta para
comemorar e festejar o l<? de maio em nosso BrasiL
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO P<LO SR.
MAURO BORGES NA SESS/1.0 DE 27·4M83 E

QUE, ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. MAlJRO BORGES (Pronuncia o seguinte
discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao povo goiano meu reconhecimento e respeito: -por
mais esta missão que me delega, através do voto, esse
mesmo povo-irmão que acreditou na bandeira e no
idealis31o do meu saudoso pai - o exMSenador Pedro
Ludovico - ajudandoMo a construir Goiânia e a
arrancar o Estado do atraso, da exploração e da
marginalização em que o mantinham grupos poHticos
medíocres e retrógrados.
Desta tribuna, rendo minha homenagem as tradições,
de firmeza e lealdade, bravura e nobreza desse povo que
tive a oportunidade e a honra de governar, e que sempre
esteve ao meu lado, nas mais difíceis das posições
assumidas em defesa da lei e da dignidade do mandato
que, então, eu exercia como gover~ador de Goiâs.

Após quase 20 anos de completo banimento da vida
pública do nosso Pais - porque não concordei com a
mentira, a traição e a ignomínia ...:..... voltO agora ao
convívio da Nação, mais vivido e sofrido, com a
sensação de que o fardo que me aguarda é bem mais
pesado do que o anterior. Entretanto, mesmo como
vítima do arbítrio e da violência, não trago no coração
nem ódio nem ressentimento; trago, isto sim, a mesma
fé, a mesma confiança e as mesmas convicções que me
Sustentaram na resistência pacífica e democrãtica contra
atas políticos injustos e imorais; os mesmos princípios
que não concebem o estado como máquina infernal de
arbítrio ou como um instrumento de força desumana e
injusta, de sentido burocrático e militar, a serviço de
tecnocratas e politiqueiros; com o mesmo espírito
legalista com que defendi a Constituição de 46 e o
respeito à posse do Vice--Presidente João Goulart- de
quem divergi, posteriormente participei do
Movimento de 64. Fi~lo, para evitar que a demagogia a
desorganização administrativa, a mediocridade e a
dlluição do pTincipio de autoridade levassem o País à
anarquia, que sempre conduz aos governos autoritários.
Desde julho de 1963, portanto 9 meses antes de 31 de
março realizei total rompimento politico com o governo
João Goulart, demitindo todos os secretário nomeados
em virtude de acordo_com o então PTB. Nessa época fiz
declarações e entrevistas aos grandes jornais do País
explicando as razões de ordem nacional e çsta.dual que
me le'l'aram a tal atitude. Havia criado a METAGOMetais de Goiás S.A. com propóúto de defender os
interesses do Estado de Qoiás_e do Brasil no campo das
atividades minerais e não recebi o mínirqo apoio, senão
pelo contrário, tive as maiores dificuldades por parte do
Governo Federal de então, além de desatenções em
objetivos da maior significação pública.
Com a mesma coerência de atitudes, discordei,
igualmente, dos _!!létodos que, em seguida, passaram a
nortear os rumos do Movimento de 3 (de Março de 64.
A minha posição em seguida foi para uma resistência
interna, organizando polilicamente o povo para que se
promo.vesse o regresso ao desenvolvimento nadoriàl e à
democracia. Ao invés de ri.derir ou me retirar para a
neutrulidade - posição muito mais cômoda e mais
c-omPensadora -denunciei, através do livro "O Golpe
em Goiás", cuja edição foi apreendida logo após seu
lançumento, o desvirtuamento d<~ chamada Revolução e
conseqUentemente da sua essência originária,
fundumentalmente constitucional. Nesse livro, defendj _a
institucionalização de uma democracia política
ver.dudeira, pluripartidária, fiel ao princípio clássico de
que "todo poder emana do povo e em seu nome deve s_er
e~er~ido". Sempre entendi, Sr._ Presidente, desde os
têmPos de estLLdante na Escola Militar do Realengo, que
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democracia é transformação económica e política sem
econômica de envolvimento e comprometimento de tal
catástrofes, raCionalmente, sob a égide da liberdade.
abrangência que a Nação, hoje inquieta, pressionada e
angUstiada por dívidã.s, desemprego: concordatas e_ faDentro desse princípiO clássiCo, esse poder Só será
lências, qüe, por pouco, ainda não perdeu mesmo a
legitimo se for exercido par~ o bem de todos, tendo em
no_ção do seu futuro.
vista o interesse Comum dos cidadãos. E como
A revolução que se propunha fazer, no entanto, não ticaracteiiz.ir-se este bem comum? Através da satisfação
nha por objetivo se constituir urii patriciado poHtico,
materi"al e cultural, pelo exercício da líberdade pessoal e
para assegurar a permanência de nulos enquistados em
participação responsâvefOo li.OmemComo Componénte
pOsições, e o desembocamento na recessão que, presenteessencial na gestão do seu próprio destino. Dentro destas
mente,
nos é imposta por nossos credores, não tinha por
idéias afirmo que- uma parte essencial do bem comum
objetivo
levar o País a essa posição de dependência exterque o homem espera da sociedade políticã é O seu
na, com grave risco para o seu deSenvOlvimento e sua soreconhecimento como taf, a sua integração e a sua
berania, ·que hOje--Se afigurã.
presença como participa-nte da sociedade universal. Esse
Entendo que õ desenvolvimento do Brasil, a partlr
direito de participação como ser -Social e livre, na
dessa escalada de rolamerttos de Dívidas, passou a ser
realização plena de seu destino, é que justifi!?a, par~
gerido de fora para dentro, de acordo com os compro~
mim, a democracia. Estes e outros preceito~, o
missas estabelecidos com centenas de credores internasentimento de dignidade, de honra e de brio, que não se
cionais. Os nossos credores chegam, às vezes, a acudirem
confundem com posturas imediatistas e temporais, me
ao fluxo do nosso caixa, lá fora, como se fossem os resinspiraram a assumir as posições que as situaÇõesponsáveis diretos pela liquidez do País. Os fatos estão ai:
ditaram e que me levaram a discordar, publicamente, do
o memorando técnico e a carta de intenções, endereçaprocedimento daqueles que empalmaram o movimento
dos pelo Governo brasileiro ao FMI, balizam um posicívico-militar de 1964, deturpando suas prom"éssas -de
cionamento que não teve a audiência do Congresso, não
garantir a democracia. Por estes princípios, pelas nossas
tendo expressado, portanto, o consenso Nacional. Na
atitudes contra o carreirismo político que tem mCdiado a
verdade, a dívida do Brasil, posta agora a descob_erta
acomodação e a imposição dÕ'< que detêm o poder, eu,
transformou-se em cadeia de embaraços, para o seu futuminha família, companheiros de governo e o povo
ro: ela afeta o pão dÔ povo e assume, finalmente, a recesgoiano pagamos muito caro - invasões de domicílios;
sãõ;-ó odesernprego, podendo, também, engendrar a miprisões arbitrárias, torturas, sevícias, degradações,
_- séria. Há poucos dias, em divulgação pela televisão, assistíamOS_ uma cena que fazia lembrar um ato de capicalúnias, "iiiTâmias e cassações. Tudo isto se consumou,
tulação: os responsáveis péla nossa política económica,
como se o direito tivesse uma Ítnalidã"de- saciai de
após exaustivas e tensas negociações, se rel!-Jliam, finalarbítrio, tendo-Se relegado valores, tradições,
mente,
nos luxuosos salões do Waldorf Astoria, em New
sentimentos e submetido muitos conterranêos e outros
York, perante representantes de 500 bancos e outros orcidadãoS, residentes erri -GoiáS, a·-crUêfs atfocidades e
ganismos intemacíónais - todos nossos credores humilhações, sem lhes conceder como se faz com o pior
para assinarem- Pilhas de Contratos e ajustes, cujos ter~
dos criminosos - a mínima oportunidade de defesa.
mos e abrangência a Nação até .ãgora desconhece.
Nem mesmo este escrúpulo tiveram os nossos pseudorevolucionários, mais preocupados cam puniçõeS e
O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte?
vinditas do que,_ propriamente, com -sindiCâncias e
julgamentos isentos. Alguns militares, abusando da
O SR. MAURO BORGES- Com muita honra, Seautoridade que detinham e conspurcando suas fardas,
nador Henrique Santillo.
desencadearam, por conta própria, açõ-es que ertlutaram
muitas famllias brasileiras. Não precisávamos ter
O Sr. Henrique Santillo- Desculpo-me, inicialmente,
chegado a tais extremos, ainda mais porque a Nação,
por interromper o seu_brilhante discurso meu Líder, exrepresentada pela maioria de seus segmentos sociais, jã
Governador do meu Estado, Senador Mauro Borges.
dera o seu aval ao movimento, o povo goiano foi o que
Mínhis palavras são de JóbilO, minhas palavras são as
mais sofreu nas mãos desses torturadores profissionais.
palavras de todos os goianos que têm na alma um lntenEm suma, a tudo se recorreu com o respaldo de grupos
sp sentimento de brasilidade; são de reconhecimento,
radicais e insensiveis, para se entronizar, em Goiás,
por terem os goianos em 1982, precisamente no dia 15 de_
homens dispostos a servir, incondicionalmente, à nova
nOvembro, resgatado _uma dívida que eles não tinham,
ordem imposta. Sobre os fatos ocorridos em Goíás,
nunca tiveram, urna dívida da ditadura que o perseguiu,
deixemos que a História õs esclareça e os julgue.
que tentou humilhá-lo, que cassou o seu mandato, manNunca antes na História do Brasil um movimento
~ato exercido até o último dia que pôde com muita coragem cívica. O seu Gov~rno em Goiás foi um Governo remilitar vitorioso fora tão cruel e repressivo como o de
Volucionário, verdadeiramente revolucionário, porque
1964, sobretudo cOnsiderando qué foi no seu iníCio
transformador, porque polarizador de forças transfomatotalmente incruento.
doras no centro do País. O seu Governo foi exemplar. O
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sr. Senador Mauro Borges, teve a inteligência e a coraNão posso deixar de dizer, a ütulo de reflexão e como
gem· de h!í. 20 anOs fazer, num Estado que cedeu uma
contribuição à análise do nosso tempo, que as
--pãl'te -do seu território para a construção da Capital da
deficiências, abusos, vícios e influêilc'las neiat'ivaS do
República, da nova Capital da República, de Brasilia, o
atual regime, ao lonfio desses 19-<i.Oos, desCstimuía~affi o
seu Governo, com sua inteligênCia, com sua pertinácia,
que se pode chamar de "patriotismo", como coticeito
com sua Coragem, representou o exemplo para o restante
ativo e dedicação pelo bem comum.'
do País, de um Governo planejado, de_um Governo de
O Movimento de 31 de Março, logo ao início, passou
um homem nacionalista, defendendo as riquezas do País
a demonstrar que não se realizara para permitir o ingres--~e {o EstadÕ. E defe~dendo com intransigência, usando
so de novos homens, novas idéias e novos programas: ele
_todos os recursos que o poder lhe dava, legalmente. legiimpediu que outros valores latentes entrassem em açào e
timamente, -ciinsticionalmente, para defender esses inteque novas elites despontassem; marginalizou uma Plêiaresses. Estou aqui, portanto, para manifestar as minhas
de de Brasilieros ilustres. E sufocou o idealismo uniVersipalavras de regozijo, de júbilo por sua presença nesta tritário, obstando o surgimento de liderança jovens ....e, no
buna. So_bretudo, eu gostaria de fazer, também, urna brefuturo, poderiam assumir a direção desté País. Ao invés
ve referêrlcia àquele que, sendo pai de V. Exf muito mais
de ir ao povo, aos diversos segmentos da sociedade brasifez_ppr Goiás, porque resgatou os goianos para o futuro,
leira, e procurar sensibilizar a todos, o movimento prefe-projetou-os para o futuro, tirou o Estado de Goiás do
riu achar que se bastava a si mesnlo não soube viver o
atraso em que ele estaV'a tl_letido secularmente. Eu gostaseu momento histórico, transformando_-se em um mOviria, portanto, de que estas minhas palavras fossem mento de repressão social e sustentação de uma política
como já disse - de regosijo e de reconhecimento, tam-
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bém, por aquele que foi o nosso timoneiro, o nosso condutor, aquele que conduziu, como Presidente_ Regional
do meu Partido, do nosso Partido, do PMDB, a mais espetacular vitória oposicionista em todos os Estados brasileiros,
O SR. MAURO BORGES- Nobre Senador Henrique Santillo, sinto-me muito honrado por suas generosas
palavras.
Essas operações, se vierem a gerar limitações ou dependências que possam obstar a realização do interesse
nacional perrrian~nte, obscurecendo-o,_ deturpando-o _ou
relegando-o para um segundo plano, devem- assim entendo - ser denunciadas e ajustadas às prioridades e
reais possibilidades do Brasil. Há um princípio, segundo
o qual não é possível se fazerem boas finanças sem boa
política; e uma finança sã- requer uma economia próspera. Ora, a falta de observância destes postulados elementares está condicionando a economia do País a uma total
subordinação aos empréstimos que, em última análise,
não passam de desvarios da vontade humana mal direcionada. A política de endividamento, a meu ver, faz
com que o estado se entregue, acabando por tornar-se
impotente diante dos credores, com risco para a sua própria independência. O pior é que a política econômicofinanceira do país foi cOlocada diante de uma grande
contradição: Pagar as dívidas e manter o País com um
mercado de trabalho mínimo; a flm de não detonar as revoltas sociaiS e, por outro lado, seguir as determinações
monetaristas resfriãdoras do FMI para reduzir a in-.
nação. É difícil conciliar as duas potíticas. 1:: como caminhar sobre o fio da navalha.
_ Reconheço que o destino econômico de um país em
desenvolvimento exige a cooperação internacional. Cooperação, sim. Empri!stimos programados, de acordo
com a capacíd9de de pagaffiento e necessidades do país,
_sim. Mas, endividamento sistemático e progressivo, não,
p-otC[ue este gera o enfraquecimento nacional. Quando a
França caminhava para procedimento idêntico, Napoleão advertiu: "Entendemos que esses empréstimos one~
ram antecipadamente as futuras gerações; sacrificam, no
momento, aqUilo que os homens possuem de mais precioso: o bem estar dos seus filhos; solapam insensivelmente 9 edifício nacional e condenam uma geração a
maldição das gerações que lhe sucedem".
Sr._ ~r-~_idente.
Srs. Senadores.
Verlficamos as dificuldades de toda sorte que o povo
vero enfrentando para sobreviver - a recessão, o desemprego, os patam!3-res_ das taxas de juros e o progressivo
endividamento externo- entendo que os homens que se
apoderaram da revolução não sabem o que fazer com
ela. Sente-se que a economia nacional está desprotegida
e o sistema que a dirige não c_onseguiu gerar confiança e
apoio. E o povo brasileiro, que quer apenas seguir o caminho da segurança e' do trabalho, sente esta realidade.
A cada dia que passa, todos nós sentimos - o próprio
governo e a oposição- que a-seiurança e o trabalho diminuem, dem~:mstrando que a máquina política imposta
à__!lação nã~ ~orresponde aos anseios e às tradições da
nossa gente.
O centralismo politico, administrativo e econômico,
adotado como um dogma, a partir de 1964, criqu pªra as
economias _es~a,duais municipais, uma perspectiva de
desenvolvimento incompatível com a sua capacidade geradora de recursos. Trouxe os estados e municípios para
uma espécie de concílio internacional de negociações,
estimulando-os a contraírem empréstimos onerosos e
comprometedores, ·ainda que os empreendimentos não
oferecessem, a curto e médio prazos, condições de viabilidade econômica. As administrações estaduais e municipais, ajustadas a esse pernic:ioso ce!ltrali~mo, ao invés de
Se- tilodernizarem seus serviços e dinamizarem as potencialidades próprias da região, obrigaram-se a viver a era
do milagre brasileiro ... Nunca, com tanta facilidade, se
obteve tanto d_o _exterior. No meu _Estado, por exemplo,
até para plantar arroz irrigado recorria-se a empréstimos
externos, como se o Brasil não possuísse técnicos e equi- .
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pamentos capazes de atender a projetas dessa natureza.
A moda passou a ser pedir emprê:stímos, sem se preOCu-

par com o amanhã. O país começou a viver a sua falsa
belle epoque em matéria de empréstimos externos. Os estados passaram a depender muito mais do fluxo de caixa
da União e dos empréstimos externos do que, propriamente, da sua gerência administratíva. AdminiStrar não
passava de uma atividade secundária. com- rãfã_s- ex.::
ceções, faltava aos governantes estaduais competência e
respeito pelos interesses dos cidadãos. O Jornal do Brasil,
recentemente, publicou excelente editorial intitulado
"Painel Iluminado"-no qual fez-se referência ao estado
de miséria a- que se levou a Federação apenas em duas
décadas, embora realçando, por outro lado, a participação do Presidente da República, que liderou com êxito
a devolução_da autonomia administrativa ao~-- estados
pela eleição direta dos Governadores.
O Sr. Roberto S_aturnino- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. MAURO BORGES -

Com prazer.

O Sr. Roberto Saturnino --:- Estamos aqui atentos a_o
pronunciamento de V. Ex~, lúcido,ju_dicioso, <!-bordan_~o
essa questão, que ê uma questão fundarnentªLdoS_!lOSsos
dias, do endividamento _irresponsável a que esta Nação
foi conduzida nos últimos anos. E quero somente .d.iz.~r a
V. Exf, preocupado cm não interromper o discurso que
V. Ex~ ...

O SR. MAURO BORGES- 1'. um prazer, Ex•
O Sr: Roberto Saturnino - ... traz ao Senado, hoje,
mas quero dizer a V. Ex' que não -nos -sutpteertde a lucidez, o acerto das colocações de V. Ex' Não surpreenae a
quem conhece Mau.ro Borges, a quem observou a política brasileira, nos últimos vinte anos, e sabe quem é Mauro Borges, o grande brasileiro. Houve um Instante, !}obre
Senador, houve um instante nesteTafs-;errcque-t6dos os
Estados da Federação observavam o gue se passava em
Goiás: Goiás era Um Governo exemplar, era um Governo modelar, era o Governo de Mauro Borges, que significou, que foi um marco na história política daquele Estado. Acompanhei de perto aquele período, aquele instante de grande atenção do Pals, e queria dize-r a V. Ex•,
porque ouvi, nos priinórd!Os do pron"i.mciàmento que V.
Ex' faz, que a história julgaria o-s ·atõs;·as· decisões, e o
que se passou naquele período. Quero dizer a V. Ex•,
com toda a tranqüilidade, com toda a segurança: a história já jUlgou, e julgou a favor de Mauro Borges, o
grande Governador de Goiâs, que agora retorna à vida
política militante ativa,-camo Seriã..dõr, cómo -grande representante daquele Estado, trazendo as idéias, üã:Zirido
a sua experiência:~ frazCndo a sua lUcidez a este Plenário,
como está V. Ex• a faier, hoje, nesta tarde. Quero cumprimentar V. Ex'

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, Senador Roberto Saturnino. Honro-me muito com as palavras de V. Ex•

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. MAURO BORGES_- Com muito prazer.
O Sr. Humberto Ll!..cena- Cumprimento V. Ex• pelo
seu pronunciamento e, na mesma linha que o Senador
Humberto Saturnino, eu, que também fui contemporâneo, na Câmara dos Deputados, do Governo de V. Ex'
em Goiás; sou testemunha da repercussão que ele teve a
nível nacional, das inovações que V. Ex• procurou_ introduzir na administração do grande Estado goiano.
Lembro-me bem das célebres agrovilas, que V. Ex• tentou implantar no interior do Estado, para modilicar a
paisagem da vida rural e dar melhores condições estruturais, ã vida do campo no seu Estado.
V. Ex• também, como GoVernador, nUm certo momento, sensibilizou toda a Nação, quando resistiu, como
pôde, à violenta, absurda, aliás inqualificável, inter-

ven_ção Federal feita no seu Estado, ao tempo_do Governo Ca.stello _Branco, somente porque V. Ex-' era um Governo que tinha ç.heiro de povo, afinava com a opinião
pública, e os donos do Poder, ~aquela époc~, não gostavam disso.
Digo a V. Ex• que o seu pronunciamento é recebido
por toda a nossa Bancada com a maior atenção. V. Ex•
. t~m as nossas felicjtações e_ espero que a sua presença, no
Senado, e agora como Vice-Líder de nossa Bancada,
possa trazer a nossa Casa a melhor contribuição passivei
do seu patriotismo e ,da sua cultura.
O SR. MAURO BORGES- Muito obrigãdo, nobre
Lider Humber;to Luce[J.a.

O Sr. Virgt1ío

Tá~wa-

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. MAURO BORGES- Com muíta sãfísfãção,
nobre Senador Virgtlio Távora.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, o aparte
que, em nome do PDS, daremos a V. Ex.•, mostra como é
possível, nesse clima elevado em que os debates aqui no
Senado FederaJ_são travados, poder-se divergir de opi--niões, de conceitos, mas, ao mesmo tempo, poder-se reconhecer aquelas qualídades que ornam a personalidade
das pessoas que tais conceitos emitem. Gostaria de lhe dar as boas-vindas ao Senado Federal. Fomos _governador ao mesmo tempo, e em testemunho afirmamos o
quanto fez por Goiás. Não entramos no mérito das ali r-- mações aqui feitas por V, Ex•. Esse é um discurso de début, como digo, um discurso de estréia do eminente_ amigo. Mas, _gostaria de dizer que hoje, adversários e conelegionários seus, devem se sentir ot:gulhoso& pela postura
que teve nos momentos de _Pod~r ~. principalmente, nos
momentos de sofrimento, nos momentos em que a adversidade lhe bateu às portas. Era este o testemunho que
o colega, qu_C o amigo, que o admirador-Se sente na obrigação de fazer.
·
O SR. MAURO BORGES- Muito _obrigado, nobre
-Senador.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me

O SR. MAURO BORGES nobre Senador Hélio Gueiros.

v: EX• um aparte?

Com muito prazer,

O Sr. Hélio Gueiros- Quero, também, me congratular com V. Ex' pelo discurso corajoso que Y.. EX! faz nesta Casa, o que demonstra que aquela mesma coragem
que V. Ex~ demonstrou à frente do Governo de Goiás
tomo Executivo, se fará presente aqui, também, como
representante do povo goiano, nesta Casa. :t. possível,
-eminente Senador M~uro Borges, que alguém vá tachar
até um- Pouco de revanchista o seu discurSo, mas creio
que não há nele nenhuma intenção de revanchismo. Apenas, V. Ex• não poderia ter sido apeado de 64, da paisagem potftica nacional, desaparecer durante 20 anos do
cenârio nacional, praticamente, e chegar aqui como se
nada tivesse acontecido. V. Ex~ tinha que dar o seu testemunho, mesmo correndo o risco de certas incompreen-sões. E V. Ex• foi corajoso quando mostrou os erros e
equívocos do Movimento de 64. Movimento apoiado
"inicialmente por V. Ex•, mas V. Ex~ teve a coragem cívica de romper com ele, quando entendeu_ que esse Movimento~ como V. Ex• bem disse, estava sendo empalmado
- p·or interesses políticos, Quero, portanto, felicitar V, Ex'
pela coragem do seu discurso, não se esquivando de reviver certa página do passado, mas mostrando a coerência
da sua vida em prol da demo_cracia no Brasil. E se V Ex•,
em algumas partes, foi mais duro e foi mais veemente ê
porque V. Ex' tambêm relembra que ninguém sofreu
mais dura. e veementemente do que o Estado do Goiás,
contra o qual, inclusive, se preparou uma expedição militar punitiva, uma verdadeira operação bêUca, unicamente com a intenção de tentar, talvez, desmoralizar V. Ex•
Mas, nada como um dia após o outro, mesmo que se
passem vinte anos. E o povo de Goiás, quando viu a
L
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oportunidade de fazer um julgamento Sobre o passado
de V.Ex~ e..de sua família, o enviou para o plenário deste
Senado, cmno bem disse o nobre Senador Henrique Santillo, com a mais espetacular e expressiva vitória numêrica que a OpOsição teve nas eleições de 15 de novembro.
Rec_eba V. Ex' o apreço e a minha homenagem pelo discurso lúcid_~?, objetivo, sensata e corajoso com que V, Ex•
-estrêia na ttíbuna desta Cãsa.
O SR. MAURO BORGES- Muito honrado, Sena. dor Hélio Gueiros, c_om as suas generosas palavras.
Realmente, não trago nenhum ódio, nenhuma mágoa,
mas não poderia falar de outra maneira, senão eu seria
mal compreendido pelo meu povo. Não que ele seja vín- -gativo, mas sempre foi um povo bravo, generoso e que
não p_oderia omitir a verdade histórica,
Vamos esquecer, vamos para a frente, mas não poderemos deixar de dizer aquilo que aconteceu, dando as tonalidades menores possíveis.
De fato, a inaptidão dos Governos Estaduais, sustentados pelo Regime vigente durante este longo inverno
político de quase 20 anos, demonstr_o_u que a eleição di reta ainda é o processo mais eficaz e ise-nto para se esc.olher
os melhores e mais capazes governantes. O povo, com a
sua sensibilidade, haurida do sofrimento, das alegrias,
das ilusões e desilusões do dia~a-dia, tem sabedoria inata
para escolher seus mandatários. Não vejo outra maneira
de selecionar e participar com responsabilidade senão
através do voto, livre e direto. A_ saúde moral da sociedade vincula-se ao direito que esta tem de organizar-se livremente, sem os arreglos casuísticos pelos quais se procura preseivar o poder para grupos e tendências particulares, não para a comunidade inteira. Com a posse dos
governadores eleitos a 15 de novembro, a Nação começou a tomar conhecimento da extensão de urna realidade que, at~ então, se mantinha oculta sob a prática do
controle slstemáüCo das informações e contrainforinações: os Estados, de uma forma.geral, estão fali. dos e desorganizados; a incOmpetência dos Governos Estaduais, que vinham-se sucedendo com raras exceções,
deixou para os atuais governantes, eleitos pelo povo,
uma esteira de compromissos que vão do endividamento
inte'rno e ·ex:tern·o a um baú de milhares de nomeações e
de concessões abusivas, imorais e eleitoreiras- em resumo, u·ma situação de franca desordem administrativa. b
evidente que há honrosas exceções. Os Governadores
recém-empossados, pelo que estamos sabendo através da
imprensa, se transformaram em verdadeiros síndicos de
JriaSsã falida. E agora, como irão governar? Quem vai
responder pela situação de desmando encontrada, que
revela incompetência, irresponsabilidade e, muitas vezes,
corrupção? A rigor, caberia ao Governo Federal respond-er por esSa herança de insolvência generalizada, já que
ele foi o fiador e o m_antenedor dos governantes indiretos, vale dizer nomeados. Estamos hoje, no Brasil, numa
conjuntura má. Na vida pública e na de cada um as dificuldadJ::s que resultam dessa preocupante situação se
avolumam e todos nós lutamos com elas. Dificuldades
que geram mal-estar; mal-estar que vem da insegurança,
esta, por sua vez, sendo causada por quatro problemas
bási<.;os; o financeiro, o económfco, o social e o político.
Estes quatro problemas, em harmonia com a cauSa dominante, que é institucional, se -idehtificã!if-na Interdependência das causas e dos efeitos. O problema institucional brasileiro está intimamente ligado ao funciOnamento e relacionamento dos poderes Executivo, Legjslativo e Judiciário. Ao longo destes anos, verifica-se uma
_total prevalência do executivo, sendo o Legislativo esva:úado nas suas atribuições de órgão legislador e fiscalizador dos atas do Executivo. Na verdade, o Poder Legislativo tem sido constantemente invadido e dimtnuído na
sua competência e representatividade. Para se ter uma
ideia da voracidade legisladora do Poder Executivo; basta recorrer à históría _da República. O ilustre Advogado
Osmar Alves de Melo_, autor da obra Luta pela Democraüzação;--após uma pesquisa realizada no Serviço de-

Documentação do Ministério da Justiça, exibe-nos estes
dados:

-

Vou resumir:-

"De 13 de novembro de 1965 a 14 de març_o de
1967, no_ governo do Marechal Castello Branco,
portanto em I 6 meses, expediram-se 318 DecretosLeis, uma mêdia de 19 por mês.
O Marechal CoSta c S-ilva, de 27 de març-o de
1967 a 29 de agosto de Í969, exp-ediu 485 DecretosLeis, uma média de 20 por mês."
Era quase diariamente.

"A Junta Militar, exercida pelo Almirante AuHamann Rademaker, General Aurélio Lira
Tavares e BrigadeirO Mardo de_S_O-uza e MeliO, de 2
de setembro de 1969 a 29 de outubio Q_e 1969, expediu 263 Decreto-Leis, uma média de 131 por mês. O
General Emílio Médici, de4 de novembro de 1969 a
marco de 1974, expédiU 253-Decreto-Leis, uma mé~
dia de 4 por mês.
O General Ernesto Geisel, de 3 de abril de 1974 a
13 de março _de 1979, expediu 300 Decreto~Leis,
uma média de 5 por mêi.>.
= --0 General João Figueiredo -.. o rnãis modestoaté fins.de ..maio de 1979, vinha expedindo uma média de I Q.ecreto-Lei por mês".
Esta constância de decreto-leis, expedidos pefo Poder
Executivo, muitos dos quais versindo sObre matéria que
normalmente merecia a contribuição e o apriTnoramento
do Congresso Nacional, define bem o atropelo constitucional que tem sido imposto à sociedade brasileira, e cujas conseqUências j~ se sentem em diversas áreaS. Não há
sociedade, por mais desenvolvida que seja, que resista a
esta superabundância de leis. Em materia econômica,
por exemplo, a produtividade do Conselho MonetáriO
Nacional, que às vezes chega a decidir por via telefônica,
bateu todos os recordes. A dona-de-casa, os industriais,
os comerciantes, os produtores, as _bolsas de valores, os
importadores e exportadores, enfiril, Os investigadores de
uma forma geral, ningut:m mais Se entinde. O empresariado brasileiro, através de muitos de seus líderes, como
CláudiO Bardella, Vice-Presidente da Federação das lndústrias do Estado de São PaulO CAniÕ-nío Ermírio de
Morais consideram que a ~niCa saiàa para o País-está__oa
reformulação total da Política E.conôm!ca. ESse primeiro
empresário citado - Bardella, membrÕ da Diretoria de
uma entidade de peso como é a FIESP, veio a público e
declarou que o capital especulativo financeiro ganhou,
com a maxidesvalorizaçào, cerca de 1 trilhão e 600 bilhões de cruzeiros. Manifestações desse tipo, partidas _de
todas as classes sociais, são-advertências que se sucedem
e, infelizmente, se perdem num deserto de insensibilídade. Mais recentemente, 0 famOso pesQuisador político
norte--americano, Herman Kahn, fundador do Instituto
Hudson, também feZ inatis prognÓstiCOs Sobre 0 futUrO -~ -da economia brasileira: "Houve um excesso de investimentos em projetes que não se pagam em 10 anos. Assim, cada dólar tomado para esses projetos se· perdeu,
quando na verdade vocês precisavam dele. Isso é um sinal de mau governo. O azar foi a queda do preço das
"commodities" e a alta dos juros. Alêm disso, 0 País tornou empréstimos a curto prazo, 0 que torna 0 sacrifiCio
muito maior".
Todos sentem que-caminham num terreno movediçq e
convulsionado. Sobre todos paira uma expectativ~ deinsegurança, decorrente das contínuas mudanças, todas
bruscas e sucessivas, que somente geram incerteias e desg~,Isto

confianças~_

Com muita sensibilidade, pondera o~autõf de Luta
pela Democratizacão:
"A economia, como o desenvolvimento cultural e
tudo o mais que segue as leis invarfáveis di natureza
do universo cósmico, tem um ritmo próprio 'de dO.:
senvolvimento e de crescimento, que pode ser evidentemente acelerado de forma programada, contudo não suporta incertezas, mudanças repentinas de
seu curso, uma vez que isso des.organiza suas previ-
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nhum se agravado. É hora, portanto, de algumas reformulações, de reajustamentos. Essas dificuldades são,
aliás, fruto das modificação estrutural que o País sofreu,
através de um processo de crescimento, que foi extraordinário. Volto a dizer que o discurso de V. Ex~ merece o
melhor da nossa atenção. Ouvimos a palavra de V.Ex~
com orgulho e respeito.

sões. Por isso ê- que o estado deve ser o elemento estável, o elemento tranqUilo, fonte de equilíbrio dos
fatores sócio-econômicos. O Estado Republicano,
que não está sujeito aos caprichos pessoais de um
homem ou de um pequeno grupo de indivíduos, e
que discute longamente os projetas de interesse da
-sociedade com a participação militante desta, quer
através do processo eleitoral, que por intermédio
dos porta-vozes da sociedade civil é fonte de estabi-- !idade e_ de desenvolvimento ·autêntico."
Não há-rrieíOs âe comunicação, por mais modernos e
eficientes .que sejam, que consigam escamotear esta reali~
dade: ou o País retorna às suas origens constitucionais,
conquistadas com o sacrifício de gerações, ou nãó tere~
mos como impedir que se desmorone o que ainda resta.
de pé. Não sou pessimista nem futurólogo. Acho, simplesmente, como aliás a Nação inteira o reconhece, que é
urgente que se refaça, interna e externamente, o prestígio
do Brasil. pois do contrário todos seremos arrastados pelos acontecimentos, que nos impedirão de compreendermos e continuar a nossa própria História. No vértice
monetarista a que nos submeteram, o que importa, urgentemente, é reconstruir o sentido perdido do nosso
processo de afirmação. É preciso que o aumento e adis_lribuição da riqueza saiam dos indícadoi:'es frios das estatísticas para a realidade humana que todos sentimos e
apalpamos. Há que retomar o caminho da evolução política, através da prática de um sentimento nacionalista
sólido, prudente e conciliador. Os vazios e os erros da
administração pública são apenas sintomas da nossa
própria desorganização. O próprio Presidente já sentiu
que a obra política e económica, social e moral do País
necessita de todos, como esforço comum, como trabalho
de valorização cqletiva, de impulso criador sistematiza-do.
O Sr. José Lfns -

O SR. MAURO BORGES - Muito honrado por
suas palavras. Senad~r José Lins. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente João Fi~
gueiredo, em sua mensagem ao Congresso Nacional, dei~
xou claro, que "o funcionamento da democracia, neste
perfodo decisivo de nossa história, reclama espírito de
transigência e vontade comum de encontrar fórmulas
que conciliem a continuidade com a mudança". Conciliar a cOntinuidade com a mudança não é fácil, toda a
Nação o (eco-nhece~ A conciliação nacional, da forma
pela qual foi proposta, depende multo mais do governo
do que das oposições. Sem ser economista, arrisco-me a
dizer que, para avançarmos em ordem dentro dos mais
nobres propósitos conciliadores é preciso que o governo,
em primeiro lU:gar, sinta, com autoridade e grandeza,
que a atual política econômico-financeíra, insistente:rnente praticada, está levando o País a um processo de
desarmonia e crescente instabilidãde sociais.

O Presidente João Figueiredo, a esta altura de seu
mandato, quando acena com a concitiaçào nacional, jâ
deve ter vivido a experiência que lhe demonstrou que a
restauração das finanças, da moeda e do crédito não
deve estar condicionada a uma política de sistemática ênfase à exportação e ao endividamento, ainda que no momento isto possa comprometer a realização de projetas
de inegável interesse nacional. Mais adiailte, o Presidente pondera que "éJm-perativo que se estabeleça uma trégua política para o País superar os graves problemas econômiCos",

V. Ex• me permite?

O SR. MAURO BORGES- Com muito prazer, Senador José Uns.

o Sr. José LinS _Senador Mauro Borges, este Senado está de parabéns, e este País também. Sou novo, nesta
Casa, já que aqut estou apenas hã quatro anos, mas pos50 garantir a v. Ex~ que um sentimento de orgulho me
invade,_hoje mais do que antes, pela elevação do debate,
pela colocação dos problemas, pela coerência das pcsiçõ_es e, sobretudo, pela contribuição do povo brasileiro
à eleição de tantos valores, para este mandato. Goiás es~
tá de parabéns, 0 Senado também.
V. Ex~ merece os elÕgios que hoje, récebe. Sempre, nos
diSCursos inaugurais, é comum que os ouçamos sem
.apartes. Todavia, não posso deixar passar essa oportunidã.de de fazer-lhe justiça. V. Ex• faz um discurso substancial, uma análise Critica para mim das mais vâlidas.
Quando V. Ex' 'Se-refere, por exemplo, ao poder legiferante, dos Governos da Revolução, declinante ao longo
do tempo, como V. Ex-' observa, deve ter em mente que a
Revolução teve a sua própria dinâ~ca. Houve uma épocaem que as iniciativas tomadas pelos Governos daRevolução, eram bem maiores. Agora, V. Ex• cita o exemp10 de como tem~se comportado o Presidente Ffgueíre-do, c_Õm uma mê_d_i_a de decretos-leis muito menor. Aliás,
Ex', no mundo todo, principalmente nos países desenVolvidos, a ini~ialiv!liegiferanfe é na m~or parte do Executivo. Na Alemanha, por exemplo, o número de projetos aprovadOs, -de origem do Legislativo, representa cerCà de 2% a 3% ap~nas. Isto, apesar do grande número de
projetcis que são apresentados. Por outro lado, V. Ex•
tem-raz_ãO, -quanctOChãma a atenção para a necessidade
de reformulações políticas nas áreas sociais e económicas. Eu apenas observaria que apesar de to_das as nossas
difiCuldades a-través das incongruênciast dessas contracfiÇôes~Obse"iVa-diiSpOr V. Ex•,-fo-i esse o período de maior
cfescirrlento do Pais. E V. Ex' contribuiu para isso,
quando deu o s~u qujnhão de esforço ao desenvolvimento de Goiás. O elogio unânime dOS Seus colegas ao Goveino -de V. Ex• parece representar uma verdade histórica. As injustiças sociais ao longo dess_es anos, talvez te-
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Concordo com Sua Excelência, mas esse pedido precisa ser efetivamente sincero, vir de _dentro. não podendo
inspirar desconfianças ou segundas interpretações, nem
tlfmpouco constituir--se numa estratégia políticã para disfarçar a gravidade da situação e ganhar tempo. A rigor,
o governo detém um tal controle sobre a vida política,
social e econõmica da Nação que esse seu gesto chega até
a surpreender a todos nós. Esse pedido de trégua, por
mais oportuno e surpreendente que pareça, precisa vir
acompanhado de atitudes que denotem propósitos de reciclagem dos rumos, pois a Nação está cansada de ser
iludida e explorada, de confiar e esperar. Pela primeira
vez, em quase 20 anos, o regime vigente desce de sua
auto-suficiência para reconhecer que urge encontrar fórmulas de novo equilfbrio e traçar, urgentemente, novos
_caminhos para um futuro q_ue ainda está à nossa frente.
A mensagem do presidente encontra a. nação ainda de pé
e com forças para ajudá-lo.
Quando o Presidente Joã.o Figueiredo diz que se acha
sob a tutela do processo democrático, ele abdica de seu
poder de fato, interpretando os anseíos e as esperanças
da sociedade brasileira, e promove, sob sua responsabilidade direta, a reversão do processo revolucionário às
suas v;rdadeiras origens que deveriam ser democráticas.
Isto é positivo, deve ser_ creditado ao PresideJlte, que
também precisa assumir, a partir daqui e de agora, o
compromisso de _criar condições de entendimento à etapa política fundamental que deve anteceder às grandes
reformas iilstitucionai.'i. A mensagem do Presidente admite ..as crises que aí estão", afirma a sua crença na viabílidade do sistema democrático, na governabilidade da
democracia,. reconhece que o processo de modernização
democrática demanda maior agilização, principalmente
nesta ho~a difícil que o país está vivendo; prega ele o trabalho solidário e comum e reitera que na base do aperfeiçoamento democrático estará o espírito de concórdia,
a tendência para a. negociação, a redutibilidade dos antagonismos. O Presíà_enti Figueiredo jã percebeu que existe uma realidade viva dos problemas que afligem a todos
os brasileiros, e que estes ou são resolvidos ou não. E, se
nào o são, o povo não ê governado.
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Concordo com os eminentes companheiros que me antecederam nesta tribuna, quando enfatizaram a urgente
necessidade de reo_rganizar-se, institucionalmente, o
País, dentro de um quadro de entendimento nacional.

Acredito, remontando a Francisco Nitti, autor da obra
A Democracia, que precisamos, juntos e solidários, procurar uma forma política capaz de criar uma democrada
que assegure a ordem, juntamente cõm a liberdade, e que
apresente caracteres de estabilidacle, e não esteja sujeita a
degeneração nem propicie o s_urgimento de um estado totalitário e onicompctente. Esse deve ser o nosso trabalho. É chegada a hora de o governo sair das palavras
para os atas ágeis e concretos, formalizando providên~
cias que reflitam, com isenção, acima de grupos, de pes~
soas e de partidos, as intenções de se1,1 programa político
de agilização e aperfeiçoamento demõCl"âticos. Sou daqueles que acreditam que a abertura poHtica, iniciada
pelo ex-Presidente Geisel e prosseguida pelo atual chefe
da Nação, não surgiu como túha_dádiva dos detentores
do poder, mas por imposição da consciência nacionãl.
Mas também não possO deixar de;: afirmar, por um deVer
de respeito e justiça, que o Presidente João Figueiredomesmo dentro das limitaÇões que ainda pesarr'i" sobre si
-tem sido, inegavelmente, o defensor compromissado
desse processo político. Na medida que o Presidente continuar a defender uma política de verdade e sinceriQªde,
o entendimento nacional ganhará corpo e fortalecerá a
nação com novas energias que nos permitirão superar aS
dificuldades que já estamos sentindo, dentro dos ttossos
próprios muros.
Não sabemos, nós do_PMOB,-se as diticuldades que
enfrentamos para conduzir O País pelos caminhos da democracia são maiores ou menoreS do que as que o pró:.
prio Presidente João Figueiredo deve enfrenta.r, no seu
denso dia~a-dia. Mas, sejam quais forem estas dificuldades, de ambos os lados, devemos unir nossos esforços e
manter_acesa a nossa candeia, se quisermos que a nação
capitalize, em termos de_çq_nvivência democrática, o sig_~_
nificado do último pleito eleitoraL Já se disse que ã s-acie..
dadc a tua! sofre o abalo sintomátíco de uma fdade nova;
de um crescimento interior. Ou procuramos entendê-la e
interpretá-la ou seremos superados. Para tanto, é preciso
que o País retorne à plenitude de suas origens coo:itÜ_p._:_
cionais. Fora desse quadro, não vejo como possam coe~
xistir em paz e harmonia os diversos segmentos polítiCõS
e' SQciais. Além de interesses especfficos e particulares- degrupos. deve sobressair o interesse político geral de todo
o povo.
. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SRHUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 27-4-83
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORAD~OR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para_ encaminhar a
votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por ocasião da discussão e votação do projeto de resolução que autorizou o Governo do Estado da Paraíba,
recentemente, a contrair mais um empréstimo externo no
vàlor de 22 milhões de dólares, tive a oportunidade de
lembrar que no ano passado, por ser um ano eleitoral, a
Bancada do PM_DB decidiu obstruir_ salvo casos especiais, a discussão e_votaç_ão de todos os pedidos de empréstimos dos Estados e Municípios, jâ que a máquina
administratiVa dos Estados e Municípios, de um modo
geral, estava inteirámCnte a Serviço do PDS e .Pos__ seqs
candidatos, e nós. temíamos o d~_svio dos recursos. Por
outro lado também alegávamos que os governos de então estavam em fim de mandato, e era natural que se esperasse a eleição de 15 de novembro para que os novos
govemad_ores, eleitos pelo voto popular, decidissem se
pretendiam ou não manter as solicitações de empréstimos. Sr. Presidente e Srs. Senadores, a posição da Bancada do PMDB é diferente; nós estamos votanâo todos
os empréstimos aos Estaos e Municípios, justamente
porque são governos novos que se iniciam e que têm atrí~
buições financeirãs, que -tOdos nós conhecemos, diante
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-da situação em que está o País, inclusive porque até agora nào houve nenhuma reforma tributária que restituísse
aos Estados e Municípios os recursos de que eles carecem para prover as suas próprias necessidades.
Entretanto, dizia eu, então, que não P.Odia, em sã
consciência, votar favoravelmente ao projeto de reso~
lução que autorizava o Governo do meu Estado a conduzir mais _um empréstimo externo.
Da mesma forma faço-o agora, em relação a este em_présti_mo ln~rno da ordem de 749 milhões e 781 mil cru~
zeiros, a.s.er.contraído com a Caixa Econômica Federal.
Aliás, antes de qualquer outra consideração, eu_(aria
sentir ao S_em;do que não constam do processo, como
não constoU- taffibêm naquele outro, relativo ao empréstimo externo de 20 milhões de dólares, os respectivos
planos de aplicação. No momento esses recursos em cru~
zeiros serão provenientes de duas operações com a Caixa
Econômica Federal: urna no valor de 470 milhões e 230
mil cruzeiros, prazo de _carência de 36 meses, amortização 144 meses, garantia: quotas do Imposto sobre Circulação de Mercadoria - I CM; destinação dos recursos:
ampliação -da rede de ensino do I e II Graus. Não diz
quais são as escolas que vão ser constr_uídas, onde _vão
ser construídas, absolutamente nada.
A outra operação, no valor de 279, 551 mil cruzeiros
- prazo de carência 36 meses, amortização 144 meses;
garantia: quotas do Imposto sobre Circulação de Merca~
daria- !CM. Destinação dos recursos: irriplantação do
programa de melhoria dos serviços de saúde e expansão
da rede de atendimento do Estado; sem também descer a
qualquer especificãção.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso aí é apenas
um dado de ordem técnica. O que me leva realmente a
votar contra o projeto e deixar, portanto, aqui, a minha
posição consignada nos An-ais do Senad-o, é a péssima situação financeira da Paraíba. O" meU Estado não tem
condições de contrair novos empréstimos nem internos,
nem externos; já ultrapassou todos- os limites possíveis e
imagináveis de endividamento. Basta dizer a V._ Ex• que
ICM que é dado como garantia dos empréstimos internos e eXtéfnos·est( em rel~çào aos mwii~pio,s, retido há
quatro meses pelo Estado. Há quatro meses que na Panlíba_-nêi1hum-nlunicfj)Jo reCebe aS quotaS do ICM. Então como é~ que o ICM PoOe-gúa-ntíi'- empréstimos exter~
nos _e internos. Por outro lado o ICM representa a maio-r
parcela do orçamento fiscal da Paraíba, de recursos próprios. Pois bem, o que se arrecada: com o ICM rio-Estado, mal está dando para pagar a folha de pessoal. Hoje,
no meu Estado, não há mais quadro de servidores;
nOmeou-se tanto que o que há lá é u·m excesso de funcionários, em todas as repartições da administração direta e
indireta, tanto assim que o pagamento do funcionalismo
està atrasado há um ou dois meses.
Para ilustrar o que digo, vou apenas ler, para que
conste dos Anais, uma nota que foi emitida pelo exGovernador do Est.ado, Sr. CLóvis_ Bezerra, poucoS dias
antes de passar o Governo ao atual Governador, Wilson
Braga~ Diz S. _Ex•, textualmente, com relação ao ano de
!982:
Os apressados comentários feitos numa aborda~
gem de rádio e repetidos pela imprensa desta capital
a respeito dos motivos que provocaram atraso no
pagamento do funcionalismo estadual, induzem dúvida e descrédito aos atos do Governo.
Pretendeu-se insinuar, sem Jo_ros de yerdade, _que
a gr~ve situação financeira porqu_e atraveSsa o Esta~
do, resultou não só da incapacidãde _d.O- Governo em
mariíPular e gerir a política da administração, como
ainda, o que ê pior, do desvio criininoso _dos dinhei~
fos p_úbfícos que a ge-stão anterior, ciosa do seu dCver e por medida cautelar, reservara para garantir a
liquidez dos encargos assumidos com a gama de
pessoal a seu serviço.
Paí a razão deste esclarecimento que objetiva,
sobretudo, e_liminar d_úvidas e !}tender indagações
provocadas pela versão falaciosa e distorcida da
verdade.
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O Governo_do estado conta_ÇO!Jl os seguintes recursos para cobertura de suas despesas: Imposto de
Circulação de Mercadorias - ICM, Fundo de Partiçipação dos Estados_- FPE e Fundo EspeciaiFE.- Esses recursos tiveram o seguinte comportamento no exercício de 1982: de janeiro a_maioforam
arrecadados Cr$ 9,9 bilhões e de junho a dezembro
Cr$ 19,7 bilhões, totalizãfldo Cr$ 29,7 bilhões. A despesa· de pessoal, tanto da administração direta como d1i administração indireta, parcela a car-~
go do Tesouro, atingiu os seguintes valores: de ja~
neiro a maio foi de Cr$ 7,8 bilhões, e de junho a dezembro foi de Cr$ 22,6 bilhões, totalizando CrS 30,4
bilhões. Dessa maneira, a receita própria do Estado
somente foi suficiente para pagamento das despesas
de pessoal.
Isto ano passado, porque este ano, o pagamento do
funcíoilalismo ·está atrasad_9.
Mas, deve-s~ considerar que o Estado tem outras
despesas inevitáveis como o custeio da máquina, as
amortizações e encargos de empréstimos e os inves-timentos programados. Estas despesas atingiram o
montante de Cr$ 16,1 bilhões que acrescidos aos
30,4 bilhões de pessoal dão o total de Cri 46,5 bilhões, havendo um déficit no exercício de 1982, de
Cd I6, 7 bilhões.
Não se pode negar que_ a causa desse déficit estâ
no crescimento da folha de pessoal - S o próprio
Governador anterior falando - princip-almente no
próprio exercício de 1982,lembro, ano da eleição. A
folha de pessoal evoluiu de Cr$ 131 milhões em
março de 1979 para Cr$ 3,7 bilhões em novembro
de 1982. Nes.se exercício a folha começou com ovalor de (:fi I,J bilhão em janeiro, passou para Cr$
2,4 bilhões em julho, Cr$ 3,7 bilhões em novembro e
Cr$ 4,2 em dezembro, incluindo o 13"'. Além disso,
deve ser acrescido o valor de Cr$ 3,9 bilhões da indireta.
Para o crescimento da folha contribuíram, além
dos reajUstes nonnais de vencimentos, alguns tratamentOs espectais a determinadas classes, como a
equiparação dos inativos no va_lor mensal de Cr$
123 milhões, reclassificação da -polícia civil, no valor
mensal-de-CrS 23,9 milhõ"es, reclassificação do peSsoal de divulgação e promoção, no valor mensal de
Cr$ 6, I milhões, além de enquadramentos, acessos,
admissões, etc. Ainda não foram implarifãdas Porque a situação financeira não permitiu as reclassificações do~ seryentuârios da Justiça - Lei n~'
4.402/82 -,a gratificação do magistério denominada ~·Pó --de Gíz", - Lei n'l' 4.384/82- - ! a equíparação doS -prOfessores de Licenciatura Plena_- Lei
p<;> 4.433/82- e a reclassificação da Polícia Militar
_-_Lei n?_4.419f82 -,importando todas em Cr$ 724
milhões por mês, cujas leis eStão em plena vigênCia.
Para redução desse déficit, o Governo do_ Estado
tomou as s_eguintes providências, para CJ?brir o déficit:·
Austeridade no custeio, cOmprimindo as cotas financeiras para manutenção da máquina administrativa, economizando em torno de Cr$ I bilhão;
[ançamento de Obrigações Reajustáveis do Tesouro
do Estado da Paraíba- ORT-PB, no montante
de-Cr$ 1,2 bilhão; recebimento de empréstimo exterriõ toffiado no ano de 1981 e recebido em 82, serido
Cr$ 2,6 bilhões até maio e Cr$ 326 milhões após essa
data; outra forma de busca do equilíbrio do exercício de 82~ adiando ãl8uns compromissos para o futuro, foi a utilização de empréstimo por antecipação
de receita, no valor de Cr$ 1,5 bilhão; utilização dos
reCuisos depositados na Contã Oiiica, que, mesmo
não sendo vinculados às despesas di retas do Estado,
poderiam em termos de caixa, cobrir os pagamentos
do Tesourá, tendo sido utilizados Cr$ 1,8 bilhão; foram recebidos, ainda, recursos a fundo perdido no
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valor de Cr$ I bilhão; além do mais, foram roladas
dívidas para o exercfcio de 83 em torn~- de 7,3 bi~
lhões. Tudo isso contribuiu para que o exercício de
82 fechasse devidamente equilibrado, em termos
orçamentários" e confábeis, segundo exigências le-gaís.
É necessário destacar que do déficíf trimsferid~
para 83, foram honrados, já neste exercício, os se~
guintes compromissos: CrS 2,8 bilhões relativos a
pessoal das administrações direta e indireta: CrS 1,9
bilhão de empréstimo junto ao Banca: do Nordeste:
Cr$ 200,0 inilhões de empréstimo junto ao Banco do
Brasil, e Cr$ 100,0 milhões de dfvida flutuante, perfazendo o total de CrS 5,0 bilhões.

as

Sr. Presidente, Srs. Senadores, está aqui, na pa(avra_do
próprio ex~Governador do Estado que antecedeu ao Governador Wilson Braga: a situação da Paraíba que é de
calamidade em matéria financeira.
O novo Governador do Estado, ao assumir, disse ã
imprensa que:
O Estado está devendo Cr$ 20 bilhões e os recursos disponíveis estão comprometidos coffi o Banco
do Nordeste do Brasíl e outras instituições de crêdi-

do graus e, em parte, à implantação de um programa de
mdho_ria do serviço de saúde e expansão da rede de aten·
dime11to do Estado.
O nosso vo_to, portanto, é favorável a despeito das dificuldades reconhecidas dos Estados e Município-s pará ar~
car com o ônus de emprêstimo dessa natureza.
, Como observei, o meu pensamento ê que grande parte
dessa dificuldade decorre, exatamente, do estancamento
do nuxo de recursos quando o Senado negou aprovação
desses pedidos, qu~se indiscriminadamente. Era só Sr.
Presidente.
ATO DO PRESIDENTE No 63, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 52, iterii 38, e 97, inciso
-IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a de~
legação de c_omp_etência que lhe foí outorgada pelo Ato
n<:> 2/73 da Comlssão Diretora, resolve exonerar, a pedido, MARCOS VIElRA, do cargo em comissão de
Diretor-Execulivo do Centro Gráfico do senido Fi!dúãf
- CEGRAF, código SF-PAS-101.5, a partir desta data.
Sen~do- Federal, 28 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

to.
Por sua vez, após o Governador Wilson Braga estar
com o Senhor Presidente da Repúbtica, em recente au~
diência, os jornais de Brasília publicaram:
Mais de 30% da-foiçã-produtiva es-tá desempre·
gada, o lCM das Prefeituras atrasado três meses.
Este foi um resumo da situação do Estado apresentado ontem ·a Figueiredo pelo GovernadOr Wilson
Braga, que ouviu do Presidente outra consideração
amarga: "O País está sofrendo tanto quanto a Paraíba".
Nestas condições, Sr. Presidente, Srs. Senadores eu
não poderia, como Senador pelo metl Estado, votar favoravelmente a este empréstimo. Não o obstruo para
que a matéria seja devidamente àprovada e, não se diga
lá na Paraíba que eu estou tentante perturbar o iníCio de
uma nova administração, mas custo a crer que o meu Estado na situação ec.onômico-flnanceíra em que se enContra no momento, dentro do contexto da sofrida região
nordestina, possa fazer jus ao pagamento desses novos
encargos financeiros, pesadíssimos, para o seu orçamen-

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA SESSÃODE 27-4-83 .E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR; $ERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:

o SR. JOSE: UNS (Para enÇamjrlhãr-·a votação.) Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, -rl-ão discuto as razões do
nobre Líder Humberto Lucena, mas eu gostaria de fazer
uma observação. Passamos praticamente, dois anos no
Senado sem aprovar empréstimos para os EStados e Mu~
nicípios.
Ora, é sabido que uma grande parte do nuxo de recur~
sos para essas entidades provinha, exatamente, de empréstimos, oriundos principalmente de fundos que foram
constituídos pela União como instrumento__~e ajllda a es~
sas administrações. Na minha impressifó, Sr. Presidente
e nobre Líder Humberto Lucena, uma grande parte das
dificuldades dos Estados e Municípios, hoje, decorre
exatamente do estancamento dessa fonte de recursos que
vinha correndo normalmente e que, de uma hora para a
outra, foi suspensa.
De qualquer modo, votamos favorável à aprovação
desse empréstimo ao Estado da Paraíba, Primeiro, em
função de uma posição geral adotada pelos Partidos nesta Casa; segundo, porque o objetivo desse empréstimo é
de alto interesse social: ele se .destina, em parte, à ampliação da rede estadual de ensino dos primeiro e segun-

ATO DO PRESIDENTE No 64, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 52, item 38, e 97, inciso
IV,do Regimento Interno, e de conformidade com a delegação de competênci~ que lhe foi outorgada pelo Ato
n<:> 2f73 da Comissão Diretora, resolve nomear ALOI.$10 BARBOSA DE SOUZA, funcionârio aposentado
do Senado Federal, para exercer o cargo, em comissão,
de Diretor~Executivo do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, c_ódigo SF-DAS-101.5, a partir desta
dat~.

--Senado Federal,
Presidente.

is

de abril de 1983.- Nilo Coelho,

PORTARIA N' 09, DE 1983
~

Diretor-Gerat do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regulamentares, com base no disposto no art.
51' do Ato n<:> 48, de 1980, do Presidente do Senado Federã:J, resolve:
Art. I'i' O ingresso às dependências do Senado Federal far-sc-á em observância aos artigos 29 e 39 da Portaria
n~' 365, de 1980.
- ArL 2Y Aqs__ _,s.ervidores aptica-se o disposto nesta
Porturia, salvo çts_ exceções autorizadas pelo DiretorGt!ral Pãra os dos serviços consideraçiQS essenciais.
"Se.iiado Federal, 27 de abril de 1983,-- Aiman Nogueira da Gama, Diretor-Geral.

Ata da 78• Reunião do Conselho de Supervisão do Centro
Gráfico
do Senado Federal em 27 de Abril de 1983
Às dezessete horas e dez minutos do dia vinte e sete de
abril do ano t.ie mil novecentos e oitenta e três, na sala de
reuniões do Conselho de Administração do Senado Fe·
dera], sob a Presidência do Senhor Aiman Nogueira da
Gama, presentes os Coriselheiros Luiz do Nascimento
Monteiro, Luciano de Figueiredo Mesquita, Sarah
Abruhão e Marcos Vieíra, presentes, também, Geraldo
Freire- de Brito, Francisco Olímpia Pereira Marçal,
M6.rio Pinheiro Maia, Aloisio Barbosa de Sousa e João
de Moraes Sílva, respectivamente, Diretor Administrativo, Diretor Industrial, Encarregado da Divisão Industrial, Assessor Jurídico e Assessor Administrativo do
CEGRAF, reuniu~se o Conselho de Su_pervisão do Cen~
tro. GráTí~O do Senado- FCderal. Abertos os trabalhos, o
Dr. Aiman Nogueira da Gama, Vice-Presidente e no
exercido da Presidência do Conselho; comunicou que
conduziria os trabalhos de acordo com orientações rece-
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bidas do Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal Senador Nilo Coelho; solicitando, em seguída,
ao Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro que apresentasse parecer sobre a Prestação ·de Contas do CEGRAF, relativa ao 49 trimestre de 1982. Após a apresentação do parecer, o Senhor Presidente coloca a matéria
em dis.cusSão e nào havendo quem se manifestasse amesma foi colocada em votação, sendo aprovada. Em seguida, passando-se ao segundo item da pauta, o Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro apresenta parecer, referente à tomada de preços número 001/83- constante
do processo número 0431/83-CEGRAF, dizendo qufi!. "o
exame atento de toda documentação contida no processo demonstra terem sido atendidas todas as formalidades
legais que regem a matéria, sendo a aquisição considerada necessária ao funcionamento do CEGRAf". Continuando, diz S' Conselheiro que diante do exposto opina
pela homologação da tomada de preços. Após considerações em torno da matéria, a mesma é colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência ã reünião, o Senhor Presidente Dr. Aiman Nogueira
da Gama - passa a palavra ao Conselheiro Luiz do
Nascimento Monteiro que apresenta parecer sobre o
processo nl1mero 0416/83, referente à tomada de preços
número 004/83- CEGRAF, para aquisição de chumbo
e estanho destinada à correção da liga de metal para linotipo. Após a leitura do p~recer e um relato sobre o
processo, ã matêria colocad-a em dis_cussão pelo Senhor
Presidente tfo Conselho, e não havendo, por parte dos
Conselheiros, nenhuma manifestação discordante, a matéria é c_otocada ém votação, sendo aprovada por todos.
Dando continuidade aos trabalhos, o Conselheiro Luiz
do Nascimento Monteiro apresenta parecer sobre o relatório do "Levantamento dos Edifícios do CEGRAF'\
dizendo, textualmente que "O Diretor Executivo do CEGRAf - Dr. Marcos Vieira - constituiu Comissão
composta de Servidores daquele Orgão, encarregada de
promover o levantamento das áreas construídas do CEGRAF e bem assim seus valores contábeis." Finalizando, di:z o conselheiro que" cabe, pois, a este Conselho,
aprovar o relatório que ora apreciamos e registrar em
ata, voto de louvor, ao Dr. Marcos Vieira, pel~ iniciativa, e aos seus funcionários que procederam o levantamento, por importante contribuição à Administração do
CEÓRAF----;-', Conduída a apresentação do parecer, o Senhor Presidente- em exercício- Dr. Aiman Nogueira
da Gama retoma a palavra e coloca a matéria em discussão, sendo a mesma debatida amplamente por todos os
presentes. Logo após, a mesma é colocada em votação,
sendo aprovada par unanimidade. O Presidente, dando
seqüencia aos trabalhos, dá a palavra ao Dr. Luiz do
Nascimento Monteiro que profere parecer favorável
sobre o item quinto da pauta- Balanço Geral do ano de
1982 do CEGRAF após colocar em discurssão a matéria, submete a votação, sendo a mesma aprovada. Em
seguida, a palavra é concedida ao Diretor Executivo do
CEGRAF- Dr. Marcos Vieira- que faz uma explanação sobre o problema das recentes requisições de Servidores do CEGRAF, para o Senado Federal, dizendo
da preocupação da Diretoria do Órgão, com relação a
este assunto, pols--o número de Casos desta natureza tem
aumentado nos últimos meses. O Senhor Presidente recebeu do Diretor Executivo, na oportunidade, o levantamento dos casos existentes e logo após, autoriz-ou a
apresentação de sugestões, por parte do CEGRAF e do
PRODASEN, visando -a obter uma solução para o
problema dos pagamentos desses Servidores. A seguir, o
Senhor Presidente coloca em discussão os processos números 0681/83 e 0264/83 do CEGRAF, relativos aos aumentos de claros de lotação no emprego de Técnico Gráfico, constante do Plano de Classificação de Empregos
do CEGRAF.
Após a exposição feita pelo Senhor Presidente e amplo
debate da matéria, o Conselho de Supervisão resolve
aprovar o aumento dos claros de lotação em mais doze
(12) o número de_empregos de Técnico Gráfico, "A", do
Quadro de pessoal do CEGRAF, a serem providos posteriormente. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a

1388

Sexta-feira ,29

DIÁRlO 00 CONGRESSO NAC10NAL(Seçàol!J

presença de todos, o Senhor Presidente - em exercício
-Dr. Aiman Nogueira da Gama, declara encerrados os
.trabalhos, e para constar, Eu, Mauricio "Silva, Secretário

do Conselho, lavrei a presente Ata que depois de lida e
aprovada será assinada pelos demais membros. Brasltia,
28 de abril de I983. Aiman Nogueira da Gama, Presiden-
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te em Exercício - Luiz do Nascimento Monteiro,
Membro- Luciano de Figueiredo Mesquita, MembroSarah Abrahão, Membro - Marcos Vieira, Membro.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
ANO XXXVIII- N• 041

CAPITAL FEDERAL

SÁBADO, 30 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• 141, DE !983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Ara~
guaía, Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$
56.508.859,95 (cinqüenta e seis milhões, quinhentos e
oito mil, oitocentos e cinqiienta e nove cruzeiros e noventa e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I. -ATA DA 51• SESSÃO,
EM 29 DE ABRIL DE 1983

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Oficias do Sr~ J9Secretário da Câmara dos Deputados

Encaminhando â revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
- PnJjeto de Lei da Câmara n"
8/83 (n9 1/83, na Casa de origem),
que reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos
servidores da Câmara dos Deputados,' e dá outras providências.

-Projeto de Lel da Câmara ns>
9/83 (n" 4/83, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que concede pensàci
especial a Dom José Newton de AI-

meida Baptista, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n9
Wj83 (n<:> 170f83, na Casa de origem), que institui o seguro_desemprego.

1.2.5- Discursos do Expediel!te
SENADOR ALMIR PINTOArtigo publicado no jornal "Correio Brazíliense", de autoria do jornalista José Helder de Souza, intitulado "Água para o Nordeste".

1.2.2 - Comunicação da Presidência
- Prazo para oferecimento_ de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara n'>' 9, de !983.

SENADOR ALOYSIO CHAVES- Visita realizada pelo Presidente João Figueredo ao México.

1.2.3- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado ~"'
69j83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre
incentivo à aquisição de- veículo
utilitário, movido a álcool, por
produtor rural, nas condições que
especifica.
1.2.4- Requerimentos
N9s 642 e 643, de ! 983, de desarquivamento de proposiçõeS que
rnenci"onam.

SENADOR GUILHERME
PALMEIRA - Análise da crise
por que passa o setor alcooleiro e
canavieiro do Nordeste.
SENADOR NELSON CARNEIRO. como Líder do PTB- Dia do
Trabalho.
SENADOR
M/)LLER- Demissões em massa

de servidores que estariam ocorrendo no Estado de Mato Grosso.

Art. }9 ~ a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia,
Estado de Mato Grosso, 'nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS: 56.508.859,95 (cinqUenta e seis milhões,
quinhentos e oüo mil, oitocentos e cinqüenta e nove cruzeiros e noventa e cinco centavos), correspondentes a
35.252,16 OR-TNs, considerado o valor nominal da
ORTN de Cr$ 1.602,99 (um mil, seiscentos e dois cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em marçoj82, 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- sede 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.
Senado Federal, 28 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 171, parágrafo único, da Constituição e, eu, Nilo
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 142, DE 1983
Autoriza a aliena~ào de terras de propriedade da
Superintendência da Zona Franca de Manaus- SU~
FRAMA, à Empresa Agropecuária Porto Alegre
S.A.
Art. 19 É a Superintendência da Zona Franca de
Manaus- SVFRAMA, autorizada a alienar uma ârea
de terras de 15.000 ha (quinze mil hectares), de sua propriedade, localizada no Distrito Agropecuário da Zona
Franca de Manaus, adquirida por doação do Governo
do Estado do Amazonas, nos termos da Lei n9 878, de25
de setembro de 1969, à Empresa Agropecuária Porto
Alegre S.A., estabelecida na cidade de Manaus. Estado

1390 Sábado 30

1.3- ORDEM DO DIA

- Redaçào Final do Projeto de
Resolução n"' 85/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Cubatão,
Estado de São Paulo, a elevar em
Cr$ 679A04.096,72, o montante de
sua dívida consolidada. Aprovada.
À promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n9 101/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Maceió
(AL), a elevar em Cr$
130.213.939.45, o ·montãnte âe sua
dívida consolidada. Aprovada. Ã
promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n9 60/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Candelária
(RS), a elevar em Cr$
56.965.900,00, o mOntante de sua
dívida consolidada. Aprovada. À
aprovação.
- Redação Final do __ Projeto de
Resolução nll 16/83, que suspende
a execução da Lei.nll 239, de 26 de
setembro de 1978, do Municipio de
Queiroz, no Estado de São Paulo.
Aprovada. Ã promulgação.
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3.619.000,00. Aprovada. À promulgação.

pública no episódio dos aviões
líbios.

- Redaçào Final do Projeto de
Resolução n11 20/83, que auf6rtza a
Prefeitura Municipal de São Paulo
(s-P},
elevar em Crt
503.460.012,06, o montante de sua
dívida_consolidada. Aprovada. Ã
promulgação.

1.5- COMUNICAÇÃO
P&ESIDI':NCIA

- Redação Final do Projeto de
Resolução n11 21/83, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Uberlândia_ (MG), a elevar em Cr$
495.756.000,00, o montante de sua
-dívida consolidada. Aprovada. A
promulgação.
1.4 - DISCURSOS APOS A
ORDEM DO DIA
- SENADOR ITAMAR FRANCO
- Instalação da Comissão Mista
incumbida do estudo sobre a Proposta de Emenda à Constitulçãó nQ
5, de 1983, que dispõe sobre a
eleição direta para Presidente e
Vice-President(,! da República.

Art. 211 A operação de alienação a que se refere o artigo anterior será efetuada sob a forll@:de promessa de
compra e venda, com cláusula resolutiva que condiciona
a Javratura da escritura de compra e venda da área ao fiel
cumprimento da execuÇão do projeto aprovado pela Resolução n~> 139, de 1976, do Conselho de AdminiStração
da SUFRAMA, obedecidas as exigências estabelecidas
no Regulamento para Alienação de Terras nõ Distrito

Término do prazo para apresentaçrto de emendas ao Projeto de
Resolução nll 22, de 1983,\:jue cria
a Comissão de Ciência e Tecnologia.
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. Virgílio Távora, pronunciado na Sessão de 19-4~83.
Do Sr ... Almir Pinto, pronuncia_do na SessãQ de 28-4:-_8_3.
3- RETIFICAÇÃO
Ata da 43• Sessão, realizada em

SENADOR HELV!DIO NUNES--Apelo em favor de ajuda fedeia"l-imediata às populações do
- Redação Final do Projeto de
Pi_auí_, nos. moldes que especifica,
Resolução nll 17/83, que suspende
tendo em vista a situação dramátia execução do art. 511 da Lr;i n9 2~3, - ·c)~. ali r_elnante face o recrudescide 2 de dezembro de 1977, do M umento da seca.
nidpio de Populina, no Estado de
SENADOR FÃBIO LUCENA
São Paulo. Aprovada. Ã promul- Apoio ao pronunciamento do
gação.
orador que o antecedeu na tribuna.
Tr3.ilscurso do 29 aniversáriO do
- Redaç.ã.o .Final do Projeto de
Resolução nll 19/83, que autoriza a
atentado terrorista do Riocentro.
Prefeitura Municipal de Itaueira,
Solidariedade de S. Ex' e do Go~
Estado do PiaU:í, a cOritratar ope-vernador do Amazonas às medidas
ração de crédito no valor. de Cr$
tomadas pelo Presidente da Re-

do Amazonas, para implantação de projeto agropecuáriO, te"ndo a seguinte posição geográfica e limites:
Norte (Oeste, M I M
2) uma linha quebrada de
lO.SOO metros, paralela à Rodovia BR-174 e a lOO metros de distância de seu eixo, pela margem direita, com
início no seu km 80 e término no km 90,5; Lado Direito
3) uma linha reta.de 16.600 metros
(Norte, M 2M
seguindo o azimute de.J IOQ 41", com início a 100 metros
do eixo da Rodovia BR-174, à altura do km 90,5 pela
margem direita, limitando com terras de Monterosa S/A.
e da SUFRAMA; Fundos (Leste M 3M
4) uma linha reta de 8.000 metros seguindo o azimute de 188° 41",
limita-ndo com terras da SUFRAMA; Lado Esquerdo
(Sul, M 4 M
1) uma linha reta de 14.900 metros seguindo o azimute de 279Q 41 ", limitando com terras da
SUFRAMA e de Hahor Oscar Castellani, terminando a
100 metros do eixo da Rodovia BR-174, no km 80 pela
margem direita, com o perímetro total de 50.000 metros.
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Conselho Administrativo da SUFRAMA, nos termos daResolução n<? 25(77, objetiv<Jndo a ímpluntução de 7.050
h01 (sete mil e cinqüenta hectares) de pastagens para a
criação ·de um rebanho com 11.492 (onze mil, quatrocentos e noventa e duas) cabeças, entre bovinos e.bubalioos,
com investimento total de Cr$ 57.988.174,00 (cinqUenta
e sete milhões, novecentos e oitenta e oito mil, cento e setenta c quatro cruzeiros).
Art. 211 A área mencionada no artigo anterior será
alienada mediante promessa de compra e venda, com
cláusula resolutiva que condicione a Iavratura_da escritura de compra e venda da área ao fiel cumprimento do
cronograma fisico-financeiro da execução do projeto.
Parágrafo único. A cláusula resqlutiva a que se refere este artigo poderá ocorrer, ainda, se a empresa não
iniciar a implantação do projeto dentro de I (um) ario~
contado a partir da data da escritura de promessa de
compra e venda, ou se houver paralisação na implantação do projeto, hipótese, que, uma vez verificada, riin·
tegrará a SUFRAMA na posse da área, podendo esta
proceder â nova alienação.
Art. 3<:> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 28 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 Ceolho,
Presidente, promulgo a seguinte

20-4-83.

4-ATO DO PRESIDENTE
DO SENADO
No 65, de 1983

6- MESA DIRETORA
7 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS_
8-C"OMPOSICÃO DAS COMISS0ES PERMANENTES

Agropecuário da SUFRAMA- Resolução nll 27, de }9
d~ agoSto Oe.1975, ·e as disposições do Código Flores~~!.
Art.- 39 Esta Resolução entra em vigor na data- de
sua publicação.
Senado Federal, 28 de abril de 1983. -Nilo Coelho.
Presidente,

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 171, parágrafo único, da Constituição e, eu, Nilo
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 143, DE 1983
Autoriza o Poder Executivo a alienar lotes no Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA, à empresa Agropecuária Esteio S.A., para a implantação de projetos
agropecuário!ô"t em área de 15.000 ha (quinze mil hectares).
Art. t 11 É o Poder Executivo ;:Lutorizado a alienar, à
empresa Agropecuária Esteio S.A., área de 15.000 ha
(quínie mi! hectares) no Distrito Agropecuârio da Superintendênci~ da Zona Franca de Manaus -.SUPRAMA, para a implantação de projetas aprovados pelo

RESOLliCÃO No 144, DE 1983
Autoriza o Got·erno do Estado do Piauí a elevar
em CrS 63.634.169,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e nove
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 111 i! o Governo do Estado do Piauí, nos termos
do Art. 211 da Resolução n9 93, de t 1 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de
sua dívida consolidada em Crl63.634.169,00 (sessenta e
três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e nove cruzeiros), correspondentes a 30.374,45
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cri
2.094,99 (dois mil, noventa e quatro cruzeiros e noventa
__ e nove centavos), vigente em agosto/82, a fim de que
possa contratar um empréstimo di= iguilt valor junfó à
Caixa Econõmica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS. destinado â construção de equipamento de uma
unidade mista de saúde oo Município de Castelo do
Piauí, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação,
Sen_ado federal, 28 de abril de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 51' Sessão,
em 29 de abril de 1983
I• Sessão Legislativa Ordinária,
da 47• Legislatura
Presidência do Sr. M oacyr Da/la
ÀS 14 H_ ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES.-

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice" MichitesFábio Lucena- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes-
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Hêlio Gueiros -- Alexindre Costa :.__ João castel~
Alberto Silva - Helvídio Nunes - -Almir Pinto Vi-rgí!ío Távora- Marcondes Gade!ha -- Nilo Coelho
- Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Passos

Arl. 59 Nos cálculos decorrentes da execução desta
serão desprezadas as frações de cruzeiros.
~rt. 6" A Mesa da Câmara dos Deputados expedirã
as normas complementares à execução do disposto nesta
lei.
Art. 7" A despesa decorrente da aplicação desta lei
correrá à conta das dotações constantes no Orçamento

Geral da União para o ex.ercício de 1983.

Art. 8"' Esta lei entra em vigor na data de sua pubJiw
caçào, retroagindo seus efeitos a 1"' de janeiro de 1983.
Art. 9"' Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 34 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ]9-Secretário procederá à leitura do Expediente.

LEGISLAÇÃO CITADA
LE1 No 6.992, DE 25 DE MAIO DE 1982
Reajusta os ~'a/ores de vencimentos, salários e pro..
ventos dos servidores da Câmara dos Deputados, e dá
outras providências.

E lido o seguinte

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso NacioD.al decreta e eu
sanciono a seg!J.inte Lei:
Art. I,. Os valores de vencimentos, salários e gratifica<;ões dos servidores em atividade da Câmara dos Deputados, decorrentes da aplicação da Lei n"' 6.907, de 21
de maio de 1981, ficam reajustados em:
1-40% (quarenta por cento), a partir de 19 de janeiro
de l9S2; e

EXPEDIENTE

O FI CIOS
Do Sr. 1"'-Se:cretário da Câmarã. dos Deputados encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguil'!tes
projetas:
PROJ-ETO DE LEI DA CÁMARA No 8, DE 1983
(N"' I/83, na Casa de origem)

11-40% (quarenta por cento), a partir de 1' de maio
de 1982.
Parágrafo único. O percentual fixado no inciso II incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o inciso I.
Art 29 . OS proventos de inatividade ficam reajustados na forma estabelicida no artigo anterior.
Art. 39 Os servidores ativos e inativos, não beneti~
ciados pelos reajustes previstos nos arts. i 'r' e 2"' desta Lei,
terão os atuais valores de vencimentos, salários provenfos majorados na forma do mesmo art. }9 e seu parágrafo úníco.
--

Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores da Câmara dos Deputados, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Parágrafo único. O percentual fixado no inciso II
deste artigo incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o inciso I.
Art. 2' Os proventos de inatividade ficam reajustados na forma estabelicida no artigo anterior.

e

Art. 49 Fica -elevado para CrS 600,00 (seiscentos cru~
-zeiros) o valor do salário~famíJia.
Art. s~_- Nos cálculos decorrentes da execução desta
lei serão desprezadas as fraçôes de cruzeiros.
Art. 6"' A Mesa da Câmara dos Deputados expedirá
as normas complementares à execução do disposto nesta

lei.
Art. 7"' A despesa decorrente da aplicação desta lei
correrâ à conta das dotações co'nstantes no Orçamento
Geral da União para o exercício de 1982.
- ---Art. g, Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação, retroagindo seus efeitos a J9 de janeiro de 1982.
Art. 9"' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1982; 161"' da Independência e
94"' da República, - João Figueiredo - Ibrahim Abi..
Ackel.

Art. 39 Os servidores ativos e inativos, não beneficiados pdós reajustes previstos nos arts. i"' e 29 desta lei,
terão os atuais valores de vencimentos, salários e proventos majorados na forma do mesmo art. {9 e seu_parágrafo único.
Art. 4" Fica erevado para CrS 1.200,00 (um mil e duzentos cruzeiros) o valor do salário-família.

GRUPO: D!REÇÃO E ASSESSOR.AMENTO SUPERIORES
CÓDIGO: DAS

VENCIMENTO OU SALÁRIO MENSAL-CR$

DAS-I
DAS-2
DAS-3
DAS-4
DAS-5
DAS-6

IO-J-82

A partir de
]9-5-82

Representação
Mensal

104.547,00
I23.557,00
I37.8I6,00
I6!.578,00
17!.082,00
190.094,00

146.365,00
I72.979,00
I92.942.00
226io<i,oo
239.514,00
266.Í31,00

20%
35%
45%
50%
55%
60%

A partir de

Reajusta os atuais valores de vencimentos, salários
e proventos dos servidores civis do Poder Executivo,

bem como os das pensões, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item UI, da Constituição, decreta:
Art. I 9 Os atuais valores de vencimentos, salários e
proventos do pessoal civil do Poder Executivo, constantes dos anexos do Decreto-lei n'r' 1.902, de 22 de dezembro de 1981, da Lei n"' 7.035, de 5 de outubro de
I 982, e do Decreto-Lei n"' 1.969, de 25 de novembro de
1982, bem como os das pensões, serão reajustados em:
I ~40% (quarenta por cento), a partir de 19 de janeiro
de 1983; e
II- 30% (trinta por cento), a partir de 1"' de junho de
1983.
Parágrafo único. O percentual fixado no item II incidi rã sobre os valores resultantes do reajuste de que trata
o item I.
Art. 2"' Os servidores ativos e os funcionários inati~
vos, não beneficiados pelos reajustes previstos no artigo
I"' deste Decreto-lei, tefão os atuais valores de vencimentos, salários e proventos máíorados em duas parcelas,
sendo a primeira de 40% (quarenta por cento), a partir de
''de janeiro de 1983, e a segunda de 30% (trinta por cento), a partir de I' de junho de 1983, ínCidente sobre o vâlor resultante da aplicação do percentual da primeira
parcela.
Art. 39 Fica elevado para Cr$ 1.200,00 (hum mil e
duzentos cruzeiros) o valor do salário-família.
Art. 49 Continua em vigor o disposto no§ 1"' do art.
6"' da Lei n9 6.036, de 1"' de majo de 1974.
Art. 59_ Nos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 6\' O Departamento Administrativo do Serviço
Público elaborará tabelas com os valores reajustados na
forma deste Decreto-lei e expedirá as normas complementares para a sua execução.
Art. 79 A despesa decorrente deste Decreto-lei cor~
rerá à conta das dotações do Orçamento Geral da Uniã_o
para o exercício de 1983.
Art. 89 Este Decreto-lei entrará em vigor em }9 de
janeiro de 1983, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezerilbro de 1982; 161"' da Independên~
cia e 94' da República. -JOÃO FIGUEIREDO- Dei·
fimNetto.
(Ás Comissões de Constituição e Justiça. de
Serviço Público CMI e_ de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N' 9, DE 1983
(N"' 4/83, na Casa de Origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Concede pensão especial a Dom José Newton de
Almeida Baptista e dá outras providências.

-o

ANEXO I
QUADRO PERMANENTE

Níveis

l39I

DECRETO-LEI N' !.948
DE 28 DE DEZEMBRO DE I982

_ jei

Pôrto- Luiz Viana- José lgnácio- Moacyr DallaAmaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturn.iK
no - Itamar Franco ~ Alfredo Campos - Amaral
Furlan - Henrique Santillo- Gastão Müller- Aff0nM
so Camargo - Alvaro Dias - Enéas -Faria - Lenoir
Vargas - Pedro Simon.

Art. l'r' Os valores de vencimentos, salários e gratificações cios servidores em atiVidade da Câmara dos Deputados, decorrentes da aplicação da Lei n' ~.992,_ de _25
de maio de 1982, ficam reajustados em:
I - 40% (quarenta por cento), a partir de l'dejaneiro
de 1983; e
II- 30% (trinta por cento), a piirtir de l' dej~nP,o de
1983.
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-cOngresso Nacional decreta:
- Art. }9 ~concedida a Dom José Nev.~on de Almeiw
da Baptista uma pensão especial mensal de valor correspondente a 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo vigente no País.
Parágrafo único. Essa pensão não se estenderá a desctõélentes oU -a eventuais herdeiros do beneficiado.
Art. 2"' A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Previdenciários da União - Recursos
sob Supervisão do Ministêrio da Fi!Ze:nda.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrãrlo.
MENSAGEM No 54, DE 1983
Excelentisslm.os ·serihor.es Membros do Congresso Nacional:
N!)S termos do art .. 5J, da Constituição Federal, tenho
a hOnra de Submeter à elevada deliberação de Vossas Ex-
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ANEXO II
(LEI N' 6.99I, DE 25 DE MAIO DE I982)

CARGOS OU EMPREGOS DE NIVEL
SUPERIOR

Referência

NS- I
NS- 2
NS- 3
NS- 4
NS- 5
NS- 6
NS- 7
NS- 8
NS- 9
NS-IO
NS-II
NS-I2
NS-I3
NS-14
NS-15
NS-I6
NS-17
NS-18
NS-19
NS-20
NS-21
NS-22
NS-23
NS-24
NS-25

Vencimento ou Salário - CrS

A partir de

A partir de

1"'-1-82

i'-5-82

40.287,00
43.335,00
45.498,00
47.766,00
50J64,00
52.656,00
55.295,00
58.055,00
60.295,00
93306,00
65.731,00
_69.035,00
71.660,00
75.244,00
78.570,00
82.034,00
85.640,00
89.9I6,00
94.4I3,00
99;143,00
104.091,00
I09.3Q6,00
- II4.758,00
120.493,00
- 1_26.525,00

56.40I,OO
60.649,00
63.697,00
66.872,00
70.229,00
73.7I8,00
77.4I3,00
81.277,00
84.4I3,00
88.628,00
92.023,00
96.649,00
I00.324,00
l05.34I,OO
109.998,00
II4.8~7,00

ll9.896,00
I25.882,00
132.178,00
I36.800,00
145.727,00
153.028,00
I60.66I,OO
I68.690,00.
l77.I35,00

celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se~
nhor Ministro de Estado Chefe do EstadQ~Maior das
Forças Armadas, o anexo projeto de lei que "concede
pensão especial a Dom José Newton de Almeida Baptista, e dã outras providências".
Brasília, 17 de fevereiro de 1983. -João Figqeiredo.
ESPOSJÇÃO DE MOTIVOS N' 0016I CELRM, DE
24 DE JANEIRO DE I983, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO CHEFE DO ESTADO-MA!OR DAS
FORÇAS ARMADAS.
/,-. (D '
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A Lei n"' 6.923, de 29 de junho de 1981 que dispõe
sobre o Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Armadas, estabelece:
..Art. 15.' Os Capelães Militares serão transferidos
para a reserva remunerada:
I - ex ojficio, a·o- atingirem a idade limite de 66 (sessenta e seis) anos;
-II- a pedido, desde que contem 30 (trinta) anos de
serviço."
Como se observa, tal dispositivo legal refere-se apenas
aos Capelães Militares, nada dispondo sobre o cargo de
Vigário CaStrense do Brasil.
2. O Vicariato Militar, do qual recebem a jurisdição
canônica o.s Capelães Militares, presta, por intermédio

CARGOS OU EMPREGOS DE NIVEL
MÉDIO

Referência

cessão de Pensão Especial a Dom José Newton de Almeida Baptista. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Exc~~n?ia, Set]-hor Presid.~nte, os protestos de meu mais
profundo respeito:
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Waldir de Vasconcelos Mi~
nistro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas

Vencimento ou Salário- CrS

A

NM- I
NM- 2
NM- 3
NM- 4
NM- 5
NM- 6
NM- 7
NM- 8
NM- 9
NM-IO
NM-II
NM-I2
NM-13
NM-I4
NM-I5
NM-I6
NM-I7
- NM-I8
NM-I9
NM-20
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM-25
NM-26
NM-27
NM-28
NM-29
NM-30
NM-3I
NM-32
NM-33
NM-34
NM-35

Abril de 1983

partir de
}'i'-1-82

I3.913,00
I4.623,00
I5.360,00
I6.III,OO
I6.9I7,00
I7.768,00
I8.485,00
I9.308,00
20.I76,00
20.977,00
21.803,00
22.646,00
23.545,00
24.476,00
25.433,00
26.4I8,00
27.307,00
28.368,00
29.467,00
30.709,00
32.3I3,00
33.913,00
35.632,00
37.43I,OO
39.397,00:
41.269,00
43.335,00
45.408,00
47.760,00
50.164,00
52.656,00
55.674,00
61.809,00
67.383,00
73.45I,OO

A

partir de
i'-5-82

I9.478,w·-20.472,00
21.504,00
22.595,00
23.683,00
24.875,00
25.879,00
21.oJr,oo·
28.i46,00
29~367,00

30.924,00
31.784,00

32:983,00
34.298,00
35.606,00
36.989,00
38.229,00
39.7I5,00
41.253,00
43.070,00
45.238,00
47.506,00
49.884,00
52.403,00
55.829,00
57.776,00
60.809,00
63.907,00
66.872;00
70.229,00
73_7I8,00
79.343,00
86.520,00
94.316,00
!02.83I,OO

de~!es, !l-SSistência religiosa, espiritua1 e nioral aos militares das Forças Armadas e aos seus familiares.
3. Investido que foi Dom José N_ewton de A(meida
Baptista, Arcebispo de Brasília, em 9 de novembro de
1963, por Decreto emanado da Sagrada Congregação
Consistorial, no cargo de Vigário Castrense do Brasil,
vem desenvolvendo desde então intensa obra de orientação pastoral dos Capelães Militares, com vistas ao fortalecimento das tradicionais convicções religiosas do militar brasileiro.
4. A outorga das condecorações d-as Ordens P.o
Mérito Naval, Militar e Aeronáutica, no grau de Grande
Oficial, foi o reconhecimento da obra meritória do prec~aro Vigário Castrense por parte das Forças Singulares.
-5-.- Pelo Aviso n9 091, de 22 de outubro de 1982, o
Ex mo Sr. Ministro do Exército encaminhou a este
Estado-Maior, anteprojeto de lei que concede Pensão
Especial ao insigne arcebispo.
6. Os Ministros da Marinha e da Aeronáutica se pronunciaram favoravelmente,
7. Deixando em breve o eminente sacerdote o _Governo da Arquidiocese de Brasília e considerando que
não possui nenhum amparo dos órgãos previdenciários
do País, tendo a honra de submeter à consideração de
Vossa Excelência o anteprojeto de lei que trata da con-

LEGISLAÇÃO CITADA
.
LEI N' 6.923
DE 29 DE JUNHO DE I981
. l}ispõe sobre o Serviço de Assistência Religiosa
nas Fàfoças ArmO.das.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPITULO I
D~ Finalidade e dã. Organização

Art. {9 O- Serviço de Assistência Religiosã nas
Forças Armadas_- SARFA, será regido pela presente
Lei.
Art. 29 O .Serviço de Assistência Religiosa ·tem pó i'finalidade prestar assistência religiosa e espiritual aos
militares, aos civis das organizaçõeS inílitares e às suas
famílias, bem C'!mo atender a encargos relacionadOs com
as atividades de -educação moral realizadas nas Forças
Armadas.
_, ArL 39 O SerViço de Assistência Religiosa funcionará:
I -em tempo de paz: nas unidades, navios, bases,
hospitais e outras organizações mÚitares em que, pela localização ou _situação especial, seja recomendada a assis---- --- -tência religiosa:;
~11---,em:..tempo de guerra: junto às fÕrç3.s em operações, ~ ~a forma prescrito no incisO :interiOr.
A_rt. 49 O_SerYicÕ de Assistência ReligiosâSérâCõrlS:
tituído de Capelães Militares, selecionados entre sacerdotes, __ mil!istros religiosos ou pastores, pertencentes a
_qualquer religião que não atende contra a_discipiina, a
moral e as leis em vigor.
-Parágrafo úníco. Em cada Força Singular será instituído _um Quadro_ de Capelães Militares, observado o
efetivo de que trata o art. 89 desta Lei.
Art. 59 Em cada Força Singular o Serviço de Assis=
tência Religiosa terá uma Chefia, diretamente subordinada aq__ respectivo órgão setorial de pessoal.
Art. 69 A Chefia do Serviço de Ass.stêncía Religiosa, em cada, Força Singular, será exercida por um
Capitão-de-Mar-e-Guerra Capelão ou por um Coronel
· Capelão, nomeado pelo Ministro da respectiva Pasta.
Art. 79 As Subchefias correspondentes aos Distritos
e Comandos Navais, Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Comando-em-Chefe da Esquadra, Comandos de Exércitos e Militares de Área, e Comando
Aéreos Regionais serão exercidas por Oficiais Superiores
Capelães.
Art. 89 O efetivo, máximo de Capelães Militares da
ativa por postos, para cada Força Singular, é o seguinte:
I - na Maiinha:
-Capitão-de-Mar-e-Guerra Capelâo .......•.
-Capitão-de-Fragata Capelão . . . . . . . . . . . . . . 3
--Capitão:de-Corveta Capelão . , ... , . . . .
-5
--Capitão-Tenente Capelão .... ·~, ..... ,. .• . .8.
- 19 e 2"'-Tenentes Capelães .. , ...... ._..,__, ._.._. ._. 13
II- no Exército:
- Corõnel Capelão ... , .......... , ..... , . , . 1
- Tenente-Coronel Capelão . , . . . . . . . . • • . . . . . .6
-Major Capelão . . . . . . . ... .. .. .....•.•.•.. 7
- Capit~o Capelão . , , ................••.• ~ 16
}9 e 2"'-Tenentes Capelães .. , . , . , . ,_. ._ ..... ._ 20
III- na Aeronáutica:
- Coronel Capelão ....... , . , ... .
- Tenente-Coron'el Capelão ...... .
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Abril de 1983

- Major Capelão ........ -~. . . . . . . . . . . . . . . . s
- Capitão Capelão . , . • • . . . . . • . . . . • . • . . . . . . 8
- 1q e 29-Tenentes Capelães
.. , ........•. _ 13

Parágrafo único.

O efetivo de que trata este artigo

será acrescido aos efetlvos, em tempo de paz, fixados ern
lei específica p3.rã- a Mãfínha, Exército e Aeronáutica,
respectivamente.

Art. 9~' O respectívo MinistrO M-iliti:lr baiJtará ato fixando os efetivos, por postos, a vigorar em cada ano,
dentro dos limites previstos nesta Lei.
Art. 10. Cada Mirifstério Militar atentarã para que,
no posto inicial-de Capeião Militar, seja mantida a devida proporcionalídade entre os Capelães das diversas reli-

giões e as religiões professadas na respectiva Forca.
CAPITULO II
Das Capelães Militares
SEÇÃO I
Generalidades
Art. 11. Os Capelães Militares prestarão serviços
nas Forças Armadas, como oficiais da atlva e da reserva
remunerada.
Parágrafo único. A designação dOS Capelães -da re~
serva remunerada, será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 12. Os Capelães Militares designados, da ativa
e da reserva remunerada, terão a situação, as obrigações,
os deveres, os direitos e as prerrogativas regulados pelo
Estatuto dos Militares, no que couber.
Art. 13. O acesso dos Capelães Militares aos diferentes postos, que obedecerá aos princípios da Lei de
Promoção de Oficiais da Ativa das Forças Armadas, será regulamentado pelo respectivo Ministro.
Art. 14. O Capelão Militar que, por ato da autoridade eclesiástica competente, for privado, ainda que
temporariamente, do uso da Ordem ou do exercício da
atividade religiosa, será agregado ao respectivo Quadro,
a contar da data em que o fato chegar ao conhecimento
da autoridade militar competente, e ficará adido, para o
exercício de outras atividades não religiosas, à organização militar que lhe for designada.
Parágrafo úniCo. Na hipótese da privação definitiva
a que se refere este artigo, oU da privação temporÚia ultrapassar dois anos, consecutivos ou nã_9 -~_r_á o Capelão
Militar demitido ex officio, ingressando na reserva não
remunerada, no mesmo posto que possuía na ativa.
Art._ IS. Os Capelães Militares serão transferidos
para a reserva remunerada:
I - ex officio, ao atingirem a idade limite de 66 (sessenta e seis) anos;
I I - a pedido, desde que contem 30 (trinta) anos de
serviço.
Art. 16. A idade limite de permanência na reserva
remunerada, para o Capelão Militar, será de 68 (sessenta
e oito) anos.
Art. 17. Aos Capelães Militares aplicarse-ão as mesmas normas e condições de uso dos uniformes existentes
para oficiais da ativa de cada Força Singular.
Parágrafo único. Em cerimônia religiosa, os_ Cape-:_
tães Militares deverão trajar seus hábitoS oU vestes ecletares.
siá.stic:os, mesmo no iriterior das organizações

mm

SEÇÃO II
Dt;t Ingresso no Quadro' de
Capelães Militares
Art. 18 Para o ingresso no Quadro de Capelães Militares será condição o prescrito ·no art. 49 desta Lei, bem
como:
I - ser brasileiro nato;
II- ser voluntário;
III- ter entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
IV- ter curso de formação teológica regular de n!vel
universitário, reconheddo pela autoridade eclesiâstica de
sua religião;

V~ possuir, pelo me:nos, 3 (tr;ês) anos de atividades
pastorais;
VI- ter consentimento expresso da autoridade eclesiástica da respectiva religião
VII- ser julgado ::1pto em inspeção de saúde; e
Vlll- receber conceito favorável, atestado por
(dois) oficiais superiores da ativa das Forças Armadas.
AfL-19~ Os candidatos que satisfizerem às condições
do artigo anterior serão submetidos a um estágio de instruçào e de adaptação c~m duração de até 10 (de:z) meses, durante o qual serão equiparados a Guarda-m').rinha
ou a Aspirante a Oficial, fazendo jus somente à remuneração correspondente.
Parágrafo único. O estágio de instrução e adaptação
deverá, obrigatoriamente, constar de:
a) um período de instrução militar geral na Escola de
Formação de Oficiais da Ativa da Força Singular, respectiva;
h) um período como observar em uma Escola de
Formação de Sargento da Ativa, da Força Singular;
c) um período de adaptação em navio, corpo de tropa ou base aérea, no desempenho de atividade pastoral,
devendo ainda colaborar nas atividades de educação mo~
ral.
Art. 20. Findo o estágio a que se refere o artigo an~
terior, os que forem declarados aptos por ato do Ministro da respectiva Força serão incluídos no Quadro de
Capeli:íes Militares da Ativa, no posto de 2'>'-Tenente.
Art. 21. O estágio a que se refere o art. 19 desta Lei
poderá ser interrompido nos seguintes casos:
I - a pedido, mediante requerimento do interessado;
I I - no interesse do serviço;
111- por incapacidade fisica comprovada em inspeção de saúde; e
IV- por privação do uso da Ordem ou do exercício
da atividade religiosa, pela autoridade eclesiástica da religião a que pertencer o estagiário.

CAPITULO III
Das Disposições Finais
e Transitórias
Art. 22. Os Capelães Militares com estabilidade assegurada de acordo com o art. 50 da Lei n"' 4.242, de 17
de julho de 1963, serão incluídos no Quadro de Capelães
Militares da Ati va, no posto atual, e terão sua antigUidade contada desde o seu _ingresso no Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Armadas.
Art. 23. Os Capelães que atualmente servem às
Forças Armadas, na qualidade de milítares, poderão ser
aprovados no Quadro de Capelães Militares, da Ativa,
desde que satisfaçarri às exigências dos _incisos I, II e IV
do art. 18 desta Lei.
§ 1'>' Os Capelães que forem aprovados na forma
deste artigo terão sua antigUidade contada desde o seu
ingresso no Serviço de Assistência Religiosa nas Forças
Armadas.
§ 2.,.. Os Capelã~_s_ que não forem aproveitados de
acordo com o_ disposto neste artigo permanecerão pres~
tando serviço à respectiva Força Armada até o término
de seu estágio de serviço, que não serã renovado.
§ 39 Terminado o estágio de serviço, os Capelães
Militares, de que trata o parágrafo anterior, serão incluídos no Quadro de Capelães da reserva não remunerada,
com o posto de Capitão-Tenente ou Capitão.
Art. 24. Os atuais Capelães contratados da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, de conformidade
com os arts. 49 e 16 da Lei n9 5.711, de 8 de outubro de
1971, poderão ser aprovados, a critério do respectivo
Ministro Mirit'àr e desde que satisfaçam às exígências
PreVistas nos incisos I, II e IV do art. 18 desta Lei.
§ Jl' Os Capelães contratados que deixarem de ser
aproveitados na forma deste artigo não terão seus contratos renovados ao término do prazo neles fixados.
§ 2~' Expirado o prazo fixado no respectivo contrato
sem que tenha sido a_proveitado no Quadro de Capelães
da Ativa, será o então titular do contrato extinto inclui-
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do no Quadro de Capelães Militares da reserva não Remunerada, com o posto de Capitão-tenente ou Capitão.
Art. 25~ Os Ministros Militares, para a construção
do Quadro de Capelães Militares da Ativa, especificarão
em ato:
I - o n(imero dos atuais Capelães Militares previstos
no art. 23 desta Lei que deverão ser aproveitados no
Quadro a que se refere o parágrafo _único do art. 4"' desta
Lei;
II -o número dos atuais Capelães Civis contratados
que deverão ser aproveitados no Quadro a que se refere
o inciso anterior; e
III- o número dos atuais Cap~iàes Militares que serão incluídos no Quadro referido neste artigo, de conformidade com o art. 22 desta Lei.
Art. 26. Os Capelães Militares aQS quais tenham
sido concedidas, por mais de 5 (cinco) anos, consectivos
ou não, honras de posto superior ao seu, serão confirmados nesse posto, com todos os direitos. prerrogativas e
deveres a ele inerentes.
§ 111 Os Capelães Militares de que trata este artigo,
se ainda na ativa, senão aproveitados no quadro de Capelãos Militares da Ativa, no posto em que forem confirmados.
§ 29 Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos
Capelães MUitares que, preenchendo as condições nele
previstas, já se encontrarem na ínatividade remunerada.
Art. 27. Os Ministros Militares expedirão as instruções que se fizerem necessárias à execução desta Lei.
Art. 28. As despesas decorrentes desta Lei serão
atendidas à conta das dotações constantes do Orçamento
_Geral da União.
Art, 29. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publícaçào.
Art. 30. Revogam-seaLein<?5.7ll,de8deoutubro
de 1971, e as-âemais- disposições em contrário.
Brasilia, 29 de junho de 1981; 160'>' da Independência e
93'>' da Repúbica.
(À Comissão de Financa~\)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 10, DE 1983
(N9 170/83, na Casa de origem)
Institui o seguro desemprego.
- O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO I
D!,sposiçio Preliminar
Art, 19 O seguro-desemprego, previsto no inciso

XVI do art. 165 da Constituição Federal e destinado a
atender às condições mínimas de sobrevivência do de-sempregado, é assegurado a todo trabalh<tdor, nos termos e- condições previstos nesta lei.
Parágrafo único. Consid~ra-se trabalhador, para os
fins desta lei, todo empregado como tal conceituado na
Consolidação das Lei do Trabalho.
CAPITULO II
\'a1or do Seguro-desemprego
Art. 29 O valor do seguro-desemprego será igual a
70% (setenta por cento) da média do salário~
de-contribuição do empregado para a Previdência e Assistência Social, nos 12 (doze) meses anteriores ao darescisão do contrato de trabalho ou da cessação das relações de emprego.
§ 19 Em nenhuma hipótese, e qualquer que seja o salário contribuição, poderá o valor mensal do segurodesemprego ultrapassar a 5 (cinco) vezes o maior salário
mínimo em vigor no País, ou ser inferior a este.
§ 2{' Os valores do seguro~desemprego serão automaticamente reajustados a cada 6 (seis) meses, em índice
igual ao do [ndice Nacional de Preços ao ConsumidorlN PC.
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CAPITULO IV
Obrigações d() Segurado e Suspensão
do Beneficio

TITULO I
Introdução

Art. 79 Enqu<J.nto permanecer a condição de beneficiário do seguro_-desemprego, o trabalhador será obrigado, sob pt.!na de sustaçào do benefício, a comparecer ao
órgão do SINE em que se registrar como desempregado,
sempre que convocado para assumir emprego disponível, ou a cada 90 (noventa) dias, se não for convocado,
para o fim de confirmar a condição de desempregado.
§ 19 O não comparecimento do beneficiário ao órgão do SINE em que estiver inscrito, no prazo de 15
(quin~e) dias, implicará na sustação do beneficio, comunicada ao lNPS.
§ 29 Enquanto permanecer na condição de beneficiário do seguro-desemprego, o trabalhador terá preferência no encaminhamento das vagas disponíveis no órgão do SINE em que estiver inscrito.
Art. 89 Além das hipóteses previstas nos§§ 39 e 49 do
art. 59 desta lei, o SINE suspenderá o pagamento do
seguro-desemprego sempre que o trabalhador encaminhado a qualquer das vagas existentes no município de
seu domicílio deixar de aceitar o emprego que lhe for
Oferecido, desde que o salário não seja inferior a 8<f% (oitenta por cento) do que recebia no emprego anterior,
considerados os indices de correção salarial fixados no
período, nem haja incompatibilidade cÕm a p-rÕfissão
anOtada em sua Carteira do Trabalho e Previdência Social.

Art. 3~ Considera-se eropregado toda pessoa física
que prestar serviço de n·atureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parãgrafo único. Não haverâ distinções relativas à
espécie de emprego e à condição de trabalhador~ nem entre o trabalho intelect~al, técnico e manual.

CAPITULO III
Concessão e Pagamento
Art. 3<:> O segurO-desemprego será devido ao trabalhador que tenha sido despedido ou cujas relações de emprego tenham cessado independentemente de sua vontade e que atenda aos seguintes requisitos:
I -seja contribuinte da Previdência Social, como empregado, há pelo menos 12 (doze) meses;
I I - tenha sido cessadas as relações de emprego a pelo
menos 90 (noventa) dias;
III- tenha feito sua incrição C()mO desempregado
nos órgãos do Sisteina Nacional de Empregos- SINE,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contú a cessação das relações de emprego.
A.rL 49 Dentro de 30 (trinta) dias da inscrição do
trabalhador como desempregado no Sistema Nacional
de Emprego- SINE, caberá àquele comprovar:

1- junto ao Intituto Nacional de Previdêncla Sodal
- INPS, a condição de segurado da Previdência -e oValor do salário-contribuição d9s_ ú_ltimos 12 (doze) meses,
nos termos do an. 2" dest_a lei-;
I I - junto à secretaria Nacional de Mào-de~Ob~a ~-~
Ministério do Trabalho, a condição de desempregadO do
trabalhador, apurada nas relações mensais de admissQ~
e dispensas enviadas pelas empresas.
Art. 59 Ressalva a hipótese prevista no§ i~ do a~t. 69
desta lei, e constatadªs as cond~çõ_es previstas no arti~o
anterior, caberá ao SINE autorizar o INPS a conceder o
seguro-desemprego, a partir do prazo previsto no inciso
II do art. 3q desta lei.

§ i 9 Ao receber a primeira mensalidade do segurodesemprego, o beneficiário assinará, perante ao órgão
pagador doJ..NPS, declaração que não possui qualquer
outra fonte de renda que ultrapasse o valor do maior salário mínimo em vigor no Pais.

CAPITULO V
D!sposições Pellaís
Art. 9'1 Constitui crime, sujeíto à pena de I (um) a 3
(três) anos de reclusão, o recebimento do seguro-

§ 2Y Os carnês de pagat!lento do se_guro~~e~empr~go
serão emitidos com o prazo não superior a 3 (três) meses,

desemprego por beneficíárío que possua renda superior a
um salário mínimo, durante a vigência do benefício.
PMágrafo único. Está sujeito à mesma pena o benefici-áríO do seguro-desemPrego que, tendo readqufrido a

sendo renovados mediante autorização periódicas do

condição de empregado, ou tenha se estabelecido como

SINE ao INPS.
______ ___jutônomo, continuar a receber o beneficio, deixando de
§ 39 Caberá ao SINE, mediante c;onsulta feita mencomunicar sua nova condição ao SINE no prazo de 30
salmente às relações mensais de admissão e dispensa, re(trinta) dias.
metidas pe[as empresas, suspender a concessão do
CAPITULO VI
seguro-desemprego, sempre que constar a admissão do
Custeio
beneficiário a qualquer nova relação de emprego ou sua
incrição como autônomo na Previdência Socia_l.
"Art. IO. O custeio do benefício _ora instituído será
§ 49 Sempre que o beneficiário do segurodesemprego restabelecer à condição de emprego ou se
instalar como trabalhador autônomo, comunicará ao
SINE sua nova condição, a fim de que este promova a
ces-sação do benefício.
Art. 69 Se, ·no período de 14_ (doze) meses após p.
concessão inicial do benefício, persistir a condição de desempregado do trabalhador, poderá o SINE determinar
a suspensão do seguro-desemprego pelo prazo minimo
de 3 (três) meses.

§ 1"' Findo esse período, o pagamento do beneficiário será restabelecido por mais 6 (seis) meses, a requerimento do trabalhador, na hipótese de continuar o mesmo desempregado.
§ 29 O restabelecimento do seguro-desemprego, na
hipótese do parágrafo anterior, será feito imediatamente,
dispensado o' prazo de 90 (noventa) dias de que trata o
inciso II do art. 39 desta lei.
§ 3~ O trabalhador que tiver completado 18 (Qezoíto) meses, consecutivos ou_ não, de recebimento do
seguro~desemprego, poderá habilitar~se novamente à
concessão do beneficio, depois de decorridos _18 (dezoito) meses do recebimento da última parcela.

§ 4<:> O tempo de percepção do seguro-desemprego
será contado para efeito de concessão de todos os benefícios previstos na legislação de previdência e assistência
social.
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feito através de fundo próprio criado no Sist"emã. Nacional de Previdência e Assistência Social - SINPAS, e
constituído:
I - de uma contribuíÇão geral proveniente:
a) dos recursos que integram o FlNSOCIAL., instituido

pelo

Decreto~(ei

n9 I.940, de 25 de maio de 1982;
da arrecadação da Previdência Social, cuja contribuição fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer,
com base no faturamento das empresas, em alíq\IOt3.s
que sejam:
I. diretamente proporcionais à receita; e
2. inversamente proporcionais ao valor de remuneração da folha de pagamento de pessoal;
II- de uma contribuição _da União, equivalente a 1%
(um por cento) da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industriafizados- IPI, para o que fica o Poder Executivo autorizado a elevar, em igual valor, as alíquotas
desse Imposto, em vígor na data da aprovação desta lei.
Art. ll. Esta lei entra em vigor dentro de 90 (noventa) dias a contar de sua aprovação, prazo em que será regulamentada pelo Poder Executivo.
.At.t. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
h}

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 de maio de
1943)

DECRETO N• 1.940,
DE 25 DE MAIO DE .I 982
-Institui contribuição social, cria o Fundo de Investimento Social (FlNSOCIAL), e dá outras providências.
O Presidente da Repú.blica., no uso da atribuição que·
lhe confere o inciso II do artigo 55, e tendo em vista o
disposto no parágrafo 29 do artigo 21 da Constituição,
decreta:
Art. J<í' E instituída, na forma prevísta neste
Decreto-lei, contribuição social, destinada a custear investttnentos de caráter assistencial em alimentação, habi-tação popular, saúde, educação e amparo ao pequeno
agricultor.
§ 1<:> A contribuição social d_e _que trata este artigo serã de 0,5% (meio poi: cento), e incidirãO sobre a receita
bruta das empresas públicas e privadas que realizam venda de mercadorias, bem como das instituições financeiras e das sociedades seguradoras.
§ 29 Para as empresas públicas e privadas que realizam exclusivamente venda de serviços, a contribuição será de S% (cinco por cento) e incidirá sobre o valor do imposto de renda devído, ou como se devido fosse.
§ 39 A contribuição não incidirá sobre a venda de
mercadoria ou_serviços-<}estinados ao exterior, nas condições estabelecidas e:m Portaria do Ministro da Fazenda.
ArL 2!' A arrecadação da contribuição será feita
pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa_Econômica Fede-ral e seus agentes, na forma disdpl1nS.da em Portaría do
Ministro da Fazenda.
Art. 39 t, criado o Fundo de Investimento Social
(FINSOCIAL), destinado a dar apoio financeiro a programas e projetas de carit:ter assistencial rel;acionados
com alimentação, habitação popular, saúde, educação e
amparo ao pequeno agricultor.
Art. 49 Coitstituem recursos do FINSOCIAL:
I - o produto da arrecadação da contribuição insti~
tuída pelo art. l9 deste Decreto-lei;
I I - recursos de dotações orçamentãrías da União;
I II - retornos de suas aplicações;
IV- outros recursos de origem interna ou externa,
compreendendo repasses e financiamentos.
Art. 59 O BancO Nacional de Desenvolvimento EéOnôrhico e Social (BNDES).
§ i"' Sem prejuízo .de_sua subordinação t~_nica à autoridade monetária, o Banco Nacional de Desenvo_lvimento Econômico e Social fica vinculado adminístrati~
vamente à Secretaria de Planejamento da ~!residência da
República (SEPLAN).
§ z.,. O Ministro Chefe da Secretaria de Planejame:nto da Presidência da República e o Ministro da Indústria
e do Comércio adotarão as providências necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo, no prazo de 30
(trinta) dias.
Art. 6'1 O Fundo_ de Investimento Social (FINSOCIAL) será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que aplicará os recursos disponíveis em programas e projetas
elaborados segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República.
Parágrafo único. A execução desses programas e
projetOS dependerá da aprovação do Presidente da República.
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Art. 7~' Este Decreto-..fe:íeilir.if:f C::[n vigor na data de
sua publicação e produzirá efeitoS a partir de l~' de junho
de 1982.
Brasília 25 de maio de 1982; 161~' da Independência e
94~' da República.- JOÃO FIGUEIREDO..:-.... Emane
Golvéas - João Camilo Penna - Delfim Netto.
(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Legis~_
fação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Do Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n~' 9, de
1983, que receberá emendas, perante a comissão a que
foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinárias,
nos termos do art. 141, II, "b", do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me~
sa, projeto de lei q'ue vai ser lido pelo Sr. l'i'MS~cretário.
E lido o seguinte

seja ~tilizado por quem, po-r exemplo, tem ativldade pecuária em ãrea de dois ou três hectares, ou tem atividade
de lavoudsta em área de menos de vinte hectares. Tais
PrOdutores certamente _n~o n~cessitarão de veiculo utilitário, nem tampouco de qualquer tipo de veiculo para o
aesenvolvimen-tO de sua produção,
O que se quer é Que o incentivo possa efetivamente resultar em proveito tanto para o produtor, quanto para o
País, através do estímulo eficaz à produção.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1983.- Nelson Carneiro.
(Às Comissões de Constituição e Jusriça e de Finanças.)
O SR. PRESlD~NTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido serâ publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a rrles:i~ requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
1"'~Secretário.

PROJETO DE LEI DO SENADO NÓ 69, DE 1983
Dispõe sobre incentivo à aquisição de veículo utili~
tário~ movido a álcool, por p-rodutor rural, nas con~
dições que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Aos produtores rurais que e~ploram áreas de
terras de até quinhentos (500) hectares é assegurado o direito à aqUiSição de veículo utilitário, mo.Vido a- álcool,
nas mesmas condições coJU__que preSentemente são bene_ficiados os motoristas de_ táxi.

Art. 2~' O produtor rural, pira- beneficiar-se do incentivo previsto nesta lei deverá comprovar:
I -que é proprietário ou arrendatário de área de terras, possuidor de título de propriedade ou contrato de
arrendamento devidamente registrado no Cartório--COm-

petente, com extensão não su-perior a'? limite líX<ido no
artigo 1'>~. mas acima de:
a) cinco (5) hectares, no caso de p~oduto~ hortifrutigranjeiro;
b) vinte (20) hectares, no caso de atividl:tde relaciO-rlãda com plantações de lavouras de cereais ou outros alimentos, temporárias ou não;c) cinqUenta (50) hectares, no caso de atividade pecuária.
II -que efetivamente explora a terra em todos os casos, apresentando declaração do órgão competente com
exercício de fiscalização na ârea indicada.
III- que esteja filiado ao Sindicato Rural da região.
Art. 311 O veículo adquirido através dos benefícios
desta lei não poderão ser objeto de venda ou locação antes de decorridos 5 anos da operação de compra.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário,
Justificação

Objetiyando incrementar a produção brasileira de automóveis a álcool. bem como providenciar para que não
desaparecesse a atividade do transporte individual de
passageiros nas grandes cidades (0 serv.iço de tãxi), cuidou o Governo, no segundo semestre de 1982, como todos sabemos, de possibilitar a aquisição de tais veículos
por motoristas profissionais, com absoluta isenção tributária, do que resultou um barateamento de custo realmente significativo.
o que aqui se Quer é, tão-somente, a extensão do beneficio aos pequenos produtores rurais, vale diz.er os que
exploram áreas de terras não superiores a 500 hectãres,
visando não somente facilitar a vida de tais trabalhadores, mas, principalmente, um estímulo à produção de alimentos, de que tanto carece a Nação.
Cuida o "projeto, por istÕ-lUesmO~ de ~estabelecer diferenças entre hortifrutigranjeiros, lavouristas c!e cereais e
pecuaristas, já que não se deve permitír que o incentivo

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 642, DE 1983
Nos termos do disposto no art, 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS n"' 209, de
1980, que altera dispositivos do Decreto-lei n"' 3.689, de 3
de -oUtubro de 1941, e dá outras providências, feita a reconStituiÇão do processo, se necessária_
Sala das Sessões, 29 de abril de 19?3. - Helvfdio Nu·
nes=
REQUERIMENTO N• 643, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~
terno, réqiieirO- o desarCju1Yaffiento do PLS n9 218, de
---1981, que limita a aplicação da Correcão Monetária e dá
O~utraS providências, feita a reconstituição do processo,
se necessária.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1983.- Helvfdio 1\'u-

rre.s.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Os requerimentos lidos serão publicados e posteriormente incluídos em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra. ao nobre Sr, Se_~Jador Almír _Pinto.
~ O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr.. Aloysio ChaVeS-_- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDlõNTE (Moacyr Da!la) - Concedo a
pa_Javra ao nobre Senador Aloysio Chaves, como Lider.
O SR. ALOYSIO CHAVES (Como Lider. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Encerrou-se hoje, pela manhã, a visita oficial do eminente Presidente João Figueiredo ao Méxíco. Percebemos, Sem-- distinção partidária, nesta conjuntura, a import<incia dessa visita. Não só a um país da América Latina, a uma Nação amiga, que, como nós, enfrenta sérias
adversidades no campo econômico, que Brasil e México
procuram superar em beneficio do processo de desenvo!-vimerito dos dois países. Esta visita ficará cOmo um marco-singular no relacionamento entre o Brasil e o México.
O interesse do Brasil e do México pela intensificação
de suas relações ass_enta~se numa trajetória sólida e segura de aproximaçi!_Q, diálogo e cooperação, que se reflete_
no número de visitas e contactos de alto nível ocorridos
nos últimos anqs. Com preocupações semelhantes no
que se refere aos mais importantes temas da atualidade
mundial e em iniciativas que favorecem a paz, o diálogo
com os países desenvolvidos e o desarmamento, Brasil e
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México compartilham ainda de visão muito próxima no
que se refere aos principais problemas que afetam de perto o Continente americano e seus próprios projetes nacionais de desenvolvimen.to.
Esse diálogo fluido e intenso espelha, na verdade, um
intenso grau de relacionamento e intercâmbio econõmico, que se completa ainda por ampla e variada cooperação bilateral nos mais diversos setores. Países igualmente em desenvolvimento e dotados de uma base eco~
nômica em grande parte industrial o Brasil e o México
são um exemplo eloqüente de complementaridade entre
setores produtivos. Nossos produtos primários são intercambiáveis, já que o petróleo e o enxofre que pro_duzem
os mexicanos, necessários para o nosso parque -índustrial, têm sua contrapartida no ferro brasileiro, que poderá alimentar a crescente siderurgia mexicana. Bens de
c<Jpital brasileiros vêm equipando a indústria_mexicana,
enqu~wto manufaturados, compuseram a maior parcela
da pauta brasileira de exportações, numa balança comercial bilateral que, em 1981, ultrapasou a casa de um bi«
lhão de dólares, deixando cada vez mais distantes as
marcas alcançadas no princípio da década dos setenta,
quando essa cifra não alcançava cem milhões de dólares.
Hoje esse intercâmbio, prejudicado por fatores alheios
à vonta(je dos dois países, reduziu-se consideravelmente,
não ocultando, entretanto, a exístênclade amplas possibilidades para que se retomem os níveis anteriores de in-_
tensidade. Confrontados atualmente com uma crise internacional de efeitos particularmente perniciosos para
os países que se encontravam no àpíce de seus esforços
de desenvolvimento, o Brasil e o México estão procurando, na ii.Jtensiflcação dos seus contactos e no rede brado
esforço de diversificação do seu relacionamento, homoJogar na prática as propostas que, no plano político e no
diálogo internacional, vêm fazendo em prol da cooperação e do entendimento como formas de se alcançar o
relançamento da economia mundial em bases mais sólidas, justas e eqUitativas. Estreitando seus laç~s, ambos
os países procuram mostrar que a cooperação bilateral
entre países-em desenvolvimento pode ser um poderoso
fator de auxílio para a superação dos problemas conjunturais que cada um enfrenta individualmente.

A estrutura já criada no relacionamento bilateral revela a importáncla que ambos os países atribuem a esse esforço. Comporta ele numerosos instrumentos que abrem
multas perspectivas a médio prazo. Pelo Convênio de
Ari1izade e Cooperação, foi criada a Comissão Mista de
Coordeqaçào, que cobrç: a.s áreas econômica e comercial,
científica e técnlca~ e cultural. O Acordo Básico de Cooperação Industria deu origem a diversos instrumentos,
ao amparo dos quais se desenvolvem as relações econômicas e comerciais. Durante a visita do Presidente López
Portilho ao Brasil, em 1980, concluiu-se um Memorandum de Entendimento sobre Cooperação Econômica e
Industrial, que poderá trazer bons resultados nesse cam~
po.
A visita propiciou a oportunidade de passar em revista
toda a estrutura do relacionamento bilateral, agora sob a
perspectiva das dificuldades concretas apresentadas pela
presente crise. Representou ela um gesto positivo de ambos os Governos no sentido de procurar diversificar as
bases com que contam seus países para retomar os esforços de desenvolvimento e progredir na determinação
-ie alcançar progresso e bem-estar.
Essa oportunidade se completa com a perspectiva de
intensificar o diálogo político entre ambos os países, que
compartilham princípios básicos para a convivência internacfonal, como a autodeterminação e a nãointervenção em assuntos internos e externos de outros
paísCs, e defedem posições semelhantes no tocante à confrontação bipolar e à necessidade de encarar os problemas que afiigem o nosso Hemisfério em suas causas históricas~_econômicas e sociais.
Foi esta a primeira visita de Chefe de Estado estrangeiro que recebeu o recém-empossado Presidente Mexicano, Miguel de la Madrid Hurtado, o que muito revela
da importância que os mexicanos atribuem a suas re-
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lações com o Brasil. O Presidente da República encon-

trou no seu homólogo mexicano um interlocutor que se
tem realçado pela firme dedicação e pelo vigor com que
tem enfrentado a presente situação, seja no âmbito externo, seja internamente, procurando revitalizar a vid_a mexicana.
Quero destacar, Sr. Presidente, os pronunciamentos
feitos no México pelo eminente Presidente da República.
São três pronunciamentos feitos em o-portunidades diferentes, mas todos coerentes na idéia q_ue sustenta, nas teses que defende, e sobretudo, nas propostas concretas e
efetivas.
Em primeiro lugar, em chegando à cidade de Cancún,
resposta à saudação do Presidente do México. A peça
nuclear é, sem dúvida alguma, o pronunciamento do
Presidente João Figueiredo na homenagem que lhe- foi
prestada pelo Presidente Miguel de La Madrid, quando
o Presidente João Fi&l.feíiedo teve a oportunidade de reiterar as colocações que fez no seu histórico e niemorávet
discurso na Assembléia Geral das Nações Unidas.
Peço a V. Ex• que mande transcrever esses pronunciamentos na íntegra, para que constem d(ls Anais desta
Casa. Mas desejo, Sr. Presidente, dar um destaque especial a esta passagem do discurso do eminente Presidente
João Figueiredo, quando agradeceu a homenagem oficial do Presidente do México. A peça! inteiriça e conStí-tui um brilhante e notável discurso. Mas é c-onveniente
enfatizar este trecho:
"O desequilíbrio crescente entre paJSes em desenvolvimento e países desenvolvidos requer ação imediata, não apenas porque representa flagrante injustiça, mas porque- afefa o Çlrogresso de toda a humanidade, transformando-se em fatOr de entorpecimento das economias dos próprios pafses desenvolvidos.
Os países em desenvolvimento não podem arcar
com o peso, maior da presente crise, jã porque não
são os principais responsáveis por ela,jã porque carecem de estrutura e meios para superá-la. Sujeitarnos aos sacrificios maiores impOstos pelo desajustamento internacional representa grave riscos, atê
mesmo para os que se crêem, de forma ilusoria, beneficiários- das estruturas vigentes.
O eqUifíbrio e a austeridade não podem ser obtidos a cu,sta do crescimento econômico, nem da asfixia do aparelho produtivo, dos quais dependem o
bem-estar e a estabilidade social de nossas populações. Não podemos aceitar a queda indefinida dos
níveis do comêrcio internacional e do intercâmbio
que a duras penas soub_emos criar entre os países em
desenvolvimento. A sustentação do crescimento- de
nossas economias é fator importante para o relançamento da economia mundial em bases duradouras.
Esforços unilaterais e descoordenados não nos
levarão a recuperação. Se a interdependência é real,
é preciso reconhecê-Ia em toda sua magnitude e em
todos os seus desdobramentos. Não será estável ou
eficaz o sistema econômico internaCional enquanto
tantas de suas partes estiverem submersas na incerteza e assoladas por males de toda a índole.
Os países eni. desenvolvimento aguardem ansiosamente os sinais da disposição das nações desenvolvidas de procurar soluções globais para a crise
atual. A presença entusiasta e o espiríto de conciliação c_om que representantes do mundo em desenvolvimento acorreram à reunião de Cancúm demonstraram o muito que se poderia fazer no âmbito
norte-sul, se houvesse compreensão para o verdadeiro sentido desse diálogo e vontade política para
conduzi-lo a seus objetivos."
"Da reunião de Cancúm até hoje, lamentavelmente, o diálogo entre norte-sul só regrediu. A crise
prosseguiu seu doloroso trajeto, passando de co_mercial a financeiro, em eloqüente testemunho da
inter-relação entre os diversos aspectos d_o sistema
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econômico global e da fragilidade dos mecanismos
de cooperação multilateral.
Parã o bem de todos, é premente a tarefa de só
erguer a cooperação internacional para o desenvolvimento, em particular pelo esforço das instituições
financeiras -e pela abertUra de espaços, nos mercados -internacionais, aos produtos exportadores pelos
países em desenvolvimento.

1:: evidente que a organização da vida econômica
internacional, traçada pelo grande esforço de reconstrução, empreendido após a Segunda Guerra
Mundial, exige profundo estudo crítico cOm vistas à
sua adaptação a novas realidades e momentos históricos diversos. É preciso que as nações desenvolvidas e as nações em desenvolvimento tenham a humildade e a coragem de reconhecer as falhas e insuficiência do atual sistema e de buscar, em novos mecanismos ou novas instituições, os instrumentos do
equilíbrio, do progresso e do bem-estar da humanidade."
Este lapidar pronunciamento do Senhor Presidente da
RepúbHca, que envolve outros aspectos, inclusive quanto à política do nosso hemisfério na América Central, é,
repito, Sr. Presidente, um -pronunciamento histórico,
digno dos maiores encômicos, e estou certo que, -como
todos os outros do Sen.hor Presidente da~ ife}:tública vai
honrar os Anai~ do Senadp Federal.
É precisO ainda aduzir umas palavras a respeito da importãneiã j:iolítica do Méxic-o. Na diversificada moldura
dos pafses latino-americanos, o México, ocupa, por múltiplos motivos, situação de especial destaque. Seu sentido de identidade nacional, um dos mais vigorosos do
continente, foíforjado, inclusive, através de original processo_ de valorização das origens indígen~s de sua gente.
Da experiência histórica do México, emergiu um sistema
de governo próprio, que tem assegurado ao país estabilidade política que dura mais de cinqUenta anos.

Uma das diretrizes da política externa mexicana diz
respeito à busca da diversificação de suas relações internacionais. Em função de tal poHtica, o Governo mexicano indentificou alguns países que considera prioritários
para o desenvolvimento de suas relações, entre os quais
ressalta o Brasil.
O México não se enquadra exclusivamente em nenhum grupo sub-regional. Além de sua importância no
contexto latino-americano, a atividade diplomática mexicana tem ampla repercussão no plano internacional. O
México tem sido um defensor tradicional de posições
que favorecem o desenvolvimento e a paz, em questões
como a do Diálogo norte-sul, a do desarmamento e a da
temática referent~ ao Direito do Mar. A promoção da
Reunião de Cúpula de Cancún tem granjeado mais '
prestígio ao Governo mexicano.
Ainda no plano internacional, Brasil e México têm
preocupações semelhantes em relação à deterioração do
clima das relações internacionais e ao recrudescimento
do das tensões entre as superpotências. Igualmente,
preocupam-se quanto à tendência de essa confrontação
bipolar se refletir, em co_nflitos locais. Ambos os países
defendem, com igual vigor, os princípios da autodeterminação dos povos e da não-intervenção em assuntos internos e externos dos países. No tocante às tensões e focos de instabilidade que se verificam no hemisfério, ambos os países mantêm a posição de que, para aliviar tais
problemas, é necessário, inclusive, enfrentar suas causas
econômiCas e sociais.
Por todos esses aspectos que acabo de ressaltar, Sr.
Presidente, creio que essa visita não pode passar sem um
registro especial, que faço nesta ocasião, não só como
Lider-ôa Maioria mas como Senador da República, porque ela abre novas perspectivas, desenha novos horizontes, tanto no relacionamento bilateral do Brasil com p
México, como, sobretudo, no relacionamento permanente ~dos países da América Latina e do Continente
AmeriCano,:(Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ALOYS/0 CHAVES, EM SEU DISCURSO:

Resposta à saudação à chegada a Cancún.
Excelentíssimo Senhor Prçsidente
Migueíde Lã Madrid.
A fraterna acolhida que estamos recebendo e motivo,
para mim e para os que me acompanham, da maior alegria e da mais viva-emoção.
O gesto _generoso de vossa excelência, ao oferecer este
rtraravilhoso recanto do caribe mexicano para a realização de minha visita, e agora multiplicado pelas manifestações de carinho e de amizade que unem brasileiros e
mexicanos.
Penso interpretar o sentimento de nossos povos ao
afirmar que este momento prenuncia os resultados que
surgirão de nossas conversações e das que manterão os
nossos colaboradores.
O Brasil e o México cumprem trajetória segura de
aproximação e dialogo, que se reflete no número de visitas de alto nível ocorridas nos últimos anos e no vasto arcabouço jurídico que molda o relacionamento bilateral.
A harmoniosa e a intensa cooperação que nossos governos vem mantento espelha a vontade de construir um
relacionamento que concorra de forma significativa para
a manutenção do nosso esforço de desenvolvimento.
O Brasil aguarda com intusiasmo oS resultados de nosso encontro. As possibilidades reais de não apenas retomarmos níveis anteriores de comércio e cooperação, mas
elevá-los a patamares compatíveis com as necessidades
do momento são a melhor perspectiva para o congraçamento entre mexicanos e brasileros.
SenhOr Presidente,
Distinguiu-me Vossa Excelência c-om a oportunidade
de ser o rri~eíro ~aridatário estrangeiro a visitar oficialmente o México, a poucos meses de iriiciai:l.o seu governo. Interpreto esse gesto, mais do que como a disposição
de estreitar adícionalmente a amizade entre nossos países, como expressão da vontade política de demonstrar a
forma positiva e realista que deve assumir a cooperação
entre nações em desenvolvimento, em momento no qual
nossos povos confiam na perseverança de seus governantes na promoção do progresso e do bem-estar sociaL
A recepção com que nos honram Vossa Excelência, os
deinais membros de seu governo e o povo amável desta
bela e hiStórica região ê a pp~va mais completa do acerto
de nossa visita.
Seja ela o marco da-amizade confiante que, em conjuntura interÍlacional desfavorável, mas ao mesmo tempo tão propícia à busca de novos caminhos, une nossos
povos e a de condu:ii-los-h1ftrilha do progresso e da paz.
Muito obrigado.

"EQUJUBRIO NÃO PODE
NASCER DA ASFIXIA"

A íntegra do discurso do Presidente Figueiredo é a ~
guinte:
"As palavras de Vos~a Excelência, a generosidade e_ o
espírito fraterno que as inspiram sensibilizam-me vivamente e a todos os brasilçiros aqui presentes. A calorosa
hospitalidade mexicana e o cenário paradisíaco de" Cancún ficarão indelevelmente fixados em nossa memória.
"Realça o prazer deste momento a expectativa de que
minha visita possa contribuir para o fortalecimento de
nossa amizade, para melhor compreensão de nossos objetivos e para uma aproximação ainda maior entre mexi~
canos e brasileiros.
"Senhor Presidente,
"Os latino-americanos apreenderam a apreciar e admirar a experiência do México. Sua capacidade de aliar o
respeito as tradições a dinâmico processo de modernização, bem como de preservar sua identidade cultural e
de reafirmá-la, a Cada instante, num contexto histórico
que se renova constantemente, encerra valiosas lições
qUe não nos c~msamõs de admirar.
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"Pujante pelas suas riquezas, pelas suas imensas potencialidades, pelo valor de sua gente, o México, se projetu no cenário interncaional como força criativa; a serviço da eqUidade, do equilíbrio e da justiça.
Seu papel, sempre destacado, assume espeCial relevo
no momento presente, em que o sistema internacional,
vergado ao peso das hegemonias, busca soluções satisfatórias para Os mais fundamentais problemas da humanidade, políticos ou econômicos, e procura novas fórmuras
de convivência entre as nações de diferentes culturas, regimes políticos e níveis de desenvolvimento econômico.
"O México faz-se presente no debate de todas as grandes questões internacionais, contribuindo com seu espíri~
to criativo e conciliador para a paz e o entendimento en~
tre as nações. Quando de sua posse como presente, Vos~
sa Excelência sublinhou este traço da política exterfo-r-mexiana, ao afirmar. "El aislamiento no es solo ana.cronico, sino imposible la cooperacion entre pueblos Iíbres
es el unico- camino para la paz en un mundo interdependiente."
"Ao investi~JO no supremo mandato presidencial, a
nação mexicana reconheceu as qualidades de liderança, a
lucidez do pensamento, a ampla_ experiêricia acadêmica,
polítíca e administrativa, que fazem de Vossa Excelência
figura exemplar no Mêxico moderno.
Os princípios que norteiam seu governo -_o nacionalismo revolucionário, a democratização integral, a renovação da sociedade, a descentralização e o planejamento
democrático - espelham os valores e aspirações do
povo mexicano. A fidelidade com que sabe interpretá-lo
e traduzi-los em ação consolida a incontestável liderança
exercida por Vossa Excelência e destaca, aos olhos da comunidade internacional, o perfil do condutor político e
do estadista.
__
_
''Senhor Presidente, _ _ _
"Vive o mundo momentos diõceis, pela conjunção de
profunda crise econôinica: coln O acirramento das tensões políticas, em nível global e regional. Numa conjuntura extremamente desfavorável, o Brasil e_ o México de:sempenham importante pB:p~l_ quando reafirmam, nos
mais diversos fOroS e nas n1ais- variadas oportunidades,
sua adesão ao diálogo e ao processo de cooperação.
"Essa atitude é particulamente necessária nestes tempos em que a humanidade se vê ameaçada pela desordem
do sistema produtivo, pela diminuição do comércio interncaional e pela queda dos níveis de bem-estar.
"O desequilíbrio crescente entre pafses em desenvolvimento e países desenvolvidos requer ação imediata, não
apenas porque representa flagrante injustiça, mas porque afeta o processo de toda a humanldade,
transformando-se em fator de entorpecimento das economias dos próprios patses desenvolvidos.
"Os puíses em desenvolvimento não podem arcar com
o peso maior da presente crise, já porque não são os
principais responsáveis por ela, jâ Porque car~:cem de estrutura e meios para superá-la. s.ujeitâ-~os aos sacrifícios
maiores impostos pelo desajustamento internacional representa grave risco, até mesmo para os que se crêem, de
forma ilusória, oenefiCiâriOs das estruturas vigentes.
"O equilíbrio e a austeridade não podem ser obtíd<!s_ à
custa do crescimento econômícO, nem da-asfixia do aparelho produtivo, dos quais dependem o bem-estar e a estabilidade social de nossas populações. Não pode!J10S
aceitar a queda indefinida dos -níVeis do comérciO inter~
nacional e do intercâmbio que as duras penas soubemos
criar entre os países em desenvolvimento. A sustentação
do crescimento de nosSas economias é fator irilportante
para o relançamento da economia mundial em bases duradouras.
"Esforços unilaterais e descoordenados não nos levarão à recuperação. Se a interdependência é real, é preciso
reconhecê-la em toda sua magnitude e em todos os seus
desdobramentos.
Não será estável ou eficaz o sistema económico internacional enquanto tantas de suas partes estiverem submersas na incerteza e assoladas por males de toda índole.
Os países em desenvolvimento aguardam ansiosamente os sinais da disposição das nações desenvolvidas de
procurar soluções globais para a crise atual. A presença

entusiasta e o espírito de conciliação, com que representantes do mundo em desenvolvimento acorreram à reu- -niào de Canc&n, del'l).onstraram o muito se_ poderia fazer
no ãmbito Norte~SUl, se houvesse compreensãO para o
verdadeiro sentido desse diálogo e vontade política para
conduzi-lo a seus objetivos.
"Da reunião de Cancún até hoje, lamentalvelmente, o
di_álogo entre Norte e Sul só regrediu. A crise prosseguiu
seu doloroso trajeto, passando de comercial a financeira,
em eloqüentes testemunho na inter-relação entre os diversos aspectos do sistema económico global e da fragilidade dos mecanismos de _cooperação multilateral.
"Para o bem de todos, é premente a tarefa de soerguer
a cooperação internacional para o desenvolvimento, em
particular pelo esf9rco das instituições financeiras Pela
abertura de espaços, nos mercados internacionais, aos
produtos exportados pelos países em desenvolvimento.
"É evidente que a organização da vida económica internacional, traçada pelo grande esforço de reconstrução, empreendido após a Segunda Guerra 1\:fundial,
exige profundo estudo crítico com vistas à sua adaptação
a novas realidades e momentos hostóricos diversos. t
preciso que as nações desenvolvidas e as nações em desenvolvimento tenham a humildade e a coragem de_ reconhecer ~s falhas e insuficiência do atual sistema e de buscar, em novos mecanismos ou em novas instituições, os
instrUmentos do equilíbrio, do progresso e do bem-estar
da humanidade.
"Senhor Presidente,
"A transferência de tensões para os países do Terceiro
Mundo pertuba os esforços para resolver os problemas
que Pesam sobre povos desses países.
•• A generalização das tensões bloqueia o diál9go e cerCeia- .iS "iniciativas mais construtivas, voltadas para a
constituição de uma ordem internacionaljusta,.mediant_e
o revigoramento dos princípios autodeterminação dos
povos, igualdade soberana dos Estados e nào~ingerência.
·•A situação na América Central é prova concreta da
necessidade de uma nova ordem internacionaL Palco de
convulsões cujas causas se encontram na história, em estruturas economicamente desequilibradas e socialmente
injustas, a região não pode ser considerada apenas pelo
ângulo de confrontação ideológica ou no recurso a soluções de força.
"A8"ar~- que propostas de paz e conciliação estão formuladas, é urgente criar condições para que os países
centro-americanos possam soberanamente engajar-se no
esforço para deter a violência e a destruição. Para isso,
poderão eles contar com a solidariedade de todos os seus
irmãos latino-americanos.
-~~_rica _a tradição de nossa região na solução pacífica
de Controvérsias e na consideração prudente e hábil, ma-dura e eficaz de problemas políticos. Julgo que a crise
centro-americana muito poderia beneficiar-se de um esforço amistoso e c:pordenado principalmente por países
latino-americanos que, em _yirtude de seus contatos mais
intensos e sua poximidade geogrâfica, possuem melhores
coildfÇôes_de c.ontribuir para o encaminhamento de soluções adequadas quanto os problemas da América Central. Exorto, pois, os países centrO-a!Jlericanos a junta~
rem sua exPi::rlência e capacidade de negociação às de
países como o México, a Venezuela, a Colômbia e o Pa~
namâ para exame franco, leal e lúcido das maneiras de
ultrapassarem esta cris_e.
"Não tenho ilusões quanto à complexidade dos
problemas nem quanto à carga de antagonismos que tornam essa tarefa politicamente árdua. Não vejo, porêm,
alternativa ao exercício incansável do entendimento e do
diálogo. Os homens e mulheres da América Central estão fartos da violência. Clamam pela paz edificada sobre
a justiça: paz que abra caminho ao progresso econômico
e ao aperfeiçoamento social: paz acompanhada de garantias efetivas-e não intervenção, de segurança das fronteiras, de respeito aos direitos humanos, de preservação
da democr~~cia representativa e J.:iluralista.
~'Senhor_ Presidente,
Está o Brasil empenhado num gigantesco esforço de
transformação que visa ao bem-estar e à prosperidade do

e

povo, no quadro de uma democracia soci<ll, baseada no
respeito aos direitos e na Hvre iniciativa.
"A realização de nossos objetivos reclama clima inter~
nacional propício à paz e ao desenvolvimento.
"A for~· e a tradição do relacionamento do Brasil e
México, à capacidade imaginativa de nossos povos, nos-sas tradições comuns, as vicissitudes d3 conjuntura. a semelhança de nossa visão da ordem internacional e das
medidas para aperfeiçoá-la conduzem à intensificação
do nosso relacionamento bilateral. O programa é claro:
estreiar as relações bilaterais no campo econômico como
instrumento para atenuar os efeitos da crise: buscar fór~
mulas novas, sem preconceitos, nas áreas que se abrem
para a cooperação bilateral: dar peso maior ao diálogo
político; numa palavra~ criar novo horizonte diplomátiCO- entre os dois países, que consitua resposta adequada
ao desafio do nosso tempo.
"Tenho certeza que estamos à altura desse desafio.
"Em anos recentes, México e Brasil se beneficiaram
pela trajetória segura de aproximação e diálogo, intensificados por visitas e cantatas do mais alto nível.
"Ampliou-se o intercâmbio econômico e novas áreas
de cooperação se estabelecem. Laços de complementaridade se crjaram entre setores produtivos. Nossos produtos primários são intercambiáveis.
"Nossa balança comercial ultrapassou, em 1961, a
casa de um bilhão de dólares, mais do que duplicando as
marcas do último decênio.
"Se hoje esse intercâmbio está prejudicado por fatores
alheios à vontade dos nossos países,_ cumpre-nos retomar
os níveís anteriores, mediante formas criativas e sistemáticas.
.....A recuperação dos níveis do comércio bilateral, além
de demonstrar capacidade mexicana e brasileira de enfrentar dificuldades~ servirã de exemplo das possibilidades de intercâmbio entre países em desenvolvimento.
"Cabe-nos igualmente impulsionar a cooperação técnica, a formação de recursos humanos e o intercâmbio
cultural e científicO~ assim como fazer pleno uso da importante estrutura jurídica que alicerça nosso relacionamento.
"Esse esforço de entendimento bilateral se complementará com a decisão de intensificar o já existente
diâlogo político entre nossos países. Acolhi com satisfação sua proposta de instituir um mecanismo de consultas so_bre temas de nosso interesse recíproco. Aperfeiçoaremos, dessa forma, nossa compreensão das questões
que nos afetam diretamente e ao nosso continente.
"Senhor Presidente,
..Temos muito a fazer. Num tempo de crise, nossa tarefa se coloca sob o signo da urgência.
"A superação da crise far-se-á pela conquista de novos
equilíbrios,- baseados em crescente respeito aos valores
fundamentais da humanidade, entre eles a preservação
das identidades culturais e nacionais.
"Animado pelo espírito de amizade, admiração econ·
fiança que preside minha estada no México, convido todos os presentes para gut!_se unam a mim num brinde à
prosperidade da nação mexicana, à amizade e cooperação entre nossos povos e à felicidade pessoal de Vossa
Excelência e da senhora De la Madrid."

BRINDE POR OCASIÃO DO JANTAR
OFERECIDO AO PRESIDENTE ÓO MllXICO
Grata é a oportunidade de manifestar a Vossa Excelência, ao Governo e ao povo mexicano meu reconhecimento pela recepção fraterna e calorosa que tivemoseu, minha mulher e minha comitiva - nesta agradável
visita ao México. Guardaremos lembraça indelével da
simpatia e do carinho dos mexicanos.
Levo ademais a experiência enriquecedora das conversações que tive a oportunidade de manter com Vossa Excelência e a estimulante certeza. de que nossos entendi~
mentos contribuirão para estreitar as relações entre nossos países e aproximar ainda mais os povos mexicano e
brasileiro.
Na riqueza e multiplicidade da América Latina,
destaca-se o México pela nitidez- de seu perlil cultural,
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pela fidelid<!de a suas tradições, pela capacidade de
revivê-las em contextos históricos renOvadOS e de
c_ompatibi!izá-las com um constante processo de moder- ~
nizaç-d.o. O Méxíco é um País em que o desenvo.Jvimento
não desfigurou o carã_t~(n_aciOJ)al, nem afetou a notável
criatividade de seu povo, traduzida" na _riqueza do seu
pensamento, das letras e das artes, na pujança de sua expressão erudita ou na multiplicidade de suas criações populares.
Desde a independência, a hisf6rTá-mexTCaiiatem:-sido
um processo de inovaçãO e um hemplo de tenacidade na
busca do aperfCiçoamento das estruturas sociais e políticas. Os heróis e os próceres mexiCanos iluminain tâda a:
história latino-americana. As lendárias figurai dos Chefes astecas- cujo herois_mo -e dt:terminaçãõ J"4ontez.uma _
personifica- são constante inspiração para os ideais deliberdade, justiça e dignidade tão caros à Amç_ri_ca. Liberdade, justíÇa·e-dignidade protagonizadas, em sua máxima dimensão, por Juarez, o refOr-mador de origem humilde, grandioso na antevís~o da modernidade da sua
pátria.
---

0 último decênio registrou crescente aproximação entre México e Brasil, fruto do sistemático eSforço dos nos~
sos Governos, da natural inclinação de nossos povos e
das condições e circunstânCias-que n·os t'ornanfpátéelrOs
naturais, em múltiplos campos.
Almejando um relacionamento caracterizado pelo
equilíbrio, igualdade e mútuos benefícios, busca a d!PlomaCia brasileira identifiCar todaS- as oportunidades de
cooperação. Essa política alcança, naturalmente, seus
mais expressivos resultados no continente e contempla o
México com especial atenção.
O México e o Brasil se asse_ntelham nas propostas antihegemônicas de sua política externa, no repúdio a pretensõ_es de liderança, à fo_rm_a:ção de eixos: ou blocos e à_
manipulação de tensõ.esc
Valorizando esta identidade d!! pontos de vista, México e Brasil_têm sabi_do. com inteligêncíã c;; d~nOâo, ampliar e aprofundar suas relações.
Em anos recentes, desenhou-se o quadro institucional
que dá apoio ao desenvolvimento de importantes esquemas de cooperação econômico e industrial entre os nossos pafses.
Nesta oportunidade, os mecanismos de cooperação bilaterais foram acrescidos de ri Ovo iristrumen~o, que tornarã mais sistemáticos e eficazes os nosSos cantatas e
consultas, no domínio _dos assuntos de polftie:a internacional.
Senhor Presidente,
Ê auspicioso o fato de minha visita se l;ealiz!J.r nesta cidade. Cancúm é sím_bQ}_Q_e ex.emp[o para todos os países
em desenvolvimento. Sírobólõ" por ter sido, graças ao entusiasmo e esforço do México, palco do debate de mais
alto nível no âmbito do diálogo Norte-Sul. em torno da
necessidade de urna .Qtd~m internacional mais jU.stâ e
eqUitativa.!:! exemplo porque repres-enta, com sua beleza
natural e a audácia do seu projeto urbaníi\tic.o, a capacidade do:;. mexicanos de conCiliar a construção de um ma-:.
ravilhoso !.!entro turístico com.a::;,.ne_cessidades de_ desen-_
volvimento de uma região hoje plenamente integrada na
vida desta Nação corajosa <;: petsev_erante.
Senhor Presidente,
Peço a todos que me acompanhem em um brinde ao
grandioso futuro da Nação Mexicana, à continuação dos
sólidos laços que unem os povos de nossos países e à
saúde e felicidade pessoal de Vossa Ex.Ceténcia_e: da Senhora de La Madrid,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• será~.~
atendido, eminente -senador Aloysio Chaves.
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr. Preside_~=
te e Srs. Senadores:_ .
Retorno a esta tribuna, desta vez para fazer uma anâlise da crise por que passa o setor álcool~canavieiro do
Nordeste e, finalmente, do próprio País.

Parecem um refrão triste de acompanhamento de enterro ou um retorno monótono e lnaudíyel as contil'l:uadas reivindicações do setor da cana-de-açúcar em .Pernambuco e Alagoas, sobretudo em época de entressafra.
E uma verdadeira peregrinaç~o anual a Brasíl_ia.
Polítkos e indust_ria_is se_unem ã_o Govern~o do Estado
para solicitar dos altos escalões do Governo Federal que
não olhem o Nordeste com os mesmos olhos com os
quais vislumbram São Paulo.
É preciso que se dirimam, de uma vez por todas, as dú\iídas: em termos económicos e fmanceiros do setor da
cana-de-açúcar, o que é bom para São Paulo, quase sempre, não-é bom -para Pernambuco, Alagoas e o Nordeste.
As raZões são óbvias e, por serem tão- óbviaS, precisam
-sempre desta ·repetição n\onocórdia, quando os pleitos,
para serem :Úendidos, têm Que traitsforrilar-se quase em
gritaria numa- Procissão humilhante de assemelhados miseráveis e pedinteS.
Acho que já é tempo de se pôr em prãtica uma sensibilidade maior para os- problemas do seta!- sucroalcooleiro. sobretudo, de Pernambuco .e de Alagoas.
Todos os -imos, n-o períOdO de eritressafra, lá começa a
angustiante romaria, onde: a tônica é quase sempre o
medo de-quê ãs pretensões ilão.sejãm atendidas Pela metade e fora de tempo, submetendo-se, deste modo, o setor agrocanavieiro a uma flagelação que beira o desespero.
~iníc;io, quero ~xpressar-lhes, Senhores Senadores, a
minha certeza: não acredito em atitudes preconceituosas
das autoridades federais em relação ao tratamento que
vem sendq_.dado ao setor da cana. do açúcar e do álcQol
no NordesteL
Sei e ComJm!erido que a crisê eglobal,-atfn&e a todos,
ma_sc fico~ entre -~-tônic? e ristãr:retfdo, a ex~"minar os fatos, pois os conheci muito de perto durante os três anoS
em que fl!i_ GoVernador do Estado_ de Al_a.goas.
O que se preten_de ~-o que é justo e racional é o seguinte: que sejam revistas as normas atu_ais de financiamento
do Banco do Brasil, para que as conversas e os entendimentos possam desenvolver-se no m!!lhor clim_a_ de tranqUilidade e de segurança para os fornecedores de cana e
para os produtos de açúcar e_ álçool.

Terminada a safra no mês de abril, se reqUer inlediàta~
menfe a participa-ção do Governo Federal para o financiame·nto da entressafra. E sempr:e são estuqos,_C§tU.dos e
mais estudos, quando a realidade é uma só", a realidade é
um agravamento natural, em função do problema econômíco, do problema inflacíonário em que vivemos. E
lamentamos que se criem permanente comissões e mais
comissões e que se protele a solução. O qt.ie qUérerrtos
são recursos para manter o que existe, e não só pensar
-em ampliar ou aumentar o nosso setor da agroiildilstria
a-çucareira: Queremos um posiCiOil-imiento -do Gôverrfb
FederaC para que amanhã, terminada a safra, a produção tenha ef.se financiamento, grãnâe o_u p_equeno,
mas dentro de uma realidade qu~ co_!lvenha a_o Gov~rno
Federal e convenha, principalmente, àquetes que se esforçaram e confiaram no Governo para produzir mais
açúcar e álcooL
Para que Vossas Excelências tenham, apenas, uma
amostragem do achatamento dos preços da cana, do
açúcar e do álcool, ouçam um pequeno exemplo em relação à safra de l 982: o Instituto do Açúcar e do Álcool
propôs à Secr-etaria de Planejamento um aumento de
33% a partir de janeiro de 83.
Sabem Õs. Senhores em que percentagem e qii3.ndo
veio o_ reajustamento'? Em março de 83 e apenas 23% dos
33% PrOPostos-pelo IAA.
Atitudes des.t<J ordem se repetem todos os anos, o que
=-deixa em polvorosa um setor absolutamente_ nobre de
economia mundial e, de modo particular, de A lagoas e
Pernambuco.
Isso, apenas, em termos de reajustes de preços.
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Se falarmos em financiamento em entressafra, a convers_a_se tania quase proibida para menores, pois são repetidas e renovadas as atitud® discriminatórias, porque
ainda não se chegou a um co_l)senso, a uma sensiJ?ilidad~,
a uma=c,q_nvicçào _que vivem pl<~ntados na realidade: Nordes~ ~J'Sor.c:feste ~São Paulo é_ fora de sé:rie, apesar de,
como ontem arin:nãva aq~i o nobre Vice--Líder do
PMDB, Senador Henrique Cardoso, que havia uma discriminação com São Paulo. E se havia uma discriminação com São Paulo, imaginem _que discriminação há e
permanece -a haver com relação ao Nordeste! Claro que
todos nós clamamos a Deus que guarde para grandeza e
tranqUilidade o desenvolvimento de São Paulo, o desenvolvirrieilfb br<~sileiro.
Venho, como tantos outros já o fizeram clamar desta
~TiiEnlna-para que-não se leve à falência um setor que:
.:......: é gerador ae produtos de exportação: açúcar e álcool; e quando se alega o subsídio que o Governo fornece para o açúcar, era bom que se raciocinasse, que se diS- -cuÍisse sõbre O-setor de uma maneira geral. Porque realmente não podemos negar o subsidio oferecldo pelo Go~
verno para o açúcar; mas é bom também que se deiXe claro o que o setor. através do álcool, tem trazido de b~
neficios para esté!- Nação, e então o que ele investe no
açúcar, por que a verdade se toma um investimJ::n.to_._ele
está tir;tndo exatumente no álcool, que hoje é o produto
nobre da_ cana~sJe-aç_úcar;
- pclUpa a importação do petróleo, via produção do
álcool, ~onomizando divisas; e
- oferece_empregos, cerca de 140 mil di retas, sem falar.nos indíretos e na entressafra ainda emprega, no setor
agrícola, cerCa de-100 IT)il pessoas. E isto, tão-somente,
em. Alagoas_.
Não"-se pôde abandon-ar ou menosprezar um setor que
proCíUZ tAbô" nl.il tonelada·s de açúcar·e-5so·milliões-de lit.roS- _de· á.lcÕÕI,- Por ano:safri.
-·
··
Agora mesmo, Senhor Presidente e Senhores Sena.d.o-_
res, está em_ viq,s de concretizar-se mais uma ameaça
sobre_o selar: da cana-de-açú_car do Nord~ste.
Há (nstruções para que os financiament-os desta entressafra, abril a setembro deste ano, sejam supridos pela
rede bàncária privada,
Acontece que o custeio agrkola da presente entressafra vai atingir- o montt!nle de 60 bilhõf:s de- cruzeiro~- ou
um pouco mais.
Para que Vossas Excelências aquilatem o despautério _
desta medida, devo informar-lhes que todas as agências
bancárias privadas, sediadas em Maceió, não dispõem de
17 bilhões de depósitos à vista, acrescentando-se quedesta importância apenas 25% estariam disponíveis;- fora
aplicação na ã,rea agrícola.
Precisa o setor de 50 bilhões _e os bancos privados disporiam tão-somente de 5 bilhões, isto_ é, 35% de seus depósitos à vista.
Cada ângulo do problema_do setor sucro-alço_oleiro ele
Alagoãs--::- e em PernambucO a sitUação é semelhanteapresenta numa simples análise, como esta que agora
f<Jço, uma série de contradições que beiram as coisas do
serrl-sentido_Faço questão de frisar, mais uma vez, que a minha
análise e a minha crítica não_ têm nada de destrutivo ou
de .recriminatório.
Sinto-me na obrigação de ser neste Senado mais uma
voz a clamar por um tratamento diferenciado e justo dos _
problemas do Nordeste, máxime do setor de cana-deaçúcar em Alagoas e Pernambuco, porque de sua estabilidade depende em torno de 60% toda a vida econômica
de meu Estado.
Estas reivindicações, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
são antigas, para não dizer velhas e se vém repetindo ao
longo dos tempos, sem que as nossas vozes enrouqueçam
ou tangenciemos o desânimo, do pessimismo, inimigos-fidagaís de quem produz riqueza.
Grosso modo e numa análise de quem não é técnico no
assunto, mas poHtico que sente, de lo~ge, as. angústias
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que pode abater~se sobre seu Estado e o_ Nordeste, poderia assim resumir o resto das dificuldades do setor agrocanavieira e sucro-alcooleiro:

Resumindo, eles estão a pleitear, como forma de
sobrevivência, as seguintes medidas, primeiramente, ao
Instituto do Açucar e do Ãlcool:

1. Existe um permanente retardamento nas lib_e-- _
rações dos financiamentos oficiã.is-e, ao chegarem, sempre são concedidos abaixo dos níveis inflacionários. De
outubro de 1981 a março de 1983 a remuneração liquida
ao produtor teve um aumento de 122%,_quando a in-

1 - Estudo de um mecanismo de reprogramação
para a mudança do perfil do pagamento da dívida;
este passiVo oneroso que monta a quase 200 1nilhões
de dólares.
O IAA emprestaria ao setor cerca de 155 milhões
de dólares que seriam pagos em açúcar demerara de
exportação no prazo, mais ou menos, de 8 (oito)
anos, em parcelas anuais a serem oportunamente
ajustadas.

flação interna foi da Ordem de 168%. Acresça-se a isto
que a correção cambial do dólar aumentou 260%_e é esta
corrcçào que mede o reajustarilentO- da dívida externa.
Hoje, em Alagoas, cerca de 45% de toda dívida do seto r é em dólar, o que se agravou tremendamente com a
última ma:cidesvalorização do cruzeiro. Isto traduz que,
se a dívida Tosse liquidada hoje, os nossos empresários
estariam sofrendo um ãcréscln:io de 40%. Fico, às vezes,
a. pensar e queira Deus qúe seja um pesadelo meu: será
que os nossos dinâmicos empresários estejam fadados a
suprir as suas necessidades financeiras através d<i Reso~
lução 631

Seria uma operação em açúcar-moeda, como jâ
existe, se não me engano, a moeda-convênio-em relação às nossas trocas de mercadorias exportadas
por mercadorias importadas.
Pode até assustar aos incautos esta importância
de 155 milhões de_dôlares, mas a verdade é que eles
representam; apenas, 25% do montante requerido
para implantar um sistema capaz de gerar um volume de produção equivalente e um igual número de
empregos.

2.--- O agravamento diiS taxas de juros está levando o
setor a empenhar 35% de seu fatimimento somente para
pagar juros.
__
que está acontecendo é que o endividamento se torna muito alto e a liquidez, muito baixa.

Que- seJa adotada uma política de correção de
preços, no momento exato, e coerente com o processo inflacionãriÕ e com os reais custos de produção
do setor.

o

3. O fínanciamento feito através da "warraatagem"
era de até 80% do valor da produção estocada. Foi redu~
zido nominalmente para 60% e, na realidade, foi financiado menos de 40% da produção estocada. Para que:
esse financiamento, jã reduzido, não sofra os constantes
atrasos ou não sejam ameaçadO de suspenção, quantas
viagens não são feitas a Bra5íHi-iluri1Vef.dadeiro mutirão
de empresáríos e políticos-?j
4. Persiste, ainda, o problema do passivo oneroso
das Usinas de Alagoas. O passivo de curto prazo, gerado
pelo retardamento nas liberações üos fmanciamentos
oficiais, pelo recrudescimento dÓ processo inflacionário·
e pela elevação dos preços dos equipamentos e dos insumos, em índices superiores aos da inflação geral, vem
sendo rolado, ao longo destes últimos anos, em virtúde
da impossibilidade de sua absorção,_A este passivo vieram somar-se, nos anos mais recentes, sucessivos d~ficits
operacionais, derivados tanto da política de preços posta
em prátiCa pelo Governo- caracterizada por uma sensível compressão da remuneração do setor industrial (em
anexo a este discurso um quadro demonstrativo), como
da enorme elevação dos custos fmanceiros das empresas
de Alagoas.

:E. bom frisar, mais uma vez, que esta elevação dos CJ.IStos financeiros foi uma decorrência jflevitável da drástica
redução dos níveis de fina-nciamentO Coiicedidos pelo sistema bancário oficial ao setor canavieíro. Junte-se a isso
a retirada dos subsídios implíCitOS nil:; taxaS de juros dos
financiamentos concedidos no passã.do (para o período
de entressafra e a sustentação dos estoques), sem a necessária compensação nos preços -reais dos produtos, compensação esta, tantas vezes prometidas e, até agora, não
efetivada, antes pelo contrârio: uma redução expressiva e
real.
Diante desses fatores, sumamente adversos, nada mais
lógico, Sr. Presidenté e_ Srs. Senadores, do que o crescimento assustador de um passivo oneroso que representa,
nos dias atuais, cerca de 88% do valOr da produção da
safra., ora encerrada. E me refiro, apenas, às empres~s fi~
liadas à Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar
em Alagoas, em número de dezessete Usinas. As outras
não devem ter sorte muito diferente.
-É de se observar, atentamente, que'?_ set,or da ca.J?:.a-de·
açúcar não vive, apenas, a expor necessídades, a reclamar o que lhe é devido, a solicitar um tratamento na medida de suas diferenças em relação ao Centro-Sul.
Em suas exposições de motivos às autoridades federais, os industriais do açúcar e do álcool são claros e _objetivos em suas reivhidicações,

Ã falta destas medidas é que este importante setor da economia alagoana teve, nesta última safra,
um prejuízo em torno de 17 milhões de cruzeiros.
Pede-se, ainda, que seja agilizado o desenvolvimento de pesquisa tecnológica capaz de, a curto
prazo, oferecer ao setor variedades de capa adaptá- __
veis "à -Regi.1i"o Nordeste, apresentando boa ptodutivid~àe agrícola e indusirial.
E que esta pesquisa seJa- entregue preferencial- mente a entidades privadas, pois, é lastimâvel confessa~ qUe o nosso PLANALÇUCAR, po_r melhor
que tenha sido a sua vontade, não chegou a oferecer
essa almejada variedade de cana.
Por último Sr. Presidente e Srs. Sep.adores, permitaril-

rfl!! V. Ex•s que ·ainda aborde, diria até supertidalmente,
-0-ãSsunto tão falado do subsidio_ pago ao Nordeste em
relação ao setor, objeto destas minhas considerações.
O_~':·

Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. GUILHERME PALMEIRA -

Pois não.

Os~.

Nelson Carneiro- Eu não podia deixar de registrar a alegria com que vejo V. Ex' nesta Casa, porque
aqui continua a trajetória do seu ilustre pai, meu :;audoSo_arnigo, Senador _l{ui Pal~eira. É um momento de re-g~zijo ver V~ ~Xf.Ocupando aqui- a-cadeira que foi do seu
pai, e certamente a honrará com a mesma dignidade, a
- -rilesma independência e a mesma determinação na defesa
dós PrOblemas do N ardeste e do Brasil. Se a morte não
hOuvesse interro~pido- o seu rumo, ele seria hoje o Senador pe~manente, continuo, vitalício do glorioso Estado
de Alagoas.

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito obrigado~

nobre Senador Nelson Carneiro. O aparte de V. Ex•
só ilustra o meu discurso, não só por ratificar as palavras
que aquí pronuncio, mas principalmente por evocar a figura do meu saudoso pai, companheiro de_V. E:v e de
tantos outros que aqui tenho a honra de conviver neste
instante.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, referia~me .ao subsidio. Trata-se de um "subsídio de equalização de custos",
pago peroGOverno Federal, através do IAA, aos produtores que se ~ncontram em posição econômica desfavorável.
Este subsídio é coberto, em parte, pelas taxas que inci-- dem sobre o açúcar destinado ao consumo do mercado
interno.

Semelh~te subsídio se justifica plenamente pelo fato
de que existe acentuada diferença entre os custos de produção de cana, de açúcar e de álcool no Nordeste e no
Centro-Sul.
O_b..Mrve-se, entretanto, que este subsídio, pago ao
Nordeste, é- essencialmente para o setor agrícola e não
para o setor industrial, devido, exatamente, ao baixo
rendimento por tonelada de cana.
O rendimento oficial é de 88 kg por tonelada, mas jamais se conseguiu atirigir, no Nordeste, uma média além
dos 84 kg.
E este resultado não é aleatório, pois foram observados, durante 3 (três) safras consecutivas, os rendimentos
de 100 mil toneladas de cana da Bahia ao Maranhão, e o
reiuitado foi sempre de 84 kg_p.or tonelada.
Nãci hã como fugir, Senhor Presidente e Senhores S-enadores, a um novo e mais prestante posicionamento
das autoridades do Governo Federai em relação ao setor
da agroindüstrla da canaMde-açúcar, principalmente, em
Alagoas e em Pernambuco.
Fala-se, ainda, talvez para justificar posições indefensáveís ou mesmo pelo simples gosto de falar, que o latifúndio canavieiro está plantado em Pernambuco e Alagoas, quando é públíco e notório que a grande concentração da propriedade da terra reside, precisamente, em
São Paulo.
Para alegria nossa, é exatarnente em Pernambuco e em
Alagoas onde a- renda se encontra mais. bem dividida.
O Sr. Virgílio Távora - Permite V.

Ex~

O SR. GUILHERME PALMEIRA -

um aparte?

Com muito

honra, Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgíli~ Távora - E sempre um prazer ouvi-lo,
já- o --dissémoS quando da sua estréia aqui, na evocação
que ftzemos do seu saudoso pai, nosso colega de partido
e de lutas no passado, e nos permitíamos solicitar um esclarecimento a V. Ex~ declarando desdejã que terá na Liderança e Vice-Liderança do seu partido um aliado na
luta junto às autoridades monetárias, para sinsibilizã-las
quanto ao problema. A nossa pergunta seria o seguinte:
esses tr_ês itens apresentados aqui tão brilhantemente por
V. Ex'- a mudança do pert1l do pagamento dessa dívida de 400 milhões de dólares, uma política com a correção dos preços, no momento exato, e a agilização da
pesquisa pãra qUe tivéssemos determinadas variedadeS
de cana~de-açúcar, de produtividade maior - esses três
itens, emrnente Senador, dariam um alívio considerável
para poder to~ar uma respiratória o setor canavieiro, ou
mais alguma colsa há que se acrescentar a essas reivindiM
cações?

O SR. GUlLHERME PALMElRA- Anteriormente, eu falei sobre o crédito, uma maneira oportuna do
crédito chegar mesmo através do próprio Banco doBrasil, e de se preparar os produtores de cana-de-açúcar e de
álcool para o que vai ocorrer em relação ao financiamento.
O Sr. Vfrgt1io Távora- Poderíamos então acresCentar
um item 4, que talvez fosse de maior import~ncia no momento.
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Exato. No iní·
cio -do discurso - renho a impressão que V. Ex• ainda
não havia chegado- focalizei justamente a luta que nós
estamos empreendendo, neste vai-e-vem constante de safra e entressafra, para que fosse definida agora, o mais
rapidamente possível, a questão dos financiamentos,
porque nós terminamos a safra - Alagoas e Pernambuco, no mês de março, alguns chegaram até o inicio de
abril - e há uma necessidade de imediatamente serem financiados o custeio da entressafra. Então, quando seretarda esse custeio, é feito naquela base anteriormente
combinada de ,50% do proprietário ...

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A mesa comunica ao nobre Senador que o seu tempo já e:stâ encerrado.
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petaS preocupações maiores com a dívida ex tema, que o

nosso Nodes te seja palco de acontecimentos semelhantes
a,os _que, dep\o~_avelmente, assi~timos na Capital paulista.

mento, que não pode ser instantân.eo -_V. Ex~ foi Governador e sabe que isto é resultado, em 90% das vezes,
de um grande e prolongado esforço junto às autoridades
monetárias deste Pais -para que se tOrne realidad~ isto
que no dia de hoje é o .enunciado de uma aSpiração justa.

Tenho certeza que ·existem sensibilidade, boa vontade,
determinaÇão, desde a pessoa do Senhor Presidente da
República, dos seuS Mínistros e de todos os demais escalões federais, para que o setor da agro-indústria do açucar e do álcool não veja aumentado o seu índice de desemprego e não bata às portas de uma falência.

O SR. GUilHERME PALMEIRA - Muito grato,
nobre Senador Virgílio Távora. Não poderia esperar outro procedimento da Liderança do meu Partído, através
da palavra abalizada de V. Ex,, que sofreu, como nós, as
agruras do que é no Nordeste, principalmente, um Estado como o nosso, o de Alagoas, que depende em 60%
desse setor.

Então, seria cinco itens.

O SR. GUILHERME PALMEIRA -

Não vamos consentir, por um lapso ou, até mesmo,

Q-Sr. Virgl1io Távora- V, Ex, terá_ em nós- e prazeirasamente o fa_remos- mais um aliado para o convenci-

O SR. GUILHERME PALMEIRA:- Peço vênia, Sr.
Presidente, para, em dois minutos, encerrar este pronunciamento. Desses 50%, -0 Banco do Brasil, evide_ntemente
dentro das suas possibilidades, participe o r:ri.áx.imo
possível, mas que fique, des.de jã, acordado para hoje e
para amanhã qual será a participação do Banco do Brasil, e como se vai compensar a omissão do Banco do Brasil através dos bancos- privados, e que se _induza os ban~
cos privados a participarem desse financiamento; ~oh
pena de se provocar uma crise imensa - que já há tanto no custeio agricola como no industrial, e dispensa
de empregados, _com a conseqUente criação de uma série
de dificuldades na ~r~a ecQnóroica, c_q!!l resultados gr~
ves na área social.
O Sr. Virgílio Távora -
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Exatamente.

DOCUMENTOS A QUE SE [JEFERE O S/1.
GUILHERME PALMEIRA EM, SEU DISCUR-

Seria a derrocada final." sobretudo para Pernambuco e
Alagoas, onde a maior parcela do ICM é arrecadada
através desta atividade produtiva.
Í: bom lembrar que'o próprio ato de Govêrno ex.íge
uma permanente disponibilidade e uma vigorosa intuíção parã sentir quando, ao longe, já começam a soprar os ventos das mudanças. (Muito bem! Palmas.)

Concluo, Sr. Presidente:
Voltamos, Srs. Senadores, ao grande lema de que as
crises econômicas têm que entrar peios caminhos da solução política.

lNDià DE EVOLUCÃO DA REMUNERAÇÃO DO SETOR AÇUCAREIRO
• Remuneração Agrícola
• Remuneração Industrial
• Indice Preço (disponibilidade interna)
• lndice Variação Cambial - US$

SO:

(ndic~ de Remuneração

Ato

Data

•'

Vigência

Agrícola

Industrial

09j7&
38j78
10/79
19/79
37(19
49j79
08f80
31/80
02j81
11/81
32j81
08/82
24/82
31/82
05/83

OL06.78
25.10.78
28.02.79
19.06.79
19.06.79
20.11.79
05.05.80
26.09.80
29.01.81
18.05.81
02.10.81
20.03.82
16.07.82
01.10.82
01.03.83

100,0
!!2,0
121,0
147,6
191,3
205,1
339,5
468,4
552,8
703,7
942,9
1.137,2
1.410,1
1.846,4
2.271,1

100,0
107,7
122,7
153,7
191,5
191,2
269,6
382,8
481,9
633,5
820,1
976,6
1.161,1
1.400,9
1.742,5

Disponib.
_lnte_ma

UJ

100,0
110,9
125,0
143,4
171,1
188,5
259,6
350,8
460,5
587,6
743,11.005,6
1.282,3
1.446,3
1.9~.8·

Var.Cambial

{USS)
100,0
111,0
128,4
147,5
168,5
181,0
283,2
325,4
392,4
478,4
613,8
824,9
1.013,9
1.170,8
2.195,7

(1) Cofuna 2, Conjuntura Ec_onôrllica.

("') Estimado,

COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA REMUNERAÇÃO
• Do Setor Agrícola
• Do Setor Industrial
• lndices Gerais
Período:Outubroj81 (Início Safra 81/82)
a Marçoj83 (Encerramento Safra 82/83)
Ato"' 32/81
Discriminação
Produtolndustrial ···-··~·---·--Subsídio Equalização ...• , ....... .
Álcool Residual ... , . ~~- .. -. ...... _
Soma ····-·········~A·-·'-····
(-)Matéria-Prima
Remuneração Industrial ...
lndices Comparativos:
Disponibilidade Interna . _.... ~ ~.
1NPC .......... ~ .......... ..
Variação Cambial- USS _.
Variação Mêdia Mensal:
• Da Matéria-Prima
• Da Remuneração Industrial
• Da Disponibilidade Interna

Variação%
no PeríOdo
(17 meses)

02.10.81

01.03.83

1.354,77
568,14
256,72
2.179,69
1.318,20
861,43

3.110,83
1.304,58
591,23
5.006,64
3.176,34
1.830,30

129,6%
!29,6%
130;3%
129,7%
141,0%

1.021,0
488,33
108,64

2.699,7
1.310,90
388,64

164.4%
168,4%
257,7%

5,3% a.m.
4,5% a.m.
5,9% a.m.

112~5%
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O SR.

PRESID~NTE

(Moacyr Dalla) -

Concedo a

O S.r. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?

palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Lider

do PTB.
O SR. NELSON CARNEIRO (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisã_o do orador.)_- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Cabe-me, apenas no exercício desta Liderança registrar a passagem, no próximo domingo1 de mais um aniversário dO Dia do Trabalhador, e afirmar que o Partido
Trabalhista Brasileiro prosseguirá defendendo os interesses do trabalhador, suas reivindicações, suas jUstas as--

pirações.
Logo que se instalou esta Legislatura, foi a pequena
Bancada do PTB na Câmara dos Deputados e muito menor ainda no Senado, ...
O Sr. Aloysio Chaves -

Mas muito expressiva.

O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obrigado a

v. Ex•
Foi a Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro que
primeiro se reuniu para firn1ar a sua decisão de não dar
seu apoio ao Decreto-lei n9 2.012, na esperança, que ainda conserva, de que o próprio Governo sentirá a necessidade de rever essa legislação, para não prejudicar ostrabalhadores- estou certo de que o Governo será sensível
a esta aspiração- e que depois se generalizou por todo
o País e hoje é uma palavra repetida até pelos altos escalões do 'próprio Governo Federal.

Õ SR. NELSON CARNEIRO- Pois não. Com muita honra.

O Sr. Itamar Franco- PrirJ;leiramente para dizer que,
no in'íciq de seu discurso, V. EX' falou na pequena Ban~
cada do PTB na Câmara do Deputados. Não deve ser
tão pequena assim, porque o namoro com o Governo a
torna por demais grande. Esta, a primeira ressalva ao
-discurso de V. Ex•, evidentemente associando~me às homenagens que presta ao Primeiro de Maio. Em seguida,
Senádor Nelson CarneirO, V. Ex• toca no ponto essencial, hoje detalhe, em que o Congresso Nacional se vê envolvido, necessariamente, em toda essa crise, que ê o
Decreto~lei n<~ 2.012. Fala-se na crise econômica e numa
ordem econõmica social. O Congresso está alheio a essa
crise, porque não ê chamado pelo Executivo a participar
das soluções desses problemas. Al o exemplo clássico e
presente: o Decreto-lei n9 2.012, cujos efeitos já estão aí,
baixado o decreto-lei, pois entra em vigor na data de sua
publicação._Q Senador Aloysio Chaves, como Líder do
Governo, com sua habilidade, não foi frontalmente à
questão, quapdo V. Ex• abordou o Decreto-lei n<' 2.012.
O que o Governo faz? Teima em manter o Decreto-lei n'?
2.012, não o retira, não quer dialogar, faz apenas um
jogo de palavras, Senador Nelson Carneiro. E a minha
expectativa, a minha esperança é que _o Partido de V. Ex•
não se envolva apenas num jogo de palavras.
O-SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• me concede um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra.

O Sr. Aloyslo Chaves - Eminente Senador Nelson
Carneiro, na data de ontem o Vice-Líder Carlos Chíarelli, em nome do PDS, registrou o transcurso da data do
111 de Maio, uma data univeÍ"sal. Abordou S. Ex•, com
muito brilho, vários aspectos do nosso problema social,
sobretudo a necessidade da realização de adaptações,
reajustamentos e alterações, para adequar perfeitamente
a legislação atual à realidade brasileira. Dentro de um
processo económico-dinâmico da sociedade brasileira,
essa adaptação é imprescindível. Como sabe V. Ex.', comemoramos quarenta anos, este ano, da Consolidação
das Leis do Trabalho, uma obra notável na sua época,
realizada por uma ilustre_ Comissão -de Juristas. Ainda
hoje, no campo do Direito Social, é monumento jurídico
que honra a cultura brasileira. Também ressaltei em
aparte ao discurso do nobre Senador Carlos Chiarelli, o
fato de que neste ano se comemora o Centenáiiõ de G-C- ·
túlio Vargas. Em plena guerra, no apogeu daquela crise
universal, Getúlio Vargas criou a Justiça do Trabalho,
com uma visãO clara do futuro, grande estadista que foi.
O Congresso Nacional vai render uma homenagem a
Getôlio-Vargas Pelo seu Centenário. tmuito importante
frisar esta dupla coincidência. Congratulo-me com V.
Ex•, com seu Partido, exatamente pelo registro que faz e
pela contribuição no passado, no presente e no futuro
que dará, sem dúvida alguma, o PTB para o aperfeiçoa~
menta da Legislação Trabalhista.
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito grato pelas
duas palavras, ilustre Líder da MaiOria.
Seria injustiça, nessa busCa -de ãPerfeiçoamento da Legislação Trabalhista, não incluísse o nome do Senador
Aloysio Chaves. S. Ex' é autor de um projeto, provado
pela unanimidade da Casa, sob o aplauso geral da Casa,
que reformula a Lei de Greve, projeto que constitui um
daqueles estudos em que se debruça atualmente o Partido Trabalhista Brasileiro para fazer chegar ao Senhor
Presidente da República uma de suas reivindicações. Seria injustiça não se incluir entre esses colaboradores da
modificaçãO di iegiSiação que di . iespeito aos trabalhadores o nome do ilustre Líder da Maioria, que tem airidã
a seu favor, como outro título, o de haver presidido o
Tribunal Regional do Trabalho no seu Estado.

v.

Ex.'

Não sou .especialista em namoro, Sou especialista em
d~ivórcio. (Risos.) Mas jã que se fala em namoro, quero
referir, Sr. PreSidente,_que não há nada mais agradável
- e já namoramos mufto na juventude- do que o namoro. Namoro é men-os do que o noivado, e muíto me-nos do que o casamento. O namoro pode durar muito,
pode durar pouco. O que deve durar a vida inteira é ocasamento, dizem as Escrituras. De modo que namoro,
Deus permita que haja sempre, para alegria dos moços e
dos velhos e encanto de todas as gerações que se sucederem. Vamos continuar namorando. Não hã mal nenhum
no namoro. O namoro é um dos momentos felizes da vi~
da, prindpalmente na juventude. Quem não se lembra da
primeira namorada? Eu me lembro que a minha primeira
namorada escreveu-me um cartão, no qual havia uma
palavra tão difícil que tive que procurar os dicionários
para descobrir o que ela queria dizer, porque eu não entendia. Ela teve o cuidado de escrever aquela palavra,
que eu jâ não me recordo mais, 60 anos depois. Era uma
palavra que não era usual. Então tive que buscar no di·
cionário, o seu siginificado. Mas, em compensação, eu
apçendi a dançar pisando nos pês dela. Foi a minha vingar!Ça! (Risos.)

De modo que eu não sou contra o namoro. Embora
me acusem de ser especialista em divórcio, eu sempre fui
a favor do namoro. E espero que o namoro continue, na~
moro em todos os setores, em todos os quadrantes, namoro até entre as_nacpes, pois há nações femininas e as
nações masculinas. Vamos conservar o namoro, porque
ê uma das boas coisas dessa vida atribulada em que vive-mos.
O Sr.- Virgilio Távora - Eminente Senador, e o rival,
- qu·e hão-foi escolhido, que-esPortivamente aceite o namoro com o seu Partido.
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado
pela .:olaboração ~m'?_ros_a _d~ V. Ex'. (Risos.)
Sr. Presidente, minha passagem nesta tribuna, que seria por poucos instantes, temendo inclusive que aqui estivesse o nobre Senador_Almir Pinto para cobrar da Liderança aos 20 irunutos, minha passagem, que seria muito
rápida, vai terminar. Apenas quero dizer que o Partido
Trabalhista Brasileiro comunga com todos os trabalha·
dores do País, com toda a Nação, a esperança de melhores dias para essa classe, para essa numerosa e poderosa
força ativa. No dia maior, em que o mundo civilizado
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comemora o seu dia em homenagem aos que constroem
a grandeza e o progresso dos países, o Partido Trabalhista Brasileiro deixa, nesta oportunidade, a sua saudação.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da.lla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

o· SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte
discurso.)- -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O PMDB- Seçào de Mato Grosso- reuniu, no último dia 20 de abril, o seu Diretório Regional. Nessa reu~
niào foram tomadas várias providências de ordem da administração interna do Partido, bem como soluções obje~ivando a renovação dos Diretórios Municipais, no
mês de julho próximo. O PMDB, de Mato Grosso, dese-ja e vai renovar, totalmente, a sua direçào partidária, o
núcleo inicial, ou seja, os Diretórios Municipais.
Mas, Senhor Presidente, Senhores Senadores, Mato
Grosso, sofre, no momento, um ambiente de terrorismo
po11tíco implantado pelo atual governo, entre aspas, do
nosso Estado. Centenas de demissões, bem como milhares de remoções dos funcionários efetivos, principalmente na área da educação. Professoras removidas abruptamente. sem motivo aparerite, salvo a perseguição política, ou seja, a. ·•_caça às bruxas".
Lembre-se que o atual governo, entre aspas, substituiu
wn outro governo do mesmo Partido. Calcule se isso não
tivesse açontecido! Nesse caso, viveríamos agora a êpoca
da terra arrazada, da perseguição fria, calculista, antisocial e acima de tudo de uma pessoa que demonstra ser
tudo, menos um estadista. Um cidadão, com um mínimo
de estatura de estadista, não comanda a acão nefasta,
cruel e desumana.
Recebi Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma carta, praticamente, anónima, pois o cidadão que me escreveu,
dian_t~ do clima de terror não quis expor-se, diz ele:

"Li, no O Globo de ontem, a nota contra o revanchismo, feita pelo Sr. Presidente do PDS, José Sarney.
Ê necessário que os representantes de Mato
Grosso alertem o País sobre o clima de terror que
está neste Estado.
No Diário Oficial do Estado do dia 13/04 foi
publicado a demissão de uma funcionãria, Agente
Administrativo da Secretaria de Educação com
mais de lO anos de casa, simplesmente por ter feito a
campanha do PMDB.

Na CEMAT, SANEMAT, DER e outras estatais, as demissÕes de seus companheiros têm sido em
massa.
Na BEMAT. atê o chefe de seção foi dispensado,
porque trabalhou ou votou nos seus companheiros
do PMDB.
Não estão sendo demitidas pessoas que foram
empregadas na fase_ eleitoral e, sim, com mais de lO
anos de casa, como o Consultor Jurídico e um mêdi~
co da SANEMAT.
Existe chefe de familía que não dorme mais de
desespel_"o, e o Senhor sabe que quem for demitido,
jâ com idade madura, não vai arranjar trabalho nem
(:"m empresa privada, pois todas terão, ou melhor,
serão cerceadas pelo controle temível desse governo
que me enganou e a muita gente,"
Diante desses fatos, Sr. Presídente, Srs. Senadores, o
Diretório Regional do PMDB de Mato Grosso emitiu a
seguinte nota:
NOTA DO DIRETORIO REGIONAL DO
PMDB DO MATO GROSSO
CLIMA DE TERROR
O PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB - MT, pelo seu
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Diretório Regional, vem denunciar a todo o povo

de Mato Grosso o "CLIMA DE TERROR", implantado entre o funcionalismo público deste Estado pelo Sr. JÚLIO CAMPOS. Cente-nas e centenas
de Servidores Públicos tem sido demitidos, yLt(mas
do ódio, do rancor do governo que aí está, e que não
peja de jogar no olho da rua pais de família com _4,
8, !O, até 20 anos de serviço, inclusive correligionários seus, tão somente porque acredita que esses

funcionários não leram pela sua "cartilha". Esse desassossego, esse cHma_de terror, é fruto _não só des-

sas ondas de demissões como, também, de transf~
rências ocorridas, principalmente, entre professores
efetivos, que por não poderem ser demitidos, padecem transferências. para cidades diferentes dos domicílios_ de seus __c:ôojuges.
E não se venha dizer que governos peemedebistas
vêm fazendo_ o mes:m_o. Não! Os governQs do
PMDB substituíram governos do PDS, que, na ânsia de não perder o pOder, fizeram, nos meses de 82,
infinidades de nomeações e\eitoreiras dentro do prazo proibido pela lei eleitoraL Estas nomeações é que
têm sido tornadas sem efeito.

Aqui, no Mato Grosso, o PDS substituiu o mC$mo PDS, e as demissões atingem servidores que já
vinham de vários governos e com muitos anos de
serviço.
Está na hora do povo de Mato Grosso tomar conhecimento da insensibilídade e da baixeza de
espírito desse Governo fraudulento que aí está, querestaura em nosso- Estado uma política de campanário que nele não se via há mais de trinta anos_!
Todavia, pode o povo mato-grossense estar tranqUilo que se a justiça não vier da própria justiça, ela
virá da boca das urnas no primeiro pleito que aqui
se realizar, no qual não haverá jamais a fraude que
houve a 15 de n.ovembro de 1982.
Cuiabá, 22-de-ãbfil de 1983.

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB- MT."
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AutoriZa a ·PrefeitUra MUniC1p3J -ae ClibaiâO, Es·tado de São Paulo, a ele,·ar em Cr$ 679.404.096,72
(seiscentos e setenta e nove milhões, quatr-ocentos e
qUatro 'mil, noventa e seis Cruzeiros e setenta e dois
centavos) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Cubatão, Estado de_ ~ã9 Paulo, nos ~ermos _do art. 2<:> da Resolução n9
9~-~-d~ II -~e- o.utubro de 1976, do Senado Federal, a~tori
zada a elevar o montante de sua dívida ~onsolidada em
Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões,
quatrocentos_ e quatro mil, noventa e seiS cruzeiros e setenta e dois centavos),_ correspondente a 1.242.873
UPCs,_ considerado~ o va_la"r nqmi~al da UPC de Cr$
546,64 (quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e sessenta
e quatro centavos), vigente em abril/80, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao
Banco do Estado de São Pauto S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitaç_ão BNH, destinado ao financiamento de lotes urbanizados;
da construção, conclusão ou melhoria de habitações de
interesse social; da urbanização e de equipamentos comunitários em conjuntos habitacionais, naquela cidade,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pubHcação.

O SR.

PRESID~NTE

(Moacyr Datla) -

do Nordeste do Brasil S/A. este na qualidade de agente
financeiro- do Banco Nacional da Habitãcão"- BNH,
destinado à obras de reforma e modernização do MerCado Central, bem como construção dos MercadQs de Be·
bedouros .e Tabuleiro dos Martins, 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)

ORDEM DO DIA
Item 1:

Em discussão a redação final, em. tui'nO único. (PauNão havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como
de_finLtiYamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

__ ~a s~g~inte a redaçào final aprovada

Item 2:

Redação final do Projeto de Resolução n9 60, de
1982.

-Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissã-o de Redação em seu Parecer
n<:> 237, de 1983) do Projeto de Resolução n<:> 101, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mac_eió~_ Estado de Alagoas a elevar_ _em Cr$
130.213.939,45 (cento é trinta_milhões, duzentos
treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quar"enta e Cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada.

faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do arL_ 4-~. inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

e

Em discussão a redaçãO final, em turno único. (Pausa.)
-~
_
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de·
claro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como apfovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguime a redacão final aprovada

Discussão, em turno ónico, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu_ Parecer
nt> 236, de 1983)_do Projeto de Resolução nt> 85, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão, Estado de São Paulo, a elevar em Cri
679A04.096,72 (siscentos e-Setentae nove Milhões,
quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e
setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada.
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 arL 359 do
gimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

Re-

E a seguinte a redação final aprovada
Redação fmal do Projeto de Resolução n9 85, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

Redaç-ão final do Projeto de Resolução n<:> 101, 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
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AutoriZa a Prefeitura Municipal de Maceió, Esta~
do de Alagoas, a elevar em CrS 130.213.939~45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o
montante de sua dívida consolidada.

O "Senado Federal resolve:
Art. !<:> É a Prefeitura Municipal de Candelária, Estado do Rio Grande Do Sul. nos termos do art, 29 da Resolução n<:> 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Fidera!, autorizada a devar em Cr$ 56.9ú5.900,00 (cinM
qüenta e seis rriilhões, novecentos e sessenta e cinco 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
utilízaÇão de re_cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação de esgoto pluvial, meios-fiOs e Canalização de_cursos d'água,
naquele Município, obedecidas as condições a-dmitidas
pelo Banco- Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2<:> Esta Resoluçàõ entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 4:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 239, de 1983) do Projeto de Resolução n9 16, de
1983, que suspende a execução da Lei n9 239, de 26
de setembro de 1978, do Município de Queiroz, no
Estado de São Paulo.

O _Senado Federa! resolve:
Art. I 9 h a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado
de Alagoas, nos termos do art. 2<:> da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento-e trinta inilhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e
quarenta e cinco centavos), cõrreSpondente a- 148".331,1
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Crl
877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e
seiS centavos), vigente em abril/81, a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária,
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$
56.965.900,00 ( cinqüenta e seis milhões, novecentos e
sessenta e cinco mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Está fiil.d;:t a
Hora do Expediente,
Passa-se à

~_Item

Discussão, em turno único, da Redação Final (o_ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n<:> 238, de 1983) do Projeto de Resolução n9 60, de
1982, que _autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em
Cr$ 56.965,900,00 (cinqüenta e seis milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e novecentos 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 discussão.
Encefrada estã, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do RegimentO Interno.
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A matéria vai à promulgacão.

E a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 19, de
1983.

E a seguinte a redação final aprovada

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 16, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
--dO art. 42, i!;lciso VI da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃCfN•

• DE 1983

Suspende a execução da Lei

n~'

239, de Ui de

se~

tembro de 1978, do Município de Queiroz, no Estado
de Siio Paulo.

O Senado Federal resolve.:
Artigo único. t: suspensa, por inconsfitucíonalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tríbunal
FederaJ, proferida em 13 de maio de 1982, nos autos do
Recurso Extraordinário nl' 96.847-4, do Estado de São
Paulo, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça
de 13 de agosto de 1982, a execução da Lei n~> 239,_de.26
de setembro de 1978, do Município de Queiroz. no Estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 5:
Votação, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~'
240, de 1983} do Projeto de Resolução n~' 17, de
1983, que suspende a execução do art. 5~' da Lei n~'
253, de 2 de deZembro de 1977, do Município de Populina, no Estado de São Paulo.

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
Redaçào final do Projeto de Resolução

n~' 17,

de 1983.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VJI, da Constituição, e e.u,
Presidente , promulgo a seguinte
RESOWÇÃO N'

• DE 1983

Suspende a execução do art. 5'1- da Lei~ 253, de 2
de dezembro de 1977, do Município de Populina, no
Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. ~ suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 16 de junho de 1982, nos autos do
Recurso Extraordinário n~' 97.137-8, do Estado de São
Paulo, a execução do art. 5~' da Lei n~' 253, de 2 de dezembro de 1977, do Município de Populina, no Estado
de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da11a) -

Item 6:

Votação, em turno (mico, da Redaçào Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~;~
241, de 1983) do Projeto de Resolução n~> 19, de
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itaueira, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 3.619.'000-,0ú (três milhões, seisc~~~
tos e dezenove mil cruzeiros).
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 tennos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à apromulgação.

RESOLUÇÃO N•, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de lt11ueira, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezeno,·e mil cru1.eiros).

O Senado Federal resolve:
Art. l~' É a Prefeitura Municipal de Jtaueira, Estado
do Piauí, nos termos do art. 29 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 dezenovemil cruzeiros) junto à Caixa Económica Fc:deral, mediante a uti-lização de recuxsos 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 processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
pllblicação,
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)

~

Item 7:

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofc::!'ecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n~' 242, de 1983) do Projeto de Resolução n~' 20, de
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$
50l.46Q~012,06 (quinhentos e três milhões, .quatrocen_tqª e sessenta mil, doze cruzeiros e seis centavos)
O- montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação fina}, em turno único. (Pau~
sa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de-

claro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do _Regimento Interno.
A matéria vai à pr"~mulgação.

b

a seguinte a redaçdo final aprovada

Redaçào final do Projeto de

Resolu~iio

n9 20, de

1983.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso YI. da Constituição, e eu,
Presídente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO _N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipg] de São Paulo, Es~
tado de São Paulo, a elevar em CrS 503.460.012,06
(quinhentos e três milhões, quatrocentos e sessenta
mil, doze cruzeiros e seis centavos) o montante de sua
dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. l~' É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2~' da Resolução n~'
93, de 11 de outUbro de 1976, do Senado Federal, autoriza a elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS
503.460:012,06 (quinhentos e três milhões, quatrocentos
e sessenta mil, doze cru'!:eiros e seis centavos), corresponden.tesa299.ll9,51 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze c~ntavos), vigente em
abril/82, a fim de que possa controlar uma operação de
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crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à reforma de
escalas municipais de 1~> Grau e de educação infantil, naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data· de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 8:
Discussão, em turno único, da Redação Final (o·
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n"' 243, de 1983) do Projeto de ResoluçãQ n~' 21, de
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de UberJándia, Éstado de Minas Gerais, a elevar em Cr$
495.756.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, setecentos e cinqiienta e seis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno únlCo. ( Pãusa.)

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 n9 21, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promu\go a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS
495.756.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco milllões, setecentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Uberlândia, Es~
tado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede-ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS 495.756.000,00 (quatrocentos e noventa e
cinco mílhões, setecentos e cinqiienta e seis mil cruzeiros), correspondentes a 400.000 UPCs, considerado ovalor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e
trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente
em outubroj81, a fim de que possa contratar um empréstirito de -igual valor junto à Caixa Económica do Estado
de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à
aplicação no Projeto CURA, naquele Município, obede·
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBrasil no respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã osgota·
da a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE. eNTReGUe À REVISÃO DO
ORADOR, SeRÃ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, por cessão da_
nobre Senador Jorge Kalume.
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O SR. HELV[DIO NUNES (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. PresidenteeSrs.
Senadores:
Quero aproveitar as amenidades desta tarde para, com
toda a calma e trnaqilHidade, dirigir um apelo às autori~
dades maiores deste País,
Sabe o Pais que há cinco anos consecutivos o Nordeste_
Brasileiro sofre o continuado flagelo das secas. Embora
o fenômeno não se verifique com intensidade igual ~m
toda a área, pois que desta feita, Minas Gerais e o Ceará
estão diretamente sofrendo as agruras e os efeitos da calamidade, regiões e áreas· existem~ que foram denominadas '"bolsões de seca", onde as chuvas foram inex.pressivas e, em conseqüência, onde a safra, onde a colheita
pode ser considerada _nula.
No que diz respeito ao Piauí, vale dizer que o meu Estado inteiro é Um "bolsão de Seca" e que, particularmente, a minha região, que tem como centro irradiador a Cidade de Picos, está passando momentos de grande preo-_
cupação, de intensa aflição.
O órgão incumbido de prestar assistência àquela ârea,
que é composta por 20 municípios, é o 39 Batalhão de
Engenharia e ConstrUção, E; ao fim do quinto período
consecutivo de secas, pois que a partir do fim de abril
não caem chuvas naquela área, apenas 26.100 trabalhadores estão recebendo assistência do GovernQ Federal.
A preocupação agora, do Governo, é no sentido da
consti:ução de pontos d'água. Todo o- trabalho que vem
sendo desenvolvido. é no sentido de do~ar a região - de
pequenos açudes, de pequenas aguadas,
Mas é preciso que seja dito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a assistência até agora o(erecida_ não atende
ao mínimo indispensável, e que tudo leva a crer que dentro de mais alguns dias, o povo mais pobre, o povo realmente carente do Piauí,- caso a assistência não chegue,
não terá outro caminho senão o do desespero . .e. precisO
que fique bem claro que a assfstência até hoje proporcionada pelo Governo, não vai além de Cr$ 11.225,00 pelo
trabalho praticamente de sol-a-sol. Cr$ 11.225,00 com os
quais o trabalhador terá que sustentar a si próprio e a
sua família.
Mas, Sr. Presiden_te e Srs. Senadores, o pior é que até
essa ajuda, é que até esses CrS li .225,00 estão chegando
com atrazo. A mensali_cl~de de janeiro foi paga no diã-15
de fevereiro, a de fevereiro no dia 18 de março, e a de
março no dia 19 de abril.
Sr. Presidente, acho que é um milagre sobreviver com
uma mensalidade de CrS 11.225,00. E quando esse recurso falta, e quando _esse recurso atrasa, o que _fazç:r?
Tive oportunidade, em declarações prestadas em Tere~
sina há poucos dias, de afirmar que a mim me parece que
houve uma omissão de socorro.
Se no Estado de Sii9 Paulo, se no poderoso Estado de_
São Paulo, se no desenvolvido, se no rico Estado de São
Paulo, existem cerca de 750 mil desempregados, quantos
desempregados existem no mais pobre dos &taçl.os bra~
sileiros, que é o Piauí?

O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um_aparte?

O SR. HELVIDIO NUNES- fºis não, emitiente Se-nador.
·

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, o pior é que
desses 750 mil desempregados que existem em São Pau~
lo, 80% são nordestinos. Isso retrata a gravidade do drama que vive o povo do Estado de V. Ex• e dos demais Es-_
tados nordestinos. De fato, é difíCil de crer- e a credibilidade só se impõe porque é manifestada aqui por V. Ex•
-,que um ser humano, com sua família, receba essa mi~
galha, essa esmola de li mil e ~25 cruzeiros por mês,
quantia bastante in(e:rio_r ao salário míniriio, para Cdtn
isso adquirir alimentação, pagar moradia, escola, trans~
porte, ter o seu direito ao la..u:r. Os números mencionados por V. Ex• merecem, de fato, a imediata e urgente

atenção do Governo Federal. Desculpe--me por ter interrompido o importante pronunciamento de V. Ex•
O SR. HELVfDIO NUNES - Muito obrigado pela
sua participação, ti.obre Senador FábiO Lucena. V. Ex'
_lembrou muito bem que grande parcela dos 750 mil desempregados aproximadamente, de São Pàlltõ, tem origem no N ardeste. E eu gostaria, servindo-n:le da sua intervenção, aproveitando a sua intervenção, de pedir a
atenção especial da Casa para um fato muitO simples:
São Paulo tem uma grande indústria, tem uma excelente
agricultura; São Paulo tem um potenciã.J de riqueza extraordinário, Sólido; São Paulo, por outro lado, sofre as
carências que" O País, por fatores externos e internos, está
sofrendo, as dificuldades no comén;io internacional, o
probfema da balança de pagamentos, a inflação incon~
troláveJ, mas, esses problemas que São Paulo sofre e que
o levou a este número considerável de desempregados,
todos esses problemas o Nordeste também sofre. Mas o
Centro Su[ do País não s_ofre de um problema que ê pr6~
prio do Nordeste, é que nem âgua, muitas vezes, o nordestino tem para beber_.
Esses vinte municípios, a qUe há pouco fiz Uma lígeira
referência, exceção de quatro ou cinco, não dispõem de
água para as necesSidades humanas e para as necessidades do criatório.
A SUDENE, até bem pouco tempo supria essas necessidades através dos carros-tanques. Há quinze dias os
carros tanques foram retirados. Não deve causar nenhuma eStranheza ao País, e muito rrieilós a eStã Casa, o fãtõ
que me foi narrado há poucos dias pelo Presidente da
Câmara de Campo Maior, no Norte do Estado, segundo
o qual umá ài.anÇa morreu de inaO.ição ao chegar ao
hospital daquele Município. Acredíto Sinceramente, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, que o grande mal responsável pela quantíêfade exagerada: de óbitos no Nordeste
-não é, absolutamente, o elenco daquelas doenças que estão catalogadas na lei ou naqUelas que ainda nenl chega~
ram sequer a ser catalogadas. O grande mal re$ponSável
pela mortalidade do Nordeste, eu não tenho d~vida alguma em afirmar e em sã consciência eu digo: é a fome, é
a miséria, é a privação.

O Sr. Virgl1io Távora- Permite V. Ex!_u_m_aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte,
çminente Senador Virgílio Távora.
O Sr. Viriz1io Távora- Eminente Senador, foi V. Ex'
muito feliz quando tl'Ouxe a este Plenário, embora num
fim de sessão da sexta-feira, quando a audiência-é pouCá,
este problema que tem sido batido, rebatido, pisado, repisado em todos os cenáculos de debates do País. Não há
a menor dúvida de que est<imos" atraveSsando no Nordeste, de 1969 a esta parte o cicfo mais agudo que neste século jâ houve de st!ca. Isto ai está fora de qualquer dúvida.
E aquelas idéias otimistas de uma precipitação aqui outra acolá, caracterizar o inverno deve de uma vez para
sempre, serem ban[das da mentalidade, do pensamento
das au_torid~des e dos parlamentares, que não da região,
que cuidam justamente que o inverno está prenunciado
com essas prec~pitações. Nosso Estado so_fre aqueles per-calÇOs do' EStiilO de V. Ex•- e dos demais do Nordeste,
com a agravante da pobreza imensa da ágUa no subsolo.E quando vemos, com tristeza, a interpretação errônea
sobre mudanças de estação, isto é, que saiu-se do verão
da_s_eca e que se passou para o inverno por uma simples
notícia_ de chuvas, ficamos Sr. Presidente, com o coração
constrito. Como é que depois de tanto tem~p_o, ainda, autoridades das mais diversas, estaduais, federais, princípalmente1 em todos os tempos deixam-se levar por essa
miragem, por esse otin:listno exagerado e sucedem fatos
cotno os que V. Ex• aqui vem trazer ao conhecimento da
Casa. Temos realmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
nas palavras do eminente representante do Piauí, Senador Hc:l~ídio Nunes, o retrato, apenas parcial, daquilo
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que infelizmente é o panorama geral de todo _o semiárido nordestino nos dias de hoje. Agradeço a V. Ex' a
oportunidade de, neste resumido aparte, dizer da satisfação que temos de ver uma pessoa, com aquele passado
de lutas pelo seu Estado, como V.Ex•, trazer mais uma
vez e necessariamente ao conhecimento da Casa, para as
providências devidas, pelo Podei"- Público Federal, o que
acontece no Estado do Piauí.

O SR. HELVID!O NUNES - Nobre Senador
VirgíHo Távora, sou eu quem deve agradecer o aparte
com que V. Ex• acaba de me honrar. V. Ex', quejâ por
duas vezes dirigiu os destinos do seu Estado, V. Ex• que
já pode servir ao Brasil num Ministério, V. Ex• que, diuturnamente, luta em favor da nossa região, especialmente do seu Ceará, acaba de prestar um de'poimento, sob
todos os títulos, valiosos, sobre as nossas dificuldades,
sobre as nossas carências, que podem ser extrapoladas
da região de Picos, para abranger o Nordeste inteiro.
Muito obrigado pela participação de V. Ex• Mas, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, os nordestinos sempre percutem esse tema; os nordestinos sempre reclamam, é o dever de todos nós. Nós não temos outras armas, senão a
palavra, e devemos utilizá-la em todos os plenários que
se nos apresentem. Temos que pedír, temos que reclamar
e, muitas vezes, com toda a veemência e, ainda assim,
correndo O perigo de não sermos ouvidos pelas autoridades competentes. Mas, pelo menos esse dever para com a
nossa consciência, devemos cumprir, E é por essa razão
que, mais uma vez, aqui estou, para dizer que o Nordeste, de uma maneira geral - e que o Piauí, de um modo
particular- está reclamando a ajuda imediata, não para
resolver mas, ao menos, para minimizar a difi'cil situação
por que atravessa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não estou aqui, apenas para dizer, para reclamar, para denunciar! E preciso,
também,_ Sugerir alguma coisa; medidas prâticas hão de
ser tomadas, providências concretas precisam ser adotadas pelo Governo, imediatamente. É imperioso que haja
uma determinação, dirigida à SUDENE, no sentido de
que sejam amparados, ainda que pelos miseráveis Cr$
11.225,00, todos quantos necessitem de trabalho no meu
Estado.
Vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores: eu não estou aqui, pedindo que o Governo mande pagar o salário
mínimo, não o salário mínimo que vai ser aumentado, a
partir do próximo domingo, depois de amanhã. Não! Eu
não peço, ao menos, Sr. Presidente, que seja pago o salârio atual; eu estou pedindo ao Governo Federal que
mande pagar, ao menos, a metade do salário mfnimo aos
trabalhadores do meu Estado, aos homens que estão
morreJ1d9 ~e fome e aos homens que vão morrer de sede
se·a SlJDENE não restabdecer, imediatamente, o fornecimento .fie água à população.
Jâ não estou pedindo pelos irracionais, Sr. Presidente!
Estou pedindo um atendimento aos racionais, aos homens e às mulheres, aos velhos, aos moços e às crianças
que não têm nem mais para onde ir. Antigamente, ainda
havia uma ilusão. Quando o nordestino se via privado de
tudo, ou de quase tudo, ele vinha trabalhar em Brasflia,
ele se dirigia ao Centro-Sul, ele se instalava em São Paulo.
Para onde podem ir os nordestinos hoje, Sr. Presidente
e Srs. Senadores!
É preciso que o Governo dê assistência, a mínima,
apeTiãs na adversidade, que permita ao_ nordestino não
morrer de fome nem de sede. Outras providências paralelas, Uma delas jâ foi solicitada, na semana passada,
pelo ef!linente Senador Diilarte Marii: a prorrogação
dos débitos oriundos dos contratos que foram firmados,
mas que não puderam e nem podem ser pagos, à falta da
colheita. Até juridicamente justifica-se, plenamente, esta
prorrogação. Este contrato foi firmado para qUe o agri-
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cultor produzisse, mas no Nordeste, camo em nenhuma
parte do mundo, alguém produz sem água. Se não chover, Sr. Presidente, como. pode o agricultor cumpri-los?
Como pode o agricultor honrá-los?
Outra providência - vou repetir - serâ uma determinação a fim de que todoS Õs tfabalhadores, todas as pessoas necessitadas, todas as pessoas carentes sejam atendidas, sejam colocadas a trabalhar. Não se está pedindo,
e nem estou aqui pedindo assinatura de carteiras, não estou pedindo que se estabeleça, em sua plenitude, o vinculo de trabalho. Absolutamente! O nordestino quer até o
que os outros desprezam, mas é preciso atendê-lo para
que não morra de fome e nem de Sede.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, vamos aproveitar a
oportunidade em que pequenas obras de açudagem _estão
sendoJeitas e VamOs, também, pedir ao Goveino FedCfal
verbas para a conStrução do AÇUde Bocaina e verbas
para a contrução do Açude São Lourenço, no Município
de São Rtlimundo Nonato.
É ímportante, observar que, atê o ano passado, sf:gun·
do afirmações do Coronel Hermano Suruagy, que até
inicio do ano passado dirigiu os d~tinos do 3Q BEC,
existia verBa suficiente para Construção do Açude Bocaina que fica localizado na área critica que tem na cidade
de Picos. seu po!o de desenvolvimento.
Sexta-feira passada estive no Comando dÕ 39 BEC,
discutindo problemas, e a informação ê de que ainda
existem recursos par_a a construção da pare4~-~o Açude
Bocuiná.

Eu sei que o Governo Federal está em difiCuldades,
mas as outras necessidades deVem ser postB.S de lado a
fim de que sejam atendidas estas obras que têm em prioridade um, prioridade absoluta,_ _ Sr. Presidente, e Srs. Senado[-es,-eu disse inlciaJrT;e-nte que ia fazer um apelo. Bosquejei um quadro, pelo menos
tentei bosquejâ·lo. Para isto contei com ·a ajuda dos eminentes Senadores Fábio Lucena-e Virgílio Távora e, agora, deixo nas amenidades desta tarde o apelo dramático,
o apelo doloroso du população, da gente do Nordeste, de
modo especial, do povo do meu Estado, dos meus ir~
mãos da minha região.
Era o que tinhu a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.1
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fflbio Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs.
Senadores:

Acabamos de ouvir o dramático, pujante, triste, doloroso e lancinante depoimento do eminente Senador
Helvídio Nunes, pelo Estado do Piauí.
No meu Estado, durante a campanha eleitoral, um Es~
tado imenso,_com.Lmilhào, 546 mil quilómetros quadra~
dos de superfície, eu e o candidato a Go~ernador, o hoje
Governador Gilberto Mestrinho, enc_ontramos n_o Rio
Solimões- que ê o nome que_ se d-á ·ao "trecho do Rio
Amazonas, desde o seu ingresso no Brasil atê o ~contra
com o Rio Negro, nas proximidades de Manaus crianças que se aJimentam de barro! Barro!
No médio Amazonas, encontramos localidades onde
quando nos aproximávamos de algumas casas, de alguns
casebres, catres construídos de taipa, com janelas compostas de sacos de açúcar ou de café, que eram imediatamente fechadas, as mulheres que lá residiam, as pobres
mulheres amazonenses, não tinham simplesmente roupa
para receber os visitantes.
Este_ é assunto para outro pronunciamento, apenas o
invoquei para, em nome do Estado que aqui represento,
emprestar ao Piauí, que tanta c-ontribuição tem dado à
Nação brasileira, a minha pessoal, mas incondicional
i!'Testrita soliduriedade.

e

O Sr. Helvidio Nunes- Multo obrigado a V. Ex•

0 SR. FÁBIO LUCENA- O que me traz à tribuna,
Sr. Presidente, e procurarei ser bastante breve, ê o fato
de que neste País existe o Dia das Mães, o Dia do Traba~
lho, o Dia da Criança, o Dia da Ãrvore e ã"té o Dia-da
Mentira.
Ma.~ amanhã, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dia 30
de ab_riJ, é o dia da vergonha nacionaL Porque faz amanhã dois anos que num parque de diversões, no Rio de
Janeirõ, ondC se reuniam cerca de 20 mil pessoas, dentre
operários, suas-esposas, seus filhos, foi cometido o crimi~
noso atentado do Riocentro, lançando sobre o País um
vendaval tão vergonhoso porque, por pouco, pela mão
de Deus, não tenho dúvida alguma, deixaram de ser criminOsamente assassinados tantos brasileiros, a maioria
crian(;as inocenteS, dentre as quais um ou dois netos do
ilustre Presidente deste Poder, Senador Nilo Coelho, que
lá se encontr.avam para participar das diversões em co~
memoração ao Dia do Trabalho.

Relendo hoje a coleção de jornats de há dois aJlos,
defrontei-me uma vez mais com a famosa manchete do
Jornal do Brasil, do dia 2 de maio de 1981, manchete que
trazia declarações do Sr. Ministro da Justiça Ibrahim
Abi-Ackel: "Essa bomba."- dtsse o Ministro- " ... ex·
plodiu dentro do Governo".
PasSados -doiS anÕs, -Sr. Prestdente- e talvez decor~
ram dez anos- não- se sabe, nãó se saberá provavelmen~
te a identidade dos autores e dos mandantes daquele
atent?do criminoso, daquele ínqualificável delito, que tinha o firme propósito de criar condições golpistas para
derrubar do poder o Sr. Presidente João Figueiredo e,
em seu lugar, implantar uma ditadura de caráter militarista de direita, já que aquele atentado, a Nação inteira o
sabe, foi motivado pelo tnconformismo se setores radicais .enquistados de Governo, inconformismo com a deflagruçào do processo de abertura democrática então féíta pelo Senhor Presidente da República.
O crime hediondo Continua na escuridão, apesar de o
Governo ter- iaõtOs Órgãos de informação, que os tem até
em demasia, alguns dos quais até excedem no exercício
das suas atribuições e até se recusam a s.e apresentarem à
autoridade judidal competente, em flagrante desacato às
normas do Código Penal e do Código de Processo Penal,
para deporem nem sequer como testemunhas. Enquanto
os Senadores e Deputados Federais, consoante preceiR
- rua, se não me.faiha a memória, o art. 37 da Co.os_tituição
Federal, não podem deixar de atender ao convitejudici~l
-S""enn:mJsajustificada durante trinta diaJ para pres~r depoimentos como _testem_unJws, Se a r.ecusa se materializar, terão os membros do Congresso Nacional suspensa
a._imunídade no que pertine ao assunto.
-- --ora, Sr. Prestdente, o não elucidamento daquele atentado cavHoso, monstruoso, continua a despertar dúvidas
-que nãó põdálam mais ter razão de existência na fase
atual em que vive o País, quando realizadas eleições em
todos os Estados, as populações puderam eleger, nas ur- nasliVrCS de riovembrÓ-, os governadores do seu Estado.
- --Foi tétrico o episódio do carro puma, com placa fria,
conduzido por um capitão e por um sargento do DOI~
CODf do I Exército, no Rio de Janeiro. Causou espanto
a declaração do Secretário de Segurança da época, GeneR
nd Moacyr, de que o Sargento Guilherme Pereira do Rosário, em cujo colo explodiu o petardo, não tinha- a in·
tenção de armar o detonador do explosivo. Ora, se o sargento morreu, imediatamente, talvez só e somente por
um processo de mediunidade é que aquela autoridade,
depois de incorporar o espfrito do sargento, que provavelmente já havia entrado_ no inferno, só por esse processo mediúníco, novo nos _atos da polícia, ê que aquela autO-rídade poderia perquirir a real intenção do sargento.
-Assim, Sr. Presidente, amanhã é o dia da vergooha nacional. E-n(juantõ oS autOres_ daquele críme monstrUoso e
- -os ·seUS mãndantes não tiverem as suas identidades reveladas, o di<l31 de abril continuará-a ser o dia da Vergonha nacionaJ.
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Um segundo assunto, Sr. Presidente, e último, que me
traz à tribuna é declarar que, em certas e determinadas
situações, o Chefe do Estado, o Presidente da República,
se desveste de qualquer conotação potítico~partidária e
passa a vestir o múnus da mais alta magistratura nacional, e quando isto acontece os partidos políticos, ein particular os partidos de Oposição, estão na obrigação de
apresentar ao Chefe do Estado, ao Presidente da_ República, a sua incondtcional solidartedade diante de certos fatos e determinados acontecimentos. t o que faço
em meu nome pessoal e em nome do Estado que aqui re~
presento. Diante disse horroroso episódio com os aviões
líbios, apreendidos em defesa da soberania nacional nas
Cidades de Recife e de Ma naus. to que faço em face das
agressões que o Chefe do EstadÓ líbio, Coronel Kadafi,.
dirigiu ao Governo brasileiro. Acusações levianas, grosseiras, provocativas e até insultuosas que a Nação por
sua totalidade, por todos os seus segmentos sociais jâ as
repeliu, porque- rlão podemos aceitar de u~ ditador da
pior categoria como é o Sr. Coronel Kadafi agressões
dessa natureza contra o governo legitimamente constituído do nosso País.
Nada temos a aprender com o governo e com o regime
do coronel Kadafi. Ele estava em Paris, era um jovem
CapHão de 25 anos de idade, em missão de carãter diplomático, e- em seu pais reinava uma monarquia. O famoso
capitão encontrava-se num cassino- e isto está no livro
de Jean-Jacques ServanRScbreiber, _•·o Desafio Mundial
-quando viu, de uma só cartada, o embaixador da monarquia Líbia gastar 500 mil dólares numa partida de baralho.
Voltou~se o Coronel Kadafi para os seus companheiros de farda e disse estas palavras: "É aqui que estes miser_áveis gastam o dinheiro produzido pelo suor do meu
povo escravizado".
Retornando â Líbia ele planejou o golpe, golpe bem
sucedido que o levou ao poder vitalícto.
N1í0 Se sabe se ele_ mentiu quando alegou que funcio~
nário subalterno do seu governo havia fornecido informações mentirosas ao Governo brasileiro; não se sabe se
ele mente, agora, ao acusar levianemente o Governo do
General Figueiredo de ser subserviente aos interesses do
imperialismo norte-americano.
Eu me sinto a cavaleiro para tocar nesse assunto, porque téilhã poSiÇões firmadas a respeito dQs imperíalis~
mos, quer os deste lado, quanto os do outro lado _do
Atlântico. Mas não posso aceitar que um ditador, que
implantou em seti país um regime de crueldade,_ só cam~
parável aos -regimes dos aiatolás~ não posso aceitar que
um ditador desse jaez, desse naipe, dessa laia, venha
agredir o Governo brasileiro.
Como homem da Oposição, repito em meu nome pessoal e em nome do Estado que aqui represento, apresento ao Senhor Presidente da República, nesse episódio,
minha total, irrestrita__e incondicional soiidarted:tde.
EÚ o que tirlha a Cii~e_r, (M!fito benJ!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino~ {Pausa.)
S. Ex• não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Não hã lnais
oradores inscritos.
Na presente sessão tenninou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n" 22, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a
Comissão de Ciência e Tecnologia.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a
mãtér-la s.erã despachada às Comissões de Constituição e
Justiça_ e Diretora.

O SR.~ PREsiDENTE (Moacyr Dalla) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão1 desig-
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nando para a sessão ordinária a realizar-se na próxima
segunda-feira, a seguinte-

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'
109, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de s~u Parecer n~ 720, de 1981), que autoriza a Companhia de Habitação do Acre (COHABAcre) 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), tendo
PARECER, sob n'i' 721, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

Votação, em turno único, do Requerimento nO? 608, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. _367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 226, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Espera Feliz
(MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.

14

- -Discussã"o, em turno único, da Redação" Finã.l (ofereci~
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 259, de
1983), do Projeto de Resolução n' 110, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 1.097.338.207,68
(um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos e trinta e
oito mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada.

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 266, de
1983), do Projeto de Resolução n' 83, de 1982, que auto~
riza o Governo do Estado d~ Paraíba a elevar em CrS
749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montant_e de sua
dívida consolidada,

15
8
Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci~
·da pela Comissão de Redação em seu Parecer n\0 260, de
1983), do Projeto d.e Resolução n~' 133, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritinga, Estado de
São Paulo, a elevar em Cr$ 12.000.000,00 (doZe milhões
de cruzeiros)_ o montante de sua dívida consolidad_a.

Disc_ussão, em tl,lrno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 267, de
1983), do Projeto de Re_soluçào n9 l3S, de 1982, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a_elevar em Cr$
1.172.118":000,00 (uril bilhão, cento e setenta e dois mi·
lhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

9

Discussão,- em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 261, de
1983_),__do Prgjeto de Resolução n<? 153~ de 1981, que autoriza a Prefeítura Municipal de Valinhos, Estado de São
Patilo, a elevar em Cr$ 36.495.800,00 (trinta e seis milhões,_quatrocentos e noventa e cinc_o mil e__ oitpcentos
cruzeiros) _o _montante de su;:t díVida cçmsolidada.

16

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 268,_de
1983), do Projeto de: Resolução n~' 140, de 1982, que autoriza. o Governo do Estado de São Paulo a elevar em
Cr$ 493.000.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

3
Votação, em turno único, do Requerimento n9 609, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do an:. 367 do_Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 227, de 1981,
que autoriza a Prç:fç:itura_ Municipal de Aimorés (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 divida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 611, de
1983, de autotia do Sena,dor Alfredo Campos, solicitando, n-os termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~> 278, c;ic;_1981,
que autoriza -a Prefeit1,1ra Municipal de Matip6 (MG) a
elevar em Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três ril.ilhões, duzentos e vinte e quatro mil e seisceD.tos cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolLda.da.

lO

Discussão, e"m turno iínico, da Redação Final"(oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 262, de
1983), do Projeto de Resolução n' 211, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim, Estado de
São Paulo, a elevar em CrS 57.964.717,30 (cinqUenta e
sete milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e dezessete cruzeiros e trinta centavos) o montante_ de_
sua dívida consolidada.
11

DisCusSão, em turno único, da Redaçã.o Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 263, de
1983), do Projeto de Resolução n' 230, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de Minas
Gerais, a elevar em Çr$ 92.175.300,00 (noventa e dois
milhões, cento e setenta e cincO mil e trezentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.

18

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Coffiissão de Redação em seu Pafecer n'~ 264, de
1983), do Projeto de Resolução n'~ 268, de 1~81~ que autori;z:a a Prefeitura Municipal de Salto, Estado de São
Paulo, a conÍratar operação de crédito no valor di.CrS
54.989.380,82 (cinqüenta e quatrCI milhões, novecentos e
oitenta e nove mil, trezentos e oitenta cruzeiros e oitenta
e dois centavos).

Discussão, Cm turno ú-nico, do Projeto de Res~lução
n~' 144, de 1981 (apresentado pela COmissão de Economia cOmo conclus~o d_e.seu Parecer n9 892, de 1981~, que
autoriza a Prefeitura M:~nicipal de Betim (MG) a elevar
em Ci'$ 846.846.000,()() (oitoCentos e quarenta e seis mi·
lhões, oitoC6rito_s--e_quarenta e seis mil cruzeiros) o montaille de sua_ dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 893 -e 894, de 1981, das Comissões:
-de ConSiiiU{ção Justiça, pela constitucionalidade
e jUridii::idade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de -Municfplos, favorável.

13

19

Discussão, em turno único, da Redação Final (Qferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 265, de
1983), do Projeto de Resolução n'5, de 1982, que autoriza o GOverno do Estado de A.tagOaS a elevar em Cr$
551.515.500,00 (quinhentos e- cinqüenta- e um milhões,
quinhentos e quinze mil e quínhe_ntgs cruzeiros) o mon~
_tante de _sua dívida consolidada,

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~> 146, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 898, de 1981), que
autÕriZa a Prefeitura Municipal de Raul SõãreS (MG) a
elevar em Cr$ 211.711.500,00 (duzentos e onze milhões,
setecentos e onze mil e quinhentos cruzeiros) o montante
de __sua dívida consolida,da, tendo

5
12

Votação, em turno único, do Requerimetno n9 612, de
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 281, de 1981,
que autoriza a Prefe_itura MuniCipal de Santa Maria do
Salto (MG) a elevr em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões,
~tos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) _o montante de sua dívida consolidada.

17

Discussão, em turno único, _do Projeto de Resolução
n' 94, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusio de seu Parecer n9 622, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de lguatama (MG) a elevar
em Cr$ 105..855.750,00 (cento e cinco m_ilhões, oitocentos
e cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqUenta cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n\'s 623 e 624, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorãvel.

e

6

Votação, em turno único, do Requerimento n' 613, de
de autoria do Senado Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n' 282, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguari (MG) a
elevar em Cr$ 49.780.0()(},00 (quarénta e nove-milhõ~s.
setecentos e oitenta mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
1~83,
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PARECERES, sob n'?s 899 e 900. de 1981, dãs Comis~
sões;
-de Constiwtcao e JUstiça, pela constitucionalidade
ejuridicidade, com voto vencido do Se_nador Hugo Ra#
mos; e
-de Municípios, favorãvel. -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Está encerrada a sessão.
( Leranta-se a sessão os !1 horas e 50 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRGIL/0 TÁVORA NA SESS.JO DE !9-4-83 E
QUE. ENTREGUE À REV[S.JO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. VIRG!LIO T Ã VORA- (Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Parece-nos, pelo que estamos vendo na atual Legislatura, não podermos seguir aquele princípio que sempre
nos norteou quanto aos debates, aos diálogos, que travávamos na Câmara dos Deputados e, posteriormente,
quando viemos para esta Casa, o Senado, com os ílustres
membros da Oposição e, às vezes, do nosso próprio Par R
tido, isto é, falávamos em resposta às índa.gações, às afirmatívas, às perquirições quando estivessem presentes os
formuladores das mesmas. Se assim fizefmos~ vamOs cair
em grande desvantagem, porque o Senador Roberto Saturnino está vüijahdo;-ollOsso caro colega Senador Severo Gomes, embora avisado, por aqui não se encontra, e o
não menos presado Sen.ador Henrftiue Santillo também
não nos brinda com sua presença. EntãO- vamos, a contragosto, e não ultrapassando o tempo que o Regimt!nto
Interno nos permite, dar início- a uma explanação serena,
e, acreditamos, sem possibilidade de contradição não
com opiniões, mas sim com dadÕs, às afirmativas que faR

zemos.
Vamos começar pelos Juros, matéria que tem ocupado
a atenção do Senado ultimamente, deixando_ mais para o
final da exposição, que esperO irá demorar algumas sesR
sões, a parte referente àqueles conceitos expressos pelo
nobre ex-Ministro da Agricultura e dã IndUstria e do Comércio dos GoVernos Revolucfonâfios, hoje figura proeminente da Oposição, nosso eminente Senador Severo
Gomes:
- -Há a afirmativa de -qu-e os juros -eStão escorcha:Dtes,
que o teto atingido, hoje em dia, por essa taxação é a~so
lutamente inaceitável, e parece que se acrescenta aqu.o:;:la
outra, pelas acusações feitaS, de que o Governo é-_ culPado de tudo isso. Vamos, então, raciocinar inicialmente
procurando quais as causas por que os juros ficam altos.
Poderia eu aqui doutrinar durante uma hor~ sobre os
gastos, o déficit Público, a inflação: os remédios tomados
para uma, os remédios adotados para enfren~ar o j)Utro,
mas, vamos sintetizar comO díssemos.
Como é c:jue eSses juros são _estabelecidos? O eminente
Senador José Uns, ontem, já explicou, deu a enunciação
daquilo que constitui a parcela dos juros ou do crédito
que está condicionado, quer dizer, do crédito, tabelado,
do crédito subsidiado. Todo crédito que cobra juros com
correçã.o monetária não é subsidiado, mas tod~ Cfédlto
que hoje aqui no Brasil, f" feito, é concedido corn correçào monetária parcial por todos nós é subsidiado.
Mas vamos deixar essa parte que representa o gross_o
dos empréstimos. Vamos bem aqui repetir, quanto a esta
parte não queremos nos alongar, porque ontem_ esse assunto já foi lido, apresentado e disc~ti~() _p_elo eminel?te
Senador pelo Ceará; vafnõS nos ater àquela outra parte
dos juros livres. Estes são praticados por bancos co~~r
ciais, bancos de investimento, desenvolvimento e ínsti·
tuições financeiras paralelas.
Mas, esses bancos, essas instituições financeiras paralelas, estes diferentes estabelecimentos de crédito têm
que, de algum lugar, haurir os recursos que emprestam.
Esses recursos emprestados -no banco comercial derivam
de que? De depósitos à vista -e de depósitos a prazo. Os
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dep6sitos à Vista teoricamente- porque na prática, infelizmente, há ~ui tos desc<iminhos a respeito- são aqueR
les que, por sUa livre e espontâ_nea vontade, o depositante pratica por prazo (ndeterminado, Os depósitos a p_razo, justamente, são aqueles que, limitado a um determinado lapso de tempo - seis meses, um ano - recebem
uma remuneração. A captaçãu desses recursos estáveis
-recursos de que o banco pode fazer uso _melhor para
as aplicações que não Sejam a curt<? prazo geralmente é
através de CDBs, um papel que o banco emite, que rende
correção morietãria está claro, e-~ um juro, que é a remu·
neração do capital, a remuneração real do capital empregado pelo investidor. Es-te banco tem que pagar um juro
que torne esse papel atrativo. E aqui não hã defesa do
banco, estamos mostrando o mecanismo e depois vamos
ver como se pode atuar sobrt:: isso. Se o investidor tem,
seja na poupança, seja na conta de papéis do Qovernoao qual nós vamos nos referir- uma aplicação segura e
absolutamente tranqilila, por que vai mudar seus investimentos para um banco qualquer, que possivelmente, e
teoricamCnte também, poderia estar insolvente em alguma época e sofrido intervenção, se o seu dinheiro vai ficar durante tanto tempo Já parado e sem rendimento?
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós temos
aquele_outro patamar que é o repreSentado pelos juios
das ORTNs, que são justamente aqueles papéis do Go·
vernd, dos quais ele faz mais uso, Há então a pergunta:
por que o Governo-Usa ess-es títulOs, Por que está entrando neste mercado aberto, no_ open ma_rket, com essa avalanche de títulos? Tudo iem sua razão. O faz por duas razões: Primeiro pal-a enxugar o meio Cíiculante-- enxugar é o termo técnico, quer dizer, Vende ORTN e retira
dinheiro de circulação. Com que finalidade? A bas_e_monetária que se expande em excesso dá uma inflação que
todos nós desejamos não ver realizada. E, por oUtro Iado, ele também coloca essas ORTNs no mercado, para
ter recursos para enfrentar o déficit colossal que hoje
apresenta, no seu todo, o setor público. Ouvimos não
uma, mas duas, três ou quatro vezes: Vamos, além de dar
um "basta" em nossos credores inieinacionais - e isto
vai ser obfêto-maís de outra discussão, eu acho que é com
o Senador Itamar Franco desta vez - vamos também
acelerar o desenv-õlv-iiílenf.o à base de uma aceleração da
nossa economia,. fazendo como grande pivô o setor
público. Outros, mais privativistas: _vamos desejar que se
incentive, que se acelere, mais e mais. a economia, darido
prioridade ao setor privado. Muito beml Agora, apenas
-são pressupostos antônimos. Eu estou, de um lado, com
o problema da balança de pagamentos que, neste ano,
queremos resolver com as operações já realizadas, duas
com documenos já assinados, e duas outras que não
-comportam documento, mas apenas apalavramento de
banco para banco, açào A para ação B~do estabelecimento bancário.
OUtro lado_, numa severa poHtica de contenção dos investimentos, cortando justamente, Sr. Presidente, aquilo que o_racioclnio claro indica que deve ser:
os investimentos estataís. Mas, quando eu corto os investimentos .is-tatais, os p~ivativistas- porque o Governo ê
criticado pelos estatizantes e_ pelos privativfstas esquecem-se_de que o principal freguês, o principal comprador da nossa economia pesada, da nossa indústria de
base é justamente a empresa estatal, obviamente as empresas estatais prestadorã.s de serviços e as empresas estatais produtoras de insumos básicos. Desta antinomia
surge, realmente, que não se pode, de soco, de rep~nte,
baixar os juros numa economia absOlutamente indexada.
Não vamos discüfir as vantagens da indexação. O Senador que está falando, por exemplo, faz muitas restrições à indexação completa da economia e tem até pro__ jeto a esse respeito. Mas, na realidade, Srs. Sena?ores,e
Srs. Congressistas - algum Deputado que aqu1 este)8
_presente ouça - a realidade é- q~e nosSa econõniia, em
selldo indexada, tem como reflexo o fato de que se se to_car_.numa pedra todas as demais, em menor ou maior
__ quantidade, serão atingidas, S.e nós virmos que ~ base
monetária responde aproxinladaniente por 17,8% a
17,6%, conforme o ano. rlos nossos haveres fmancefros,
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verificaremos, na realidade, de que só com uma ação
muito delicada, muito percuciente por parte dos dirigentes de nossa política monetária, é possível se ir gradativamente diminuindo eSse esforÇo. Dirão - já ouvimos
muito esta observação- vamos, então, abrir" mão desse
instrumento de que o Governo está se utilizando durante
muito tempo e não_entra o governo marcado de papéis,
ou entra numa mí_o-lma porção. Otimo. é um caminho a
seguir. Apenas, como é que eu ia cobrir todó eSse déficit
do setor públíco? Emitindo. A emissão redundaria em
um crescimento praticamente incontrolado da base monetária que, pof sua vez, forneceria o caldo necessário
para uma inflação, aí sim, como a de alguns países da
América do Sul, em um passado que não já vai longe; em
alguns até num passado jã bem recente, quase que nos
nossos dias, para não dizer nos nossos dias.
Então, Sr. Presidente, não há remédio milagroso para
esta queda de juros. Os juros realmente- ontem o Senador José Lins aqui mostrou- estão caindo, alguns desses juros realmente, _em relação a janeiro deste ano, não
precisa nem ir longe, est.ão sendo Cobrados em vários
bancos em taxas menores.
Mas, Sr. Presidente, i_sto não nos conforta, somos da~
queles que achamos, e disto_da( nunca fizemos segredos,
de que eles têm que baixar muito mais. E eu não tenho a
menor dúvída de que assim como o Governo fez sentir
sua ação nos outros diferentes setores, reduzind_o drasticamente os dispêndios públicos, de maneira a diminuir
as_ suas necessidades de caixa, de maneira a diminuir a
necessidade de sua inter:vençã,o_ no mercado, fará baixar
paulatiÕament~ a taxa _de juros.
Queremos- e isto é crucial, é uma questão simples de
economia -também, a baixa desses juros. Óbvio que
não pode haver uma medida dissociada da outra. Tem
que haver redução externa dos gastos; não pode haver,
como está faciJitando bastante este ano, uma entrada excessiva de recursos externos sem querer, bem entendido,
contenção na vinda pãra setores produtivos de capitat de
fora, que, trocado pelo Banco Central, se transformaria
em outros tantos crUzeiros, que ainda iam aumentar a
mínha base monetária.
Hão de dizer os Srs. Senadores que estamos aqui preconizando tratamento de choque. Tratamento de choque
é muitíssimo diferente. Estamos mostrando que o Go-

verno está fazendo-é justamente não praticar esse tratamento de choque.
'
Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós podemos
perguntar, antes de entrar em números, pelo que eu vejo
é pouco agradável de se ouvir, mas fazem apeJo a quem
tem a Engenharia cOD?-O profissão, que outra solução poderia sef adaptada? Apresentem uma alternativa diferenR
te, mas uma alternativa para resolver o problema de agoR
ra! Quer dizer, no tempo atual, resolver o problema que
se apresenta.
Sinceramente, Sr. Presidente, ainda não ouvimos uma
opção coerente que nos mostre c_omo se pode tratar o
problema senão dentro desses enfoques. Eu posso optar
por fazer uma emissão. Antigamente - devem estar recordados os mais antigos, o Senador Lomanto Júnior
talvez seja desse tempo- antes de 1964 e muito, era um
recurso comum e abs-olutamente normal, fazer o que? A
cobertura do déficit, e isso vem deSde o tempo da Pátria
velha, a cobertura do déficit nosso, ...
O Sr. Itamar Franco -

V. Ex'- permite?

Õ SR.

VIRGIUO TÁVORA- Só um momentinho,
terminar a frase.
... a oobertura do déficit, através de emissões altissinias
foi urna solução. Mas veja1 Com o volume das necessidades que temos, chegaremos jã nos nómeros, esta opção a
nosso ver se apresenta absolutamente inválida. Com
imenso prazer ~uvimos o nobre Senador Itamar Franco,
porque já estávamos quase fazendo um monólogo.
deix~me

O Sr. Itamar Fraf!_cp-:- Eu exatamente quis interromper V. Ex• porquC sei da escassez do tempo. V. Ex• agora
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só me despertou uma curiosidade: (<SSa dificuldade que
está tendo em explicar a política econômiCa do Governo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA -Não. Dificuldade,
não. Estamos procurand~ s~ o mais honestO possível.
O Sr. Itamar Franco - Não _quanto à inteligência de
V. Ex~~ que nós reconhecemos, não é dificuldade. Mas
quando V. Ex' disse aqui: ·~queremos uma alternativa
agora", Mas é interessante! Uma alternativa agorã? De~
pois que levaram o Pafs a este estado de insolvência~!·~ E
não se levou o País a este estado de repente; não durante
2 ou 3 meses. Essa política ec~nômica vem sendo conduzida há vários anos pelo País, ã (ti.J.al faz hoje inclusive
ter-se um fluxo negativo mf sua caixa. O Brasil hoje_ não
tem nem recursos para pagar os seus compromissos. Eu
jâ disse uma vez aqui, e vou repetir, nós vamos ter inclusive de buscar no Federal Res~:_rve americar,eo inais dinheiro, e não nesses bancos internacionais, _p~rque nós
não vamos agUentar as taxas de juros. V. Ex• se apega a
uma alternativa agora, como se fosse uma coisa. V~ Ex•
diz ...os juros estão caindo". Eu até olhei para Cifi!-a: estão
caindo de onde? Veja, Senador Virgílio T~vora é()_ próprio Ministro da Fazenda quem diz hoje ainda à imprensa que os juros não estão caindo nada!
O SR. VIRGILIO TÁVORA:.._ El~ mostr~justamen
te o_ que nós estamos d.lzendo aqui, que nãQ se pode fazer
milagres da noite para o dia.

O Sr. Itamar Franco - Mas que noite para o dia?
Quantas luasjâ se passaram. Senador Virgílio Tâvora! ...
O SR. VIRGILIOTÁVORA- Nãosepodefazermilagres da noite para o dia. Se seu partido decidisse também fazer acordo com o Governo, V. Ex~ como bom Ministro da Fazenda iria repetir as mesmíssimas- cOiSas~
porque a lei de economia, tanto para o PMD B, o PDS, o
PTB ou para qualquer outro partido são para ser obedecidas.

O Sr.
Virgílio
com V.
política

Itamar Franco -Quantas alternativas, Senador
Távora, nós tivemos oportunidade de discutir
Ex•? Desde 1975 nós discutimos com V,_ Ex• a
ecõnômica,

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Desde 1975 n6s discutimos alternativas de procedimentos a médio e longo
prazo. Mister se torna é apresentar alternativas de curto
prazo, para o caso imediato.
O Sr. JJamar Franco - Eu vou aguardar os núrn~os
de V. Ex•, mas, por favor: não vamos diZer que isSo
aconteceu da noite para o dia. Não vamos dizer que a situação do País chegou_ a estado ...

a

O SR. VIRGILIOTÁVORA- Perdão. Eu disse V.
chegou da noite para o dia. Aqui eu estou dizendo;
não se pode da noite para o dia, Como se pede aqui que
os juros baixem a cada ano. Pode. Eu já lhe mostr!!_~
Ex~.

mo.
O Sr. Itamar Franco --E nós entendemos que pode.

O-SR. YIRGlLIO~TÁY._QRA_-:- Desmontandotoâa a
economia brasileira.
O Sr. Itamar Franco -_Não é precisO.desmontar.
O SR. VIRGILLO TÁVORA- Então estâ V. Ex•
convidado, neste momento ...
O Sr. Itamar Franco- Vou aguardar os números de
V. Ex• e vou lhe mostrar que não é preciso desmontar.
Aliás, estou lhe devendo uma resposta. Será a segunda
resposta.
O-SR. VIRG1LIO_TÁVORA- ... a tnostrar como
baixar, da noite para-o dia. Quer dizer, baixar, sem ser
dessa maneira.
O Sr. Itamar Franco -Aí ê que está
da noite para o dia.

Q _eng?Q_O.

Não ê

O SR: VIRG1LIO TÁVORA- Só há uma maneira
de poder baixar juros deritro, nessa conjuntura: ê n-a economia que s:e fizer dos gastos públicos, e essa redução está se fazendo de uma maneira drástica.
O Sr. Itamar Franco- Nós já provamos aqui os erros
internos em gastos públicos; estamos cansados de
apontá-los. V. Ex~ não tem concordado, mas nós os temos apontado, não é verdade?
--O SR. VIROILIO TÁVORA- So_bre isto está se
mostrando o_que se pode fazer para baixar os juros e só
pode ser dessa maneira. Fora disso, V. Ex• mostre outra
maneira.
· O Sr. Itamar FTãnco - Mas sísteinaticamente nóS te~
mos mostrado os erros da politica interna do Governo
em obras.

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- V. Ex•s discutem
muitõ b modelo econômico. Está muito bonito! Mas V.
Ex•s e vamos novamente repetir: os apontem; não hã
problema nenhum.

O Sr. Itamar Franco- Vamos apontar, Senador. Só
precisamos de alguns dados, Excelência.
O SR. VIROlLIO TÁVORA- De alguns dildos?

O Sr. Itamar Franco - É, Excelência.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Esportivamente vamos fazer o seguinte: V. Ex• num discurso pede: precisamos d~ tais, tais dados.
O Sr. Itamar Franco -

Eu lhe direi.

o-SR._VIRGILIO TÁVORA- O quanto o engenho
e a arte o permitir, e o prestigio ou a infuência qué tivermos junto aos_órgãos governamentais, nós lhe forneceremos_esse~ dadgs. Melhor do que isso, o que podemos fazer?
O Sr. Itamar Franco- Veja V. Ex• que, inclusive atravês da Comissão de Finanças, eu tiv~;: oportunidade de
-solicitar aõl!ª_ncq C~ntral o docum,~ntQ. Só o recebi h9je
e ainda nã.Q o l.í •. _

O SR. VIRGtuo TÁVORA- Já" recebeu? Já está
melhorando.
O Sr. Itamar Franco - E é pol- isso Que nós da: Oposição precisamos ter elementos de informações.

O SR. VIRG1LIO TÁ YORA V. Ex•

Estou ofer~cendo a

O Sr. llamár Franco- E vou solicitar a V. Ex• Mas V.
Ex• _~ão P.l?~_e é diÚr -a~(Ql a _Çasa·...
. -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa laii1'enta inforni-ar, riobre S6nãdor Itamar Franco, que o
temPo do orador-está terminado. Eu Só T:lço -uma rogativa._ ao eminete Senador Itamar Franco pata ser breve em
suas considerações, com exposições rápida e inteligente
cOmo lhe ê peculiar, para não avançarmos muito no tempo. (Pausa.)
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Aí estã, Sr. Presidente, eu sempre dizia que me atinha exatamente ao_tempo
regimental. Mas foi um prazer ouvir o aparte do Senador
Itamar Franco, e rogo a V. Ex~ que permita que ele termine o aparte, só mais dois minutos, e continuaremos
normalmente.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, eu vou obedecer a V. Ex', mas veja que nós estávamos dialogando,
dentro do critério que sempre estabeleceu o Senador
- Virgílio 'Távora. Eu estava somente aparteando. Ele dizia que estava num monólogo, eu fui interferir neSse mo·
- ifólogo e estOu até arrependidO, mas de qualquer forma
vamos aguardar o final dos números de V, Ex•, vamos
debater. Nós temos uma visão completamente diferente
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e respeitamos a visão de V. Ex• Mas nós achamos hoje,
Senador Virgnio Távora - é o último raciocínio que
faço, não interrompendo mais o seu discurso --se V. Ex•
for verificar as transferências de rendas internas que se
fizeram neste País, não da noite para o dia, mas desde
1960, para o sistema financeiro, V. Ex• irâ verificar que
enquanto o nosso crescimento industrial foi negativo em
1981 e 1982, o sistema financeiro brasileiro cresceu assustadoramente com transferências de rendas internas. E
aí, nobre Senador Virgílio Távora, é que chamamos
atenção do Governo, que não teve a sensibilidade ou não
quis interferir no sistema financeiro. E é issó- qüe falamos, que ele pode e deve interferir, ele jâ perdeu a oportunidade. Essa transferência de renda interna, que em
1960 era de 3.1, hoje atingiu a mais de 11%. V. Ex• que
gosta de números, eu lhe dou esses números. Mas continuaremos, por certo, o debate, em função do discurso de
V. EXJ, pedindo perdão pela interrupção.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- No próximo discurso-, põrque o Sr. Presidentejádisse que o nosso tempo está esgotado.
O Sr. José Lins -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. VIRGILIQ TÁVORA- Com a colnpetência
da Mesa, concedemos o aparte a V. Ex~
O Sr. José Lins- Apenas para lembrar o que foi dito
ontem por mim. Li aqui uma informação dada pelo O
Estado de S. Paulo, do dia nove deste mês, mostrando
que realmente os juro"s estavam caindo em certas áreas, e
o nobre Senador Humberto Lucena perguntou se essas
noticias er;~m dª' área oficial ou se eram dos bancos. Respondi que eram informações oriundas, inclusive, do sindicato dos bancos, e perguntei a S. Ex• se ele desacreditava também na palavra desse órgão de classe. V. Ex• leu a
notícia. O que há, no_bre Se_nador, ê que há juros de toda
natureza e a maioria dos juros nacionais é tabelada,
como bem disse V. Ex• Que hã juros escQrchantes, nin_~
guém nega isso. Agora, que a média dos juros não atinge, absolutamente, os patamares que a Oposição Quer
impingir-, evidentemente que não.

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Muito bem!
Sr-. Presidente, Srs. Senadores, perguntamos ao nobre
Senador- como outro dia fez o Senador Henrique Santi! lo conosco, vamos fazer o mesmo com V_~ _ Ex• - ao
nobre Senador Itamar: cotn uma inflação, digamos, de
90%, para to~ar o dado oficial tudo indica qÚe será
mais, uma inflação de 90%- um banco que tome recursos a-um patamar igual ao que hoje se paga - tem que
ser um pouco mais- às ORTN, este banco oão fica condicionado a empregã-Io a não ser que ele queira ir à fa·
lência, por um preço algo um pouco supe!"iot a essa taxa
qUe- ê jUstamente o seu ·rendiffiento anual? Claro que sim.
· -s-eO.ãO eles Uão iam pãra essa atividade, nem poderiam
pagar .seus funfi.onários. P_ois bem. Então, meu _caro SeM
nadar, a única coisa; o fundamental serã que nós consigamos, graça§ j~st~mente à desnecessidade de cob~rtura
de déficits monstruosos do setor público, diminuído o
gasto púbHco, reduzir a obrigatoriedade da cobertura
deSse déficit pela maneira que o Governo optou, que foi
-pelos papéis, pelos seus papéis jogados na praça. Para V.
Ex~ ter idéia, veja qual é o volume desses papéis, em outras p3.lavfas, qual a díviâã -federal ein papéiS-lançados
ORTN, LTN, OTN, em 31 de dezembro: oito trilhões.
Já calculou V. Ex• o que seria isto? Quer dizer, esses 8
frilhões vêm de alguns anos, não são todos do ano de 82,
clarfssimo, lanço ·oRTN, às vezes, de 360, de 180 dias,
posso lançar de anos. Mas, jâ calculou que em vez disso
tivesse optado por atender essas necessidades governamentais à base de uma mera e simples expansão do meio
circulante? Onde estaria esta inflaçãO? Nos corn_os da
lua.
EiltàO, vàinos reduzir paulatinamente todas essas necessidades, tanto de corbetura de déficit quanto, portanto, do lançamento desses papéis. V. Ex~ tenha paciência,
Chégaremos lá.
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O Sr. Itamar Franco- Mas, Senador Virgflio Távora,
é preciso ter paciência de: Jó, não é verdade?

O-Sr. Itamar Franco- Não tém, v·. Ex•, até agora não
teve.

O SR. VlRGILIO TÁVORA- Não, não é tanto de
Jó.

O SR. VIRGILJO T Ã VORA- ..._-de interferir no sistema financeiro". Tal qual afirmou V. Ex.'...

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• só uma derivação?

O Sr. hamar Franco - Marque a data e a hora, por
favor, nesta homenagem ao grande Presidente Getúlio
Va!gas.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente, ag~ora
é sõ a nlagnanimidade de V. Ex~ Temos uma segunda
sessão, agora.

O Sr. Itamar Franco~ Vo_u apenas me permitir derivar no pensamento de V. Ex• Veja V. Ex• a sua colocação, e como que às vezeS o homem do Governo - e
faço justiça a V. Ex' porque é um homem que trabalha,
que leva a sério a política- ecOnómica do Governo, e ~qui
debate conosco com niüitâ. seriedade. Veja o radocfnio
que V. Ex• fez agora em relação aos bancos, quando diz
assim: eu tenho uma inflação de 90%; pode esse banco,
por exemplo, emprestar, sem quebrar, sem ser levado à
falêncía, numa taxã inferior que possa cobrir os seus custos em função dessa política louca inflacionária do Governo? - louca inflacionária jâ é minha eXpressão, não,
é de V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA -Louca é expressão de
V. Ex•

O Sr. Itamar Franca - Louca e inflacionária é a minha expressão. Mas, por que o GoVerno não aplica o
mesmo raciocínio, Senador Virgflio Távora; quando se
trata da ordem social. Vou lhe dar um exemplo prático.
Quando o Governo diz assim atravêS do Sistema Financeiro de Habitação, com· relação ao BNH: eu vou reajustar a casa prôrpia, aquele que paga a casa própria, em
120%, mas se esquece- que o pobre diabo teve o seu salário apenas reajustado em 100%,_ ?oriiO ê qUe ele vai
cobrir 120%? Aí sim, este homem pOde quebrar, poderetirar dos medicamentos, dos tranSportes, da sua alimentação para cobrir os !20% que o Governo não lhe deu no
seu reajustamento, face à ordem inflacionária existente
no País. Essa é a ótica do Governo, o GOverno nãO Vê,
não tem a visão social, continuo afirinando aqui, Senador Virgítto Távora, ·o -Governo __não tem ~ coragem de
interferir no sistema financeiro, e- nós não sabemos por
quê.

o-sR. VlRGlLlO TÃVORA --sr: PreSidente, eu
peço a V. Ex• que fique registrado nos Anais desta Casa
justamente af1rmativa do enúneflte Senadcir. O Sr. Itamar Franca- Até hoje, às 15 horas e 28 minutos do dia 19 de abril, aliás, uma data ...
O SR. VIRGlLIO T Ã VORA- O que V. Ex• disse, o
Governo não tem a coragem ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA- ... logo no dia do aniversário do centenário de nascimento do Presidente Getúlio Vargas.

O Sr. Itamar Franca - Eram 15_ horas e 29 minutos,
quanclo fiz essa afirmação a V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA, ..::_ Sr. Presidente,
pe~doé~_me, n?S _quC se!llp-re es~amÕs d_entro do_ tempo regul~me_ntar, n<;~s~éx.cedeiDos um pouco. Mas espero que
não cal;mos ·nas iras do Senador Almir Pinto que não está aqui hoje._
Continuaremos, Sr, Presidente, Srs. Senadores, no as- sunto, que parece q~e- apaixona tanto o Senaáor Itamar
Franco quanto a nós. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNC/ÁDO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE28-4:83 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o seguii1te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, con~
fesso que não tinha a menor idéia de falar na sessão de
hoje, do Senado. Tanto assim, que- só vim me inscrever
agora à tarde. Sou o último orador desta sessão.
Mas, Sr. Presidente, quem assistiu, esta tarde, o Jornal
Hoje, da TV Globo, deve ter se apavorado com aquele
quadro de indizível apreensão, estampado, como se viu,
na fisionomia do gestor municipal de Maranguape, cida~
de da área metropolitana de fortaleza, com mais de 80
mn habitantes.
ACoin-pa:nhando a reportagem do canal lO de Fortaleza, o Prefeito Pedro Câmara, postou-se no porão do
Açude Penedo, de médio porte, e um dos suportes do
abastecimento d'água da populosa área, onde hoje está
implantada a maior parte da indústria cearense.
O quadro que todos vimos é o retrato fiel de uma situação terrfvelmente incômoda, para uma gente que,
neste ciclo de estiagem, vem passando por insuportãveis
privações.
Não se constitui surpresa para mim e para quem acreditou nos estudos do CTA o que está reservado ao Nordiste lle5ie fatídlco ano de 1983. Sabia-o, mais um ano
de pique, como foi 1981, apenas com a diferença de haver permitido aquele ano de 1981 que caíssem dos céus,
durante 21 a 22 dias, chuvas que fartassem as terras, sangrassem os açudes e os rios corressem.
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Este 1983 tem sido um ano sisudo, cara fechada, deixando escapulir as tênues nuvens que raramente surgem
h o firmamento, chuvas minguadas, espársadas, que pela
sua irregularidade, tantos prejuízos causaram ao pobre
agricultor que, até bem pouco, confiava fossem elas
contínuas e benfazejas. Não. Os plantios foram repetidos
a cada vez que elas apareciam, vindas do alto, sempre enganosas, levando aos lares desolação e miséria.
Já lá se fo,ram todas as esperanças e só restam mesmo
desilusões.

Que Deus se apiade da sofrida gente nordestina e na
sua bem-aventurança ofereça-lhe ao menos a graça de viver e não morrer de maneira tão atroz e cruel... de fome e
sede!. ..
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente~ (Muito bem!
Palmas.)

ATA DA 43• SESSÃO,
REALIZADA EM 20 D~ ABRIL DE 1983
(Publica~a no DCN Seç;ão-11, de 21-4-83)

RET/FICAÇÃO
Na publicação feita no DCN- Seção I I - de 21-4-83,
pâgiria 1188, 2• coluna, antes do texto do Projeto de Lei
do SeDado n'l' 60, de 1983, inclua-se, por omissão, a seguinte ementa:
Dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os cur~
sos j~rídicos do País, da disciplina "Direitos Huma-

nos Fundamentais ...

ATO DO PRESIDENTE N• 65, 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 delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
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 Consolidaçào __das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
~de RENATO DE SOUZA CARDOSO, para o emprego
de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente
ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 1~> de fevereiro de 1983, com lotação e exercicio no Gabinete do Senador Carlos Chiarelli.
Senado Federal, 28 de abril de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS

2• Reunião, realizada em 22 de março de 1983

Ãs dez hora do dia vinte e dois de março de mil novecentos e oitenta e três, na sala de reuniões da Comissão,
presentes os Senhores Senadores Alberto Sílva, Presidente· Marco Madel, Fábio Lucena e Gabriel Hermes,
reÚne-se a Coinissão dé Assuntos Regionais. Deixam de
comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores José: Uns, Albano Franco e Carlos Chiarelli. Ao
constatar a existência de nU:Oiefo regimental, o SenhorPresidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que f ditda como aproVada. A seguir, o Senhor Presidente comunica o recebi~

mento de dois convites para que a Comissão se faca representar na reunião da SUDENE, no dia 25 e na reunião da SUDAM, no dia 29 e designa os Senhores Senadores Marco Maciel e Fábio Lucena, respectivamente,
para p-articiparem das reuniões dos referidos Orgãos.
Prosseguin,do, o Senhor Presidente_ informa que a reunião tem por finalidade a diScuSsão acerca do problema
da seca do Nord~ste, bem como, examinar a possibilidade da vinda de Técnicos do CTA, para discorrerem so_bie
- os programas de combate às secas desenvolvidos por
-aquele Orgão Técnico_._ Usam da palavra, para debaterem os assuntos, os Senhores Senadores, Alberto Silva,
Marco Maciel~ Gabriel Hermes e Fábio Lucena. Após os
debates, o Senhor Presidente determina que as notas ta~
quigráficas, tão l_ogo traduzidas, _sejam anexadas à presente Ata. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu•nião, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca. Assistente

da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
Anexo à Ata da 2• Reunião da Comissão de Assun~

toS Regionili, real~da em 22 de março de 1983, re-

ferel\te aos probl~mas sobre a Seca do Nordeste e a
copvocação de Técnicos do CTA, para discorrerem
s_o)?re os Programas de Combate às Secas desenvolvi~
dos por aquele Úrgão.
Presidente: Senador Alberto Silva
Vice-Presidente: Senador Albano Franco
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO
Ó SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Tenh~ muita
satisfação em abrir esta nossa primeira reunião e gosta-
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ria de comunicar aos companheiros que há a·qu1 dois
convites para que a Comissão se faça representar na reunião da SUDENE, tio dia 25 e na reunião da SUDAM,
no dia 29.
Assim, gostariã- de fazer uma consulta aos compari.heiros: nosso companheiro Marco Maciel gostaria de ir a
esta reunião da SUDENE?. Então vamOs anótar para
solicitar as passagens e o Senador Marco Maciel representará a Comissão na reunião da SUDENE, no dia 25.
O Senhor Gabriel Hermes gostaria de comparecer ou daria uma oportunidade ao nosso companheiro Fãblo Lucena?
O SR. GABRIEL HERMES qualquer maneira.

Eu gosta!ia deIr de

O SR ..PRESIDENTE (Alberto Silva)- Ficaríamos satisfeitos em tê-lo como nosso representante lá.
Eu distribuí uma convocação desta reunião que creio
que todos receberam.
Eu gostaria de, ao começar esta reunião, propor aos
companheiros uma linha de ação em que nós pudéssemos atuar naqueles problemas que dizem respeito à Comissão. E, da mesma _maneira como o companheiroGabriel Hermes na Comissão de Minas e Energia fez
uma listagem dos problemas mais urgentes, começando
pelo ouro, pois não há uma política do ouro em nosso
País, - e nós já estamof1nclusive convi_dando os_ Ministros, para uma tomada de posição em relação a esse assunto - com relação à Comissão de AssLJ.nto_s_ Regionais, creio que dois problemas são fundamentais..
Ao Senador Marco Maclel, que a[êm de representante
de Pernambuco, foi Governador daiJ.llele- Estado e conhece bem os problemas do N ardeste, eu digo que um
mais importante é a seca do Noraeste--:- C"oiOqueí:o aqui
na pauta, porque gostaria de fazer uma ligeira explanação aos companheiros desta Comissão, a reSJ)eíl:o do
por que eu achava que nós devfamos fazer urna convocação dos técnicos do CíA-pari-fãZer Uffia- exposiçãO
dos programas de conbate às secas, organizados- por
aquele órgão.
- Isto, fazendo uma listagem das prioridades, sem deixar de considerar que a Amazônia, com a SUDAM, tem
tanta prioridade, mas em escala menor, porque realmente 30 milhões de nordestinos vivem naquela ãrea, sujeíú)s
a uma calamidade periódica, e talvez pesando na Nação
mais do que nenhuma outra parte do BrasiL O nosso
companheiro Marco Maciel sabe que, a esta altura, o
Governo Federal vai gastando mais de 300 bilhões de
cruzeiro~ nestes quatro anos de seca que foram previstos.
E aqui eu quero fazer uma apreciação para os companheiros da Comissão, sobre este assunto da seca, porque
não sei se eles estão bem informados. Seíque o companheiro Marco Maciel, como Governador deve ter procurado se informar bem s_obreesse problema do CTA, mas
como engenheiro, eu vou dizer qual é a minha idéia a respeito de que ouvi e do que vi lá no CTA.
Primeiro: eles nos fizeram uma exposição sobre por
que nos disseram que nós íamos entrar num ciclo de
cas de 5 anos. Fizeram uma abordagem de 150 anoS de
pesquisa dos fenômenos que ocofrem no Nordeste, na~
quela região, e verificaram que havia umã. certa repetiçãO
de períodos de muita chuva, períodos de pouca chuva e
períodos de intervalos - os tais chamadOs de invernos,
que eles chamam veranico- entre-um pi:ríodo dt! chuvas
fortes e outro período de chuvas fortes. Aí se gerou uma
controvérsia nacioil.3.1, coisa muito ao gosto dos que discutem problemas neste País. Vocês vêem em futebol, por
exemplo, temos 120 milhões de têcníc-ós. QU:ã.Ildo vem
um problema como este, o CTA enquadrou os fenômenos numa curva matemática. Eles tinham que fazer alguma c_oisa para poder dimenSiomi.r o tarriãnhõ, os números que presidiam o fenômeno, e enquadraram o que a
natureza fez em I 50 anos, num acurva ffiatemática. Foi o
bastante para que muita gente discutisse que não se pode
prever algo como o tempo ou mudança climática, em
curva matemá.tica.
--

se-

Eu tive uma diScussão séria no Plenário a respeito disso, porque eu esclareci bem que o CTA não fez a matemática -presidináo os fenômenos, mas enquadrou os fenômenos numa curva matemática. A curva é uma sinóide e, através dela, eles verificaram que havia um ponto
mãximo, um ponto mínimo, curva descendente e curva
ascendente e enquadraram os 5 anos que estão ocorrendo; isso está sendo uma re_alidade, com margem d~ erro
relativa. Mas o fato é que está acontecendo.
Ninguém tomou providência a respeito do assunto ou,
pelos menos, aquelas providências que o CTA preconizava. Eu vou citar uma, para que os companheiros tomem ciência de que o que o CTA propôs é algo muito
sério e digno de ser estudado, e é lamentável que o Governo, que o próprio Ministério do -Interior ilão tivesse
tomado a si a tarefa de ajudar os Governadores do Nordeste a implantar o projeto CTA. O CTA propunha o seguint~ 8 centros de ação nÓ N Ordest~. Chamava:-se -Projeto MODART, o priineiro deles._A exemplo do que fizeram em Petrolina, eles propunham que .nesses centros
houvesse uma estação de uma e_spécie de restreamento,
nãO mUitO cara, mas capaitde_detectar a existência de nu- vens. Esses centros se comunicavam corá o centro p'rincipal,- que não sei se seria em Pernambuco talvez em PetfOlitia -·e "ali estavam- sediãdos- em_2_Qt,(3 aviõeslaboratórios, -cOntefldo- O" equlpamento sufidente para
bombardear essas nuvens, desde que a dt::tecção delas
fosse dada como normartlara uma operação" deste tipo.
Essas nuvens seriam bombardeadas por uma solução
salina, previamente determinado o tamanho de cada
partícula, e é- absolutamente científico que, em detirmi- nadas condições, uma nuvenliiendo boffibardeada com
essa solução salina, ela vai precipitar ãgua, sem a menor
dúvida.
EntãO, mesmo qÚe toda a região não fosse coberta,
(rue- rlãõ houvessem nuvens em toda a região, maS pelo
menos enl uma boa parte- eu agora mesino examino, e
nosso CõinpanheírO Marco -MãCiel dive -saber, que o
NordeSte estã todo coberto -de nuvens~ Você chega_ no
Piaui, e o encontra um lençol ôe nuvenS; mas n:ão chove.
_:_As nuvens não têm enúgia suficiente, ·elas vão se dissipando.
Pois bem! Eles pediram 400 milhões de cruzeiros, em
1978, para fazer os 8 centros. O_ que custava ter sido feito
os 8 .centros? 400 milhões de cruZeiros não valiam nada,
De lá para cá, o Governo já gastou 3.00 bilhões de cruzeiros dando ãgua e comida a quase l milhão de flagelados.
Nós talvezjã estejamos saindo do último ano, do 5~ ano,
talvez em 84/85, nós já tenhamos o inverso àquelas tremendas chuvaradas que acontecem no Nordeste, que faz
arrebentar açudes, e encher demais os rios, Bom, passase o tempo e depois nóS voltamos, outra vez, a um ciclo
semelhante e as providências, no meu modo de__ver, as
mais simples, como esta proposta pelo CTA, não tiveram um apoio mais sério por parte do Governo_.
Então, nós aqui da Comissão, poderíamos primeiro
ouvir o CTA, para que eles completassem esta informação sucinta cjue- estoU fazendo aqui do que eu vi, e
mencionassem também o outro programa deles, aquele
tal Projeto MOCLIMA que gerou outra série de diScussões, das quais eles concluíram que as nuvens não se
· transformam em chuva, porque quando elas são formadas no oceano, elas não têm energia suficiente: Ou_ porque a evaporação é deficiente, oU porque há muita dife- renç·a-de temperatura lá em cima, o certo é que as nuvens
se formam, caem- às vezes um pouco- no litoral e não têm
energia suficiente, se dissipam antes de chegar _na região
semiárida, nos sertões. Então, eles propunham aumentar
- a temperatura de evaporação da água, através de uma
nuvem de carbono. Aí, muita gente disse: "Mas isso nun-ca se fez!" Sim, os americanos nunca haviam ido à Lua,
nias fizerain um projeto e foram lá. O projeto foi feito. h
um projeto científico-tecnológico, da ma:is. fascinante estrütiira científica. Põe-se uma· nuvem de carbono, através
da queima de um combustível, numa área do_ oceano pre- ·--viamente determinada, as coordenadas determinadas, a
direção dos ventos determinada, e aquela nuvem de car-
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banO vai provocar um aumento de evaporação da água.
gente dis~e: __ "Vai haver dilúvio". Não. vai, porque
a evaporação é controlada. A temperatura de tantos
graus mais vai evaporar tantos metros cúbicos de água.
E esses metros cúbicos de água que chegarem lá em Cima
não vão se transformar em_ 4obro ou triplo. A mesma ãgua que subiu tem de descer; então, sabe-se quantos metros cúbicos vão ser evaporados. É um projeto fascinante. E não se tentou. E é.barato relativamente: uma conjugação de esforços_da Marinha, de algumas unidades do
Exército em terra, do DNOCS e da SUDENE, seriam
capazes.
Se houver medo de que ocorra alguma coisa, por
exemplo, na Zona da Mata lá de Pernambuco, que está
sujeita a tremendas chuvas_-- eu já assisti a algumaSque se faça, por exemplo na região ao noite do Piauf,
onde não há nenhuma barr"agem importante para cãir,
ou arrrebentar, Mas se teria que testar. Eu costumo dizer
o seguinte: não se gasta dinheiro em pesquisa no nosso
País. Haja \•is!a a estória do marmeleiro que eu gostaria
de, oportunamente, trazer ao conhecimento dos companheiros, uma riqueza enorme que- tem o Nordeste e que
poderia servir, talvez, para solucionar o problema do enriquecimento da população rural, ficou nos Primeiros dinh~iros que gastei na pesquisa do marmeleiro, nisso foi
montada uma usina.
Mas o que eu gostaria de propor aus nosso-s companheiros seria que nós, com a -experiência nOssa -eu,
que fui Governador, Maciel que foi Governador, e que
já conhecemos muito bem o Nordeste - , estudemos
conjuntamente algumas sugestões, para se transformar
num_a política para o Nordeste um pouco diferente da
que estã sendo seguida. Porque a que está sendo seguida,
ainda não resolveu o problema. E o principal problema
do Nordeste é o homem nordestino. Eu costumo raciocinar assim:: se não morasse ningUém no semi-árido nordestino, ninguém ouvia falai- em seca. Se ela ocorresse,
poderia dizimar rebanhos, mas não dizimava a família
humana _que _está lá. Então, o h01_nem é o_ principal
problema da seca. E, Com relação ao home~, as providências t9madas até agora,_ me pare~m que não __ são
muito adequadas.
Eu propus aqui, a título de sugestão, e quero distribuir
aos companheiros, algo a respeito do homem. Devo informar que o que eu proponho aqui, eu experimentei,
pois fiz um projetO desse na mfnha pequena pTopriedade
no norte do Piauí, com absoluto sucesso. E, o que eu
digo aí, Já- está comprovado. Não precisa comprovar.
Peço desculpas de ter-me alongado, mas eu gostaria de
provocar o assunto, e ouvir a opinião dos companheiros.
~ui ta

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, eu vivi no
Recife, jovem estudante em I 962, e testemunhei - antes
se falava na seca, agora vamos falar nas enchentes- os
danosos transbordamentos do Capibaribe. Eu morei
n~m bairro sujeito a essas enchentes, "Os Afogados", e o
nome de outro bairro que é muito afetado - o do cordeiro-, por esse tipo de enchente. Isso em 1962, tinha
eU 21 an-os de idade. Em 1977, eu retornei ao Recife e
voltei a testemunhar o mesmo dramático fenônemo da
enchente, cuja diferença em relação às enchentes da rede
amazônica é- fundamentaL As enChentes amazônlcasobedecem a um c:iclo. Elas são amplamente esperadas e
ocorrem numa precisa fase do ano, sem nenhuma alteração de data, eu poderia dizer.
O que foi retio, durante esteS 20 ano-s, ·para -contornar
o problema dessas enchentes, sobretudo em Pernambuco
e, mais partiCUlarmente, na cidade do Recife? O qUe há
de concreto, porque o Presidente Ernesto Geisel- -eu tenho informações-, implantou ali empreendimentos valiosos, no sentido de contornar essa questão. Mas, depois da administração Ge!Séi, eu testemunhei, em fiffi de
1977 princípio de 1978-, ll~a danosa enchente no bairro
ôo Cordeiro, que era anunciada pelo rádio~ com 24 horas
de antecedência. O que há de concreto?
O SR. MARCO MACIEL- Bom, na verdade, não se
verificou mais enchentes no rio Capibaribe. O que pode
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ter acontecido, é naturalmente uma chuva com uma precipitã.cão mais· ·e\évada~- na própria área urbana, que
pode ter provocado um alagamento ou outro. Mas enchentes com consequências altamente danosas, acredito
que não mais ocorram depois da conclusão das obras,
creio que em 1979.
O SR. FÃSfOTUCENA- Eu me referi a 1977/1978.

O SR MARCO MACIEL- Mas, depois de 1979 não
foi quando ficôu pronta a última barragem de defesa. Eu
construi 3 barragens: a de Carpi na, depois, a de (ínaudível), e a outra de tapacurã. Foi _feita Umã bã.ritgenldOfio,

e uma retificação do leito do rio, sobretudo na chamada
área urbã:im. Depois disto, O Capibã.ribe -rião transbordou ma-is no Grande Recife. A coisa estâ riiorOsamente
sob controle. O que persiste ainda são consequências ~o
fato de que as obras de defesa no leito do rio Bebiribe
não foram concluídas, mas vão ser agora~ Tenho a_ im~
pressão que vão demorar .ó:tais uni ano.
-

Então, é possível que uma chuva mais forte no leito do
Beberibe possa gerar algum problema, mas não no Reci_fe; mas especificamente, eu diria assim, em alguns subúrbios de Olinda, na parte de baixo de Olinda, em ruas delimitadas, porque o Beberibe é um rio de curso menor, e
os transbordamentos são também menores. Agora, frequentemente, sai assim o jornal: "Enchente no Recife",
ou qualquer coisa. Na realidade o que se passa .. ,
V.

o-sR. FÁBIO LUCENA- IIiCiuSiveDo Governo de
Ex~ houve transbordamentos.

O SR. MARCO MAClEL- - Vou fazer uma distinção: na realidade, não é uma enchente propriamente
dita. Na_ realidade, talvez seja uma impropriedade terminológica, porque se há uma precipitação de 200 mffi por
250_mm em lO horas, sobre um determinado bairro,
numa área urbana, as galerias pluviais não têm condições de dar vazão, ou então nos morros, provocando
deslizamentos de barreiras~ .O Recife é uma das menores
Capitais do Brasil, tem 290 km 2, Olinda tem 10% disso.
Creio que menor Capital do que Ri::Cife, só há Florianó~
polis e Vitória, no Espírito Santo_. Eu não conheço outra
menor. Recife é muito pequena. Então o que acontece, é
o seguinte: a densidade demográfica é altíssima. Nós de~
vemos estar com 6.000 habitantes por km 2 no Recife.
Olinda estâ com 9.000 habitantCs por km 2 • Então, quan~
do chove, -=- e_ chove com _intensidade durante cyr:to
período, 250,300 mm em 8/16 hÕras, :..__não dá escoa~
menta e, às vezes, com a intensidade das chuvas, hã o_
própriO desli:Z:anlento nas -b3ú_cir;_as_. __!!~ morros,_ etc.Como os morros estão Super~habitados, supe~:
povoados, infelizmente pela pe-riferia, pessoaS qll~~ emi~
gram para o Recife em consequência do êxodo rural, e
gente que vem não só do interior do Estado, mas do interior da Paraíba, do interior do Rio Grande do Norte, de
Alagoas, e de outros Estados ali vizinhos. Ocorre o deslíM
zamento de barreiras, que cae:tn sobre mocambo, como
nós chamamos lá, sobre favelas.
Por exemplo, quando Governador, tive um problema
deste tipo. Houve uma precipitação pluviométrica entre
Recife e Olinda, que dizimou 59 pessoas. Pois bem! Só
num barraco, morrefam onze. Em quatro barracos, no
chamado Morro do Joaquim faleceram de_40 a 45 p_~~~
soas~ Começamos-um programa novo ...::..:: e nisto contei
com o apoio do Ministro'Mà:rlõ Andreãzza -era um
programa de defesa dos morros, com a construçãl? de
muros de arrimo, com canaletas para que as águas pudessem escoar sem provocar a destruição e desHzainento
de barreiras e, até a construção de escadarias, porque na
hora da construção de escadarias, se faz também semicanaletas ao lado para que a água possa escoar po't ali e
proteger a população, no caso de ter que descer rapidamente.
No caso da chuva, o que acontece é_ isso, as pessoas
não podem subir e nem descer o morro. Então, se quer
sair na hora e não se consegue. Então, se há um sistema
de escadarias, as pessoas naturabnC:ntC- âescem aqUela es-
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cadaria com a família, sobretudo com filhos menores e
rapidamente.
Este programa foi feito, sobretudo no chamado morro
da Zona Norte, onde a gente detectou que era o morro
mais habitado, onde se concentrava a maior parcela da
populac?o e, de_pois disto, realmente outras chuv_as__se repetiram neste período até 1983, praticamente se_!ll causar
vítimas: sirngr!! cau~ndO algum dano, como ocorre com
q;alquer chuva, até mesmo em New York. Ainda apre-_
cipitação pluviom~t~ica que, num curto _Cspaço de tem-po, tende a inundar, porque nunca as galeiras pluviais
têm condições de segurar a água ou, freqaentemente,
pode provocar deslocamento, curto-circuito etc.
Há dias, os jornais registraram também _problemas de _
morte no Recife. E. aí, realmente a coisa foi, mais uma
- -vez, precipitação pluviométrica. Não houve deslizamento nos morros. _Qs esquemas de defesa nos morros funcionaram adequadamente bem; inclusive, eu diria que
funcionaram atê muito melhor do que nós esperávamos,
porque sabem que apesar de todo o programa de defesa
dos morros, sempre aparecem pessoas que constroem ca~
sebres em condições totalmente precárias. Às vezes, a
gente remove para um lugar mais seguro, eles voltam à
construir naquele lugar. Apesar disso, essas últimas águas que caíram, não foram absolutamente enchentes,
porque não houve transbodçtmento do Capibaribe, faleceram quatro_ pesso~s, mas uma foi num_ barraco, no
- Muilicípio de Jaboatão. Das quatro, três foram num
morro no Município de Jaboatão, uma casa realmente
em condições muito precãrias, num canto da favela e,
- com o deslizamento de uma barreira, três pessoas foram
soterradas. E a quarta pessoa que faleceu no Município, foi eletrocutada: tomou um choque, com a chuva muito
forte, cai li uin fio, ele vinha passando na hora e foi eletrocutado~ Não estou dizendo que seja menos lamentável
o ocorrido, mas apenas querendo dizer que nem foi resultailte das enchentes do Capibaribe. O Senador Alber~
to Silvã conhece bem isso, pois estave lá, acompanhou e
participou, mas parece-me que, com as obrasdo_Capibaribe nós estamos protegidos e esperamos que com a conclusão das_ obras do perímetro de_ Olinda, alguns bairros
daquela cidade fiquem também defendidos. Também as
obras que nós chamamos de proteção dos morros,
parece-me que nas hipóteses de chuvas mais intensas
sobre os morros, os deslizamentos serão menores e o número de vítimas certamente será significativamente reduzido. ~gora, dizem os especialistas em enchentes- e eu
não. me htscrevo entre eles, infelizmente- isto é quase
um axíoma- q~e a piOr cheia --e V. Ex~ que é lá do
AmazoQas sabe disso muito bem e eu vejo contar muitas
histórias do Amazonas, porque minha esposa é amazonense - mas dizem os especialistas que a maior cheia es~
tã sempre por vir.
Sempre, naqueles debates sobre as enchentes do Capi~
baribe- porque houve um debate amplo na SUDENE,
por exemplo, ao qual compareceu o Presidente Geísel
para participar pessoalmente dos debates. Nós começa~
mos à 8 horas da manhã e fomos até a 1 hora da tarc:Je,
discutindo. Foi feita
aPresentaçio
~ma proposta
precisa pela SUDENE,_ da qual participaram Senadores,
Deputados Federais, _Governador, SecretáriOs, a comu~
-nidade foi chamada como um todo, representantes de órgãos de_ classe, etc._O Diretor da DNES, que era o executor das obras, dizia o brocardo tecnocrático, de que a
pior enchente sempre estâ por vir e, que a gente não sabe
quando pode acontecer.

a
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Entãó, eu pergunto: aquelas obras do Capibaribe estão funcionando bem? Adequadadamente? As compor~
tas se fecham de_ modo a não pro~c:>ea_r maior pr~pi- ~
tação; tem ãgua Binda no alto do CapibÚibe? Até agora
l):ão h9uve problema. Pergunto ap~nas s~-- u_m dia_ vier
u~a ~huva acirit_a do pievisto· ou se hOUver o que pOde
a~ontecer, infelizmente uma descarga d'água, por exemplo, muito elevada em dois dias consecutivos e, depois
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repetir. Repetindo, provoca enchente porque, por baixo
elas são secas, mas recebendo ãgua durante 2 dias acumulam tanto, :intes que elas~ possam escoar pela própria
calha do rio.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Esse é
cõ problema.

o~ Wti-

O SR. MARCO MACIEL - Vamos admitir, que
quando a água estiver sendo escoada, ainda cai um novo
pique de chuva - aí não tem jeito. Mas me parece, se o
Senador Alberto Silva concordar, que é um sistema bem
montado.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)-!;, está bem
montado.
O SR. MARCO MACIEL- Agora, para evitar que
aconteça deslizamento do morro, etc., acho que essas
providências ·que já foram tomadas na zona norte de Re~
cife, devem ser estendidas à toda a região metropolitana,
principalmente ãgora com o problema do Morro do Jaboatão e, por fim, que haja um debate mais amplo, que
seria o relativo àquilo que o Senado a9orda na CPI, que
é o problema da chamada pobreza absoluta, porque te·
nho a impressão de que mesmo depois de ter feitO as defesas do morro ainda v:ai ficar um problema.
É o seguinte: as pessoaS-muito pobres, sem rendanãÓ de baiXa renda, mas sem renda - procuram abrigo
em q-ualquer lugar e, às vezes, esse abrigo é obtido nas
condições mais precárias pOssíveis. Elíiãõ, como a casa é
uma· constroção feita de forma muito rudimentar e, às
vezes, tambêm o local, pelo fato de a pessoa não possuir
condições de renda, também é um péssimo abrigo. Então, por qualquer coisa, aquela casa desaba; com uma
simples chuva, aquela casa tomba durante a noite, quando as pessoas já estão ·dormindo; às vezes, como há Ji.
gação -elét_rica ~nas Gasas, sempre se puxa um fio de luz,
etc. Enfim, esse é um problema que está mais vinculado
àquilo que eu chamaria de um debate maior que seria a
causa da pobreza no Brasil, como resolver a aceleração
da urbanização, como-adequadamente melhorar as condições habitacionais do povo. Porque, enquanto isso não
for resolvido, sempre haverá essas conseq([ências de chuvas. Era esta a observação que eu queria fazer, pedindo
que me perdoem pela digressão.
O .SR. GABRIEL HERMES~ Se o colega me Qermitisse, eU eStou ·sendo chamado, mas primeiro quero me
congratular com o levantamento desse problema doloroso das enchentes no Nordeste, ou melhor, das secas do
Nordeste, porque nós é qmfvivemos o problema das en·
chentes.
Apenas como um adenda, com a permissão do nobre
colega que é quein está com a palavra, gostaria d~ dizer
que tive a oportu"nidade" de visitar duas vezes a China,
quando tinha 750 milhó_es.de habitantes e quando já tinha mais de I bilhão. E nas duas vezes, eu fui dos poucos
brasileiros que teve a oportunidade de percorrer a Chiana inteira. Fiz até uma coisa excepcional, porque como
eu sou industrial, posso visitar o mundo comunista tranqüilamente como fiz várias vezes. Eu visitei a China, estive com Mao~Tsé-tiing e ele me deu a oportunidade, com
toda a sua liderança, de visitar todos os rios da China,
que provocam enchentes anuais e mortes terríveis a cada
ano. Foram disciplinados para tirar energia, para se
transformar em transporte e acabar com essa calamida-

de.
Estou dizendo isso para esses dois notáveis e s-impáticos Governadores meus amigos nordestinos, e para o
meu__ colega, como eu, dessa zona cheia de água, que solução tem. O que ê preciso é esse trabalho que o Presidente está trazendo à baila. Nós temos obrigação delevantar e pode contar com todo nosso apoio. Eu vou pedir licença, porque realmente estou sendo convocado,
mas eu me congratulo com essa programação inicial.
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Muito bem!
Muito obrigado.
Gostaria de agradecer a participação dos companheiR
ros Marco Maciel e Fábio Lucena, e propor que os companheiros fizessem algumas sugestões, ·não só sobre issO
que eu acabei de distribuir_ aí. mas sqbre o problema em
geral, que é bem maior. Eu focaliz.o apenas uma faceta
do problema. O problema da seca é um fato e atinge o
homem. O volume de pessoas que são afetadas pela seca,
obriga o Governo Federal a gastar bilhões, s6 para
mantê-las vivas. O companheiro Marco Maciel sabe disso, pois foi uma dificuldade que ele e eu tivemos quaildo
governadores, No período da seca, as prefeituras invãdem a cidade, os prefeitoS-ficam com as mãos na cabeça,
apelam para o Governador, o Governador apela para o
Governo Federal, enfim, vão lã as frentes de emergência.
Mas ê claro_que elas têm que se implantar, porque senão
o pessoal morre de fome, ou emigra e vem complicar a
vida de São Paulo e das 9utras cidades, ou, então, vão
para o Recife,-pa-rá Fortaleza, ou para Teresina, deixar a
cidade numa situação difícil.
Celso Furtado fez uma proposta de deslocar as populações do Nordeste para a Região mais rica da Amazô-.
nia e, depois, quando esta gente tivesse enriquecido, vol~
taria.
Era uma tese que. ele d.efenc;lia e que, na prá_ti~a,_ n~o
funciona. Aquela história dos nordestinos irem para a
Amazônia, eles iam por causa da seca, e povoaram a
Acre. Ficaram e nãó voltaram mais._
Assim, _essa proposição que eu faço, aí, de passagem
apenas, é uma proposição de fixar o homem onde:_ ele
mora.
Como a sociedade _rural d_o Nordeste- eu creio que
não há diferença en_tre Pemambuc.o e o meu Estado -:tem um proprietário pequeno e médio, ela tem seus moradores, que vivem de fazer uma roça. Acho que o grosso
é no semi-árid_o; na Zona da Mata, a questão é toda diferente. Eu estudei aquilo quando era Coordenador do
POLONORDESTE, e havia um problema sério: o pessoal que cortava cana, quando terminava a fase do corte
de cana, ele estava desempregado e era um problema serifssimo.

O SR. FÁBIO LÜCENA--Qual é a diferença fundamental entre o agreste e o_ semi-árído?
O SR._ PRESID_ENTE _(Alberto Silva) - O semiãrido, como nós chamamos, é toda uma região que pe-

riodicamente fica- sujeito à_seca, isto é, a estiagens prolongadas. Você: pode mapear. O Nordeste é dividido nos
leitos dos rios, na região úmida, região de serra-S - erri
Pernambuco há algumas, no Ceará tem também - e nos
tabuleiros costeiros. Os tabuleiros costeiros vão do Rio
Grande do Norte a_té a Bahia_, passando peta Paraíba e
Pernambuco. :t:. onde _existe a cana-de-açúcar e é uma r_egião em que chove normalmente, que não estã muito su~
jeita à seca. Então, são 100 km_ do litoral_para dentro,
mais ou menos. Saiu desta faixa,- voCê estã no semi-árido,
isto é,_em um clima onde pode haver chuvas abundantes
durante dois, três _ou quatro- anos tod_o mundo vive bem
e, de repente, você entra no ciclo de três ou quatro anos
onde v_oca planta, chove, nasce o legume e, daí a pouco,
não chove mais, morre, torna a plantar e ê um desastre.
Mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando eu era
o Coordenador do POLONORDESTE, visitei uma região do Norte da África, chamada Sael. Ali, o Governo
francês estabeleceu um sistema muito interessante; as populações iguais a essas nOSsas do Nordeste, moram em
núcleos aqui, ali e ali. Então, em vez deles fazerem grandes obras para conduzir essa população para estas grandes obras, eles preferiram fazer p'e(J:uenaS obras -onde eles
mora. E a·minha proposição para o Nordeste seda essa.
Por exemplo, lá no Piauí há 150 rilil flagelados, já codificados. De onde é que eles saí iam? O Piauí tem rios perenes. Quem mora nas margens desses rios não sai por se-

ca, fica pescarido, fica fazendo qualquer coisa. Pero_ambuco também tem rios que foram pereriizados por barrageris submersas. Você mesmo fez várias. Eu vi alguns
projetas que você fez lá, muito interessantes, fixando as
populações que moravam ao longo daqueles rios. Mas,
além daquela população, há uma população três Ou quatrõ vezes maior, que está lá no se~tão, morando junto àqueles proprietários e não há quem tire aquele pessoal-de
lá,
Então, se a gente conseguisse transformar estes pequenos proprietárioS em núcleos resistentes à seca- e o negócio é mais ou menos económico, não é tão caro- seria um programa a ser testado, para gastar pouca água.
Fiz essa experiência -com absoluto sucesso. Um poço
com 4 mil litros de água por hora- e, maioria das vezes,
consegue-se um poço deste tipo,- Você pode manter 2
hectares por uffia famma, absolutamente tranquilo. E,outra coisa: não nos perdermos muito cm, por exemplo,
pensar em produzir melão, tomate, sei lã, aquilo cuja comercialização não é fáCil, mas sim, nesses núCleos, escolher uma cultura permanente, como por exemplo, cocoda-baía. Não aqueles coco d'á_gua, não o coco que tem
carne, porque esse vale Cr$ 50,()() hoje. Se você plantar 1
hectare e -colocar 100 -coqueiros lá, de 10 em 10 metros,
nas ruas dos coqueiros, Você planta feijão. Feijão, pode
produzir o que quiser neste País, que ele não fiCa encostado nas prateleiras. Feijão é comida, o brasileiro está
acostumado' a Com_er feijão. Quando falta feijão, ê uma
calamidade neste País. Não é um fato?
EntãO; se lá no nosso Nordeste- eu fiz esta experiência e posso provar. Eu tenho um projetiilho desses de lO
hectares, com cinco famílias trabalhando lá. A cultura
permanente é coco e, entre os coqueiros, planta-se feijãO:
três safras por ano absolutamente garantidas. Pode chave-r, -pOde não chover, com água mínima.
Era mais ou menos esta a idéia, e eu perguntaria aos
compãnheiros se ~stariam de ac_ordo em que nó_s convocássemos o pessoal do CTA para nos dar uma aula aqui'?
Cbtti.t~\lãtTfõ:S dai, depois poderíamos pedir ao Andreazza para vir aqui e dar uma idéia de quais são as propo-stas e nós-as estudaríamos. Eu pediria ao companheiro Marco Maciel, que é da região, qual a sua opinião?
O SR. MARCO MACIEL- (inaudível. Fora do microfone)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Pequenos
núcleos. Não, absolutamente... IsSo é outra coisa. Esse é
outro problema. Agradeço a presença de todos, e se os
companheiros não tiverem mais nada a_cr_iscentai-, vamos encerrar a reunião.

a

COMISSÃO DE AGRiCULTURA
2• Reunião, Extraordinária,
realizada em_23 de março de 1983
ÃS dez horas dõ dia: vinte e trêS _de março de· mTI novecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão,
presentes os Senhores Senadores Álvaro Dias - Presidente, JOão Castelo; Benedito Ferreira, Martins Filho,
Mauro Borges e Gaivão Modesto. Deixam de compareceií por motivo jilstificãdo, os Senhores Senadores BeneditÕ Canellas e João Lúcio. Havendo número regimental, são_abertos os trabalhos com a dispensa da leitura da
Ata da Reunião anterior, que -é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica à Comissão,
sua intenção_de_convidar o Doutor Ângelo Amaury Stábile, Ministro da Agricultura, e o Doutor Roberto Amaral, Coordenador do Projeto Tucuruí, para compareçe..
rem a este Orgão TécDico, para prestarem esclarecimen~
tos sobre a CAPEM! Agropecuária, rio tocante ao des~
m:üaffieitio de Tucuruí. Propondo, então, oralmente, à
Comissão, a sugestão. Em discussão a proposta, usam da
Palavra os Senhores Senadores Benedito Ferreirã, João
Castelo e Gaivão Modesto, que manifestam opinião con_trâria a iniciãtiva. Encerrada a discussão é a mesma colo-
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cada em votação, sendo rejeitada, com voto vencido do
Senhor Senador Mauro_ Borges. Ao finalizar, a Senhor
Presidente determina que as-notas taquigráficas, tão logo
traduzidas, sejam publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião e,
para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da
Comissão, lavrer a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Anexo â Ata da 2' Reunião, Extraordinária, da
Comissão de Agricultura, realizada em 23-3-83, referente à convocação do D~utor Ângelo Amaury Stábile, Ministro d~ Agricultura e o Doutor Roberto Amaral, Coordenador do Projeto Tu~ruí. Presidente: Senador Álvaro D~as, Vice-Presidente': Senador João
Castelo.
~O SR. PRESIDENTE {Álvaro Dias)- Declaro abertos os trabalhos da Comissão. Srs. Senadores, esta reu~
nião _tem por objetivo colher sugestões dos colegas para
o Wtbalho desta Comissão no ano de 1983. E esta Presidência, já desde a primeira reunião programada e não
realizada por falta de quorum, pretendia levar à discussão nesta Comissão, a conveniência de um convite que
seria formulado ao Ministro da Agricultura, para, nesta
Comissão téciiiCa, prestar esclarecimento a respeito do
episódio CAPEMI, que vem abalando a Nação inteira.
Posteriormente, a liderança do PDS houve por bem
convocá-lo para prestar depoimento no Plenário do Senado.

Nós entendemos que o debate na Comissão técnicã é
um debate mais aprofundado; o Ministro seria questionado com maior eficiência pelos colegas desta Comissão,
Coi:D. o Objetivo de esclarecer c;onvenientemente este episódio, porque aqueles que acompanham pela imprensa
ou por ouvir dizer, pensam que o episódio CAPEM I é de
responsabilidade de militares desonestos e irresponsáveis. E na verdade, não me parece seja resp-onsabilidade
de militares, porque os principais envolvidos e acusados
não são militares, nem filhos de militares, tierri parentes
de militares." Acho uma responsabilidade desta Casa
apurar os fatos, para que a impunidade não estimule a
corrupção. Não vejo como uma provocação, mas sim
como um exercício de atribuições do Senado, a convocação ou cOnvite a autoridades para prestar depoimento
a respeito de determinados episódios.
Como o Mínistro jâ estã, ou será convidado para comparecer ao Plenário, tenho uma outra sugestão aos colegas: a de convidarmos, e o convite é claro está implícito
- é convite e pode ser aceito ou recusado -convidar~
mos para prestâi depoimento aqui, ·nesta Comissão, o
Sr. Roberto Amaral, um dos princip3.ís envolvidos no
episódio, que é preSidente da SUDEPE, que foi coordenador do .ProjetO-Tucuruí, homem de confiiútça do Min1Stro d8 Agrlcii:ftura. Tenho a impreSsão ·que esta Co~
missão prestaria serviços a Nação se convidasse para debater cõilosc<i o Sr. Roberto Amaral. Tenho certeza absoluta de que esta Comissão ajudaria no esclarecimerito
de fatos que estão, ~nclusive, envolvendo pessoas que
não devem. Coloco à discussão esta nossa proposta de
convidar o Sr. Roberto Amaral para aqui corriparecer,já
que o Ministro irá ao Plenário do Senado.
Está lívre a palavra.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Tenho fundados
receios de que, até que se consolide a atuação dos novos
parlamentares, dos novos Senadores, um convite aqui
para a ComissãO, acarrete num risco de termos um Ple- nário vazio, Uma vez que, lamentavelmente, e eu dizia
ainda há pouco ao Presidente este fenômeno ocorre aqui
no Senado_ Normalmente presido, também, Comissão,
presido a Comissão de Transportes e já há muitos anos
nesta Casa, e reiteradamente tenho sido reconduzido p-or
deferêriCia da rriinli<l liderança, e dos companheiros daquela Comissão. E, na verdade temos realizado sessões
com quorum mínimo, muitas vezes ocorrendo que a Senador vem dar presença naquela Comissão e tem qtie
correr para a outra e nem sempre nós temos conseguido
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realizar reunião na Comissão de Transportes, a não ser
com "quorom míninio. E, Des.$0 caso de convite eu acho
que agora, neste primeiro semestre, desta primeira fase,

em que muitos Senadores ainda estão preocupados com
as acomodações da família e de seus filhos nas escolas,
enfim, essa série de pioblemas que afligem o parlamentar
rec!m-eleito; chegamos a esta conclusão que seria um
risco, Sr. Presidente- em que pese a importância, a significação deste tipo de convite, até para valorjzar a Comissão, porque é uma feriria, creio, de chamar atenção
para a importância dos nossos trabalhÕs, além de darmos ao Executivo aquela contribuição que efetivamente
podemos dar, seja ajudando a corrigir as distorções ou
indicando novos caminhos - u~ risco, repito, muito
sério para a Comissão de Agricultura.
Por outro lado, se o Ministro vai comparecer ao Plenário, poderíamos, talvez, obter essas informações interpelando S. Ex~ e poderíamos nós da Comissão organizarmos uma pauta para interpelação. E o presidente da
Casa, por certo, um home.til também voltado para a
Agricultura por ser o seu Estado, o maior produtor de
grão do Brasil, sem dúvida alguma un:t homem com muita experiência na área; e que maiS dÕ que ninguém, jã
que vem acompanhando esse problema, o famoso caso
CAPEM!, nomearia uma subcomissão para elaborar um
roteiro para que, em nome da Comissão, se fiZesse ao
Ministro estas indagações. Possivelment.e, S. Ex•, o Sr.
Ministro trará a Sua asseSsoria, pOiS-,- normalmente eles
trazem com cles seus assessores. E, de modo particular,
se S. Ex• vem aqui para responder sobre o problema CAPEM!, possivelmente o Sr. Roberto Amaral estará presente, já que ele era o executor do projetO lá, se é que entendi bem.
O SR. PRESIDENTE (Ãlvaro Dias)- Sem a pretensão de debater o Senador, o objetivo do convite é, sobretudo, porque nós sabemos das limitações impostas pelo
Regúnento, num debate deste tipo no Plenário do Senado. O Regimento impOssibilita O debate mais aprofundado de todas as questões. Na Comissão além de termos
uma liberdade maior, e possibilidade portanto de aprofundar no debate, convidando o Sr. Roberto Amaral,
nós podemos colher dele informações que, tenho certeza,
não podemos colher do Ministro. Ekcomo coordenador
do Projeto Tucurui participou de fatos que o Ministro_
não poderá esclarecer. Ele esteve, por exemplo, numa
viagem ao exterior mal explicada a!é hoje, já que, segun·
do o Ministro, suas atribuições eram apenas de coorde·
nador do projeto de desmatamento de Tucuruí, e não envolvia ligações com agências bancárias do exterior. Hã,
portanto, fatos que devem ser esclare_cidos e somente ele
poderia esclarecer.
Em relação ao risco que corremos, de vermos uma
Comissão esvaziada dur.iilte a visita de um convidado,
neste caso não vejo como. Não apenas os SenaC(or~s.
mesmo aqueles não pertencentes a esta Comissão, mas
até mesmo váriOs Deputados, assim como a imprensa terão o maior interesse em acOmpanhai este questionamento ao Sr. Roberto Amaral. Tenho certeza que esta
Comissão estará repleta, e é a forma que eu vejo de
dinamizá-la. A não ser com fatos polêmi09s e de repercussão nacional, nós não teremos realmente aqui núme-.
ro para que esta Comissão possa prestar alguma contribuição ao Senado, justamente nesta fase em que o poder
Legislativo busca a sua valorização.'
O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente,
talvez, eu não tenha conseguido fazer~me entender. Em
princípio, sou á.mplamente favorável aos convites, aos
debates. Acho que é uma forma de valorizarmos ·as Comissões técnicas, eu não vejo:· aliás, outro caminho. Lamentavelmente, nós não temos no Senado um pinga fo- ·
go, o nosso querido pinga fOgo -da Câmara-dos Deputados. Mas a verdade é que, uma Comissão técnica do Senado, a. exemplo da Comissão da Câmara dos Depurados- experiência que eu trouxe de lá também - lamentavelmente não tem o respaldo, não tem a cobertura
publicitária que deveria ter. Então, é onde acho que real-

mente as Comissões precisam ser moralizadas e cabe a
nós, os seus Membros, e, de modo particular, o Presidente, procurar valorizar as Comissões. De modo que entendo que convites, convicções, s3.o urna forma de realmen·
te valorizar as Comissões. Pondero, entretanto, o problema da época. Estamos ainda numa fase em que quase to-_
dos os- Senadores são chegantes, pelo menos uma grande
parte ainda está se ajustando em Brasília. Ontem mesmo
fu_i colhido por UIDa surpresa. O Senador João Castelo,
por ainda residir na SQS 111, porque não acomodou sua
família na quadra própria, fui traído Pelo Subconsciente,
porque lá morei como deputado, e chamei-o de Deputado- varitos levar o Deputado em casa- simplesmente
porque ele me disse que ainda estava morando na III.
De Jtlaneira que verificamos que há ainda este tipo de
problema. Estamos alojando, estamos acomodando o
nosso pessoal. Esse é um fator que está contribuindo
pàra a pouca freqUência nas Comissões. Outro defeito
grave no Senado é que temos o mesmo número de Comissões Técnicas -que a Câmara dos Deputados, mas lá,
em-Yirtude do número, o Deputado tem um número restrito de Comissões em que ele é membro, o que não ':'corre aqui. Participamos de quatrO Comissões e, às vezes,
sQm__QS suplentes em outras tantas, e presidindo mais
Uma. Realmente, temos essa peculiaridade no Senado,
hã a dificuldade de o Senador se _fazer presente.
Finalmente, aquele aspecto que imaginei. Poder-se-ia,
talvez, com essa agenda organizada pela Comissão, interpelar o Ministro, e S. Ex~ vai ficar-mal se não trouxer
esse tipo de_ informação. Como gestor maior, e sendo
_aquele indivíduo, seu auxiliar, S. Ex' tem que dar informações a respeito dos atos desse indivíduo. De sorte que
Q.uel-õ deixar extremado de dúvidas este aspecto. Sou favorável a convites e a todas as formas que possamos valorizar a noSSa Co-missão. No entanto, como disse, fica
registrada não a minha objeção, mas o meu receio de que
não colimemos o objetivo. Seria quase que um risco desnecessário, repito, porque creio que essas interpelações
poderão ser formalizadas ao Ministro da Agricultura,
que já se dispôs, parece, a comparecer ao Plenãrio do Senado. Mas, não há objeção da minha parte.
O SR. JOÃO CASTELO - Complementando um
pouco as colocações do nobre colega Benedito Ferreira,
lembro a V. Ex• que tivemos aqui, no início ainda dos
trabalhos, na nossa primeira reunião, quando fomos
eleitos, V. Ex• e eu, para Presidente e Vice-Presidente
desta Comissão, aquela preocupação de fazer com que a
CQmissão de Agricultura fosse, de fato, uma Comissão
que tivesse sentido aqui, no.. Senado. Que funcionasse e
pudesse ser iliil, sobretudo considerando a origem de V.
ÇXI~_a minha, de dois Estados eminentemente agrícolas,
qu~ têm interesse em colaborar para que esta Comissão
seja um instrumento de trabalho, de colaboração, no
sentido de meijl_orar, sem ~úvida alguma, esse setor que é
um dos nlãis importantes do País.
Por outro lac:lo, achamos conveniente na época, por
sugestão sua, fazer um convite ao MinistrO da Agricultura para que S. Ex• viesse aqui e prestasse esses esclarecimentos, não numa espécie de depoimento, não para que
foSSe inquirido porque não queremos transformar a Comissão de Agricultura numa espécie de Comissão- Parlamentar de Inquérito. Nosso desejo não é esse. Nosso desejO é de--fazer ~om que este instrumento seja realmente
_um instrumento colaborador de trabalho, e não um instrumento, digamos assim, de pressão no sentido de fazer
com que os erros porventura cometidos, nos setores da
agricultura possam ser aqui aflorados e discutidos para
comhecimento póblico.
Naquela ocasião, deixamos apenas de apreciar o seu
requerimento, porque não havia número na Comissão.
Não houve número, -como bem disse o colega Benedito
Ferreir_a_, porque o pessoal ainda, logo no início, na primeira __ reunião, estava se adaptando. Estamos aqui há
mais de uln mês, e eu, por exemplo, ainda não estou nem
sequ-er-no apartamento do Senado, porque ainda não ficou pronto. Então, estamos numa fase dificil de acomodação. Mas, o problema não é bem esse. Além do natu-
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ral esvaziamento, neste primeiro semestre, porque, de fa~
to, há ainda uma adptação, sobretudo daqueles colegas

que nunca estiveram por aqui, que nunca foram parlamentares, existem alguns que ainda estão tomando pé
para, realmente, traçar o seu roteiro de trabalho. Entendo, então, que as colocações do Senador Benedito Fer·
reira são válidas, porque queremos dinamizar esta Comissão, fazendo por onde ela funcione, encontrar meios
para dinamizá-la, mas com sucesso. Não vamos começar
com insucesso, porque aí seria o não-atingimento do objetivo maior de fazer com que ela exista, com que ela não
seja apenas para apreciar acordos porventura, feitos e
aprová-los.
Há um aspecto também a considerar. No momento
em que o Ministro da Agricultura é convocado para o
Senado, acho que trazer um auxiliar dê S. Ex~ um homem do seu segundo escalão, seria desprestigiar a Comissão. Temos que esperar primeiro a palavra do Ministro sobre o tema que a Com.issão deseja apreciar. Se,
porventura, acharmos conveniente que alguém deva
complementar, o próprio Ministro deve convidá-lo. f:
como todos achamos. Ninguém ê contra o convite. Para
a Comissão, entretanto, é um tanto desaconselhável no
momento em que o Ministro da Agricultura vem ao Senado trazer um auxiliar de S. Ex~ para tratar do assunto.
No meu entender, de-vemos procurar, como disse o Senador Ben_edito Ferreira, ouvir o Ministro, inquirir se for o
caso, OMinistro, através de uma Subcomissão que represente a Comissão de Agricultura no Plenário e se, não satisfeitos com as explicações, com as razões por S. Ex'
aqui expostas, poderemos, inclusive, convidá-lo para que
venha à Comissão. E, se fOi- o caso, convidar um ou mais
auxiliares de S. Ex' para que aqui complementem essas
informações. É um desprestígio para a Comissão - e
aqui não vai, de modo algum, qualquer crítica à colocação feita pelo nobre companheiro, que sei que a sua intenção é a melhor possível, não vai qualquer crítica nisto
-é um desprestígio para a-comissão -repito- trazer
um auxiliar do Ministro aqui, quando o próprio Ministro está comparecendo ao Senado para tratar do mesmo
assunto. Significa dízer que a Comissão não teve prestígio", não teve condições para trazer aqui o Ministro da
Agricultura e não quero com isso diminuir a pessoa do
Dr. Roberto Amaral, pelo contrário, mas foi buscar um
auxiliar para que ela não ficasse
uma exp!icação
qualquer.
Estas são as minhas cOlocações. Daí por que me posiciono de acordo com o Senador Benedito Ferreira. Acho
extemporâneo, e no momento, desaconselhável esse convite,

sem

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Primeiramente quero dizer que estou submetendo a exame essa pro-posta, apenas porque quero realmente a colaboração e a
participaçãO âe todos nos trabalhos desta Comissão. Poderia como qualquer Membro desta Comissão, formular
um convite sem a necessidade de deliberação aqui, no
Plenário da Comissão, uma vez que o Regimento nos
possibilita assim agir. Apenas em consideração aos companheiros que estou submetendo esta proposta, porque,
lamentavelmente, a nossa iniciativa foi frustrada, do inicio, de convocar aqui o Ministro, não por falta de quorum, em função de, outros fatos; mas por falta de quornm,
em função da orientação da Liderança do PDS, que pretendia-impedir que o Ministro viesse a esta Comissão,
para levá-lo ao Plenárío, pelas razões jã conhecidas, e
aqui citadas -limitações do Regimento, que impossibilitam um debate mais sério no Plenário do Senado.
De outro lado, não considero desprestígio para a Comissão trazer aqui, para esclarecimentos, alguém subordinado ao Ministro. no caso o Sr. Roberto Amaral, porque ele vem não como auxiliar do Ministro, mas viria
aqui como um homem que está sendo acusado, que está
sendo acusado de ato da maior gravidade, está sendo
acusado como elemento participante de um conluio que
onerou os cofres públicos - desvio de recursos.
Por esta razão, não vejo como ser motivo de desprestigio para a Comissão, o convite, ao Sr. Roberto Amaral.
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A principal missão do Parlamento é a de kgislar, mas

Se ele estã sendo acusado: cabe a ele responder às acusações contra ele formuladas. Gostaria de ter oportunidade de, aqui nesta Comissão, fazer as indagações que
toda a sociedade está fazendo, com base no noticiário da
imprensa. Aliás, ele foi a causa princípal de ter o Governo lançado mão da Lei de Segurança Nacional para enquadrar um jornalista, em função de lJlatéria publicada
na "Folha de S. Paulo" a respeito desse prÕpalado conluio que significou o desvio de lO bilhões de cruzeiros
dos cofres públicos. Acho que é um assunto da m_aior
gravidade, e essa Comissão seria engrandecida se agisse
desta forma, porque, como disse o nosso Líder Humberto Lucena, o Poder Legislativ_o pode ser hoje um Poder
amesquinhado, mas não pode se transformar em um Poder medroso, e nós não podemos aqui ficar com constrangimentos.

ê missão também maior do Parlamento a fiscalização

dos atas do Poder Público, especialmente a missão da
Opo$ição no P<~rlamento. Por isso eu não posso, de forma alguma, admitir que V. Ex•_ VJ:ja na nossa atitude a
tentativa de promover escândalos-- nesta Comissão. Ao
contrário, nós estamos preocupados, isto sim, é com a
reputação desta Comissão.
O SR.. JOÃO CASTELO- Não, a Comissão não tem
nada a··ver- com os- atas praticados por quem quer que
seja- lá fqra, Presidente. Pelo contrário, não envolva a
Comissão riiss'q. V. Ex• nunca fez parte da CAPEM!, e
mUito menoS nós.
O SR. PRESIDENTE(Ãlvaro D"ías)- Eu gOsta-ria de
não estabelecer o debate com V. Ex• e gostaria que V.
Ex~ me ou visse.

O SR. JOÃO CASTELO - PCço a palavra, pela ordem. Acho que V. Ex• está sendo até certo ponto descortês com os colegas da Comissão, querendo insinUar que
o Poder Legislativo e por conseqUência, nós todos estamos aqui sendo medrosos. Nós não estamos sendo medrosos, nós apenas não queremos que esta Comissão seja
um instrumento partidário de fazer baderna, de fazerescândalo.

O SR. JOÃO CASTELO -Com todo o prazer. Eu
peço apenas que V. Ex~ não seja injusto, só isso.

0-SR_.. PRESIDENTE (Á_lvaro Dias)- Com tod~ a
tranqüilídade e sem press~. Primeiramente, não coilheço
o Sr. Roberto Amaral. A mim ele não formulou nenhum
pedido p<~ra aqui comparecer e se defender das acusações
contra ele assacadas.

V. Ex• está colocando mal a coisa. Começou colocando bt!ll1 e agora está colocando muito mal, porque está
colocand9 cm termos_ polítíco-partidário. Nós não estamos aqui para ser instrumentos. E!.!- acho que todos nós
aqui somos senadores. Tanto V. Ex~, de um partido de
Oposição, quanto eu, de_ um partido de Governo, temos
aqui uma representação popular e responsabilidade
sobre os ombros. O que nós devemos aqui ê - nos respeitando mutuamente de safda - c;olocar os altos int~
resses nacionais acim.a de tudo. E não vamos também
querer fazer desta c_omissão uma espécie de instrumento
policial.
Se o Dr. Roberto Amaral foi acu~ado pela Imprensa
de tudo isso que V. Ex• díz, acho que cabe pela (mprensa
ele se defender, pelo próprio instrumento que o acuso1,1,
Assim penso eu. Esta Comissão aqui não pode ser instrumento de qualquer pessoa para se defender. Se ele est~.
usando V. Ex' para vir até aqui se defender, então que
ele faça um ofício à Comissão-dizendo que ete precísa se
defender e gQStaria d_e ter esta oportunidade. Desculpe a
franqueza.

O SR. JOÃO CASTELO- V. Ex~ me desculpe, mas
V. Ex• disse que ele precisava se defender.
O SR. PRESJ DENTE (Álvaro Dias)- Agora, acho ...
O SR. JOÃO CASTELO - Quero apenas colaborar
com V. Ex~ V. Ex' disse que ele precisava se defender.

O SR. PRE:SIDENTE (.Álvaro Dias)- V. Ex• quer
colaborar conosco?
O SR. JOÃO CASTELO -Quero colaborar, mas eu
não quero, veja V. Ex•. eu não quero é que a Comissão
seja um instrumento ..
O SR. PRESIDENTE (ÁlV~roDias)- Eu não gostari~ de estabelecer um debate. Nós não estamos cumprin~
do o Regimento <~qui, mesmo porque não há como
cumpri-lo em função da escassez de elementos aquL
O SR. JOÃO CASTELO prindo o Regimento sim.

O SR.____F!RESIDENTE (Álvaro Dias)- Bem, eu quero_
dizer também, corn_:_toda a franqueza, que lamentavelmente chego até a _estranhar o comportamento de V. Ex~.
fazendo um pré-julgamento a respeito das nossas intenções. Quanto ao mais ...

O SR. PRESIDENTE- (Álvaro Dias) ... para que alguém possa ocupar a Presídéncia e para que eu pudesse
ficar em Plenário para debater com V. Ex•

O q-uê- eu quero deixa-r bem claró é que nós entendemos ser da responsabilidade desta Comissão também,
porque é a Comissão de Agricultua e esse episódio se deSen-volve nã. áiea da Agricultura, ê respon-sa.Omdade destâ Comissão colaborar p~ra qUe estes fatos sejain esCla·
recidos.

O SR. JOÃO CASTELO -f'.l_ão, absol~t~!U_ente, _P!_~:
sidente. Pelo contrário, é que· V. Ex• insinuou ...
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) - Eu ouvi, eu
ouvi V. Ex~ e gostarlª- que V. Ex' me ouvisse.
O SR. JOÃO CASTELO- Eu quis apenas fazer uma
colocação ..
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Qias) _:- .._.eu _gostaria
que V. Ex~ agora esperasse ..
O SR. JOÃO CASTELO- Pois_nào, com todo oprazec.

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- ... po~que talvez eu não tenha sido muito feliz e eu gostaria que V. Ex'
me ouvisse.
De forma alguma nós pretendemos transformar esta
Comissão num inquérito policial (inaudível). Acho que
não somos nós os autores de escândalos. Autores de escândalos são aqueles que praticam a tos de corrupção ou
que proporcionam a possibilidade de que a corrupção
seja praticã.da em organismos da estrutura administrativa. Acho que a nossa responsabilidade é a responsabilidade _do esclarecimento.

Não, nós estamos cum·

O SR. JOÂO CASTELO -

A h! Isso ê outiã- c-oisa.

O SR. PRESlDENTE - E nós queremos colaborar
para-·que estes fatos sejam esclarecidos. E não vejo como
colaborar com a omissão. A omissão nos induzirá à conivê,ncia e a conivência é criminosa._
Enlendo que há uma colaboração que nós podemos
oferecer, não com o intuito de provocar escândalos. Não
é imbuído pelo propósito da provocação. É, isto sim, imbuídos pelo propósito do cumprimento de um dever.
Eu disse_anteriormente que poderia ter formulado o
convite, sem ouvir a Comissão a respeito, mas prefiro
- que a Comissão debata este nosso objetivo e dê o respaldo a ele. Discordo da afirmação de que porque nós estamos no início de um período legislativo e, por isso, o início do período legislativo dificulta a presença aqui dos
Parlamentares. Acho justameiite O contrário, se nós não
conseguirmos número no início, quando há ainda muito
entusiasmo, nós jamais consiguiremos núrilero e interesse mais tarde, quando a rotina gera até a acomodação,
naqueles mais acomodados. Por isso eu disCordo desta
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colaboração de que no início será mais difícil dinamizar
a Comissão. Se_ nós nã_o dinamizarmos esta Comissão do
início, nós perderemos a grande oportunidade de dinamizarmos. E não vejo episódio me(hor do que este para
que_~~la Comissão ressurja e mostre que está viva e se
perdermos esta oportunidade, duvido que tenhamos outm.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Nobre Presidente,
na realidade não sou bacharel em Direito, mas ocorre
que há um velho principio qu~ "quem pode o mais pode
pode o menos" e se vai comparecer o Ministro, que é o
responsável maior pelo sucesso ou insucesso dos atos
praticadOs por seus subalternos, data venía, v-~- Ex~ hã
convir que o Senador João Castelo coloca bem, nós estar(amos apequenando a coisa. Se nós temos um Ministro no Plenário, que é o foro político, porque aqui nós
estamos realmente numa Comissão técnica. Mas os de·
bates políticos, os aspectos políticos da questão que pudessem até vir a justificar se porventura houvesse esse
descaminho criminoso desse re_curso. Até coloçação polítiCU poderiam ser feitas, e poderão ser feitas_ se V, Ex'
adorasse - porque não considero omissão, considero
presença -se V. Ex~ criasse uma subcomissão para elaborar o roteiro de questões, que seriam colocadas sobretudo enfocando o comportamento desse cidadão.
Dai, acho que a Comissão não_ estaria sendo omissa,
mas a Comissão estaria realmente dando a sua contri~
buiçào, e de maneira mais adequada. Porque, veja bem
V. Ex~. se esse Sr. Roberto Amaral .chegasse diante da
Comissão e dissesse: não eu estava cumprindo uma missão que me_ foi dada pelo Ministro da Agricultura. Pois
bem, V. Ex' sabe que até mesmo nas empresas privadas o
empregador hoje é responsável pelos atos praticados
pelo seu subordinado, e muito mais na hierarquia da coisa pública, i:)ara aqueles que --ocupam cargos de confiança, como deve ser o caso de um Coordenador de um
projeto importante como aquele. 1:: pessoa da confiança
do Ministro. Logo, o Ministro respOnde administrativa~
mente e até civilmente pelos atas praticados por aq_uele
cidadào._A preocupação de V. Ex•, para que não haja
omissão é valida, é necessária, mas, a minha sugestão
não é de omissão. é reio que ela- repito, V. Ex' medesculpe - mas ê presença da Comissão, interpelando o
responsável maior, porque S. Ex• é quem decide, não os
coordenadores. Veja bem, esse cidadão ê o Superintendente da SUDEPE, Superintendência da Pesca, e, no entanto, ele foi coordenar o Projeto de Tucuruf. Já há uma
incongruência aí: ou ele entende de pesca ou ele entende
de noresta. Mas a verdade ê que lá constava que era des·
matamento, não era a formação de um lago para implantação de pisciCultura ou coisa semelhante.

de·

Mas, de qualquer forma, acho que o Ministro poderá
-V. Ex• que tem acompanhado de perto o problema e
tem 'fOãaS essas preocupações - e deverá no plenário

dai- eSSãS:-explicações Ou, cãSo contrário, aí sim, a[ seria o
caso de partir-se até para uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, que é o instrumento. Ah! nós temos muitos
instrumentos, requerimento de informações - que hoje
fetlzmente já está restaurado com a prerrogativa nossa.
De sorte que eu reitero aqui a minha modesta sugestão ... , não é de omissão, é sim de presença. Muito obrigado à V. Ex•
O SR. PRESIDNTE (Álvaro Dias)- Não quero ser
repetitivo , acho desnecessário argumentar novamente a
respeito da exposição de V. Ex• sabe melhor do que eu,
porque mais experiente que eu, que o regimento do Senado impossibilita o debate aprofundado das quetões que
nós queremos esclarecer. E mesmo o requerimento de in~
formações que V. Ex• aqui se refere, ele só pode ser formulado em cima de projetas em tramitação no Congresso Nacional. E, não Sei se seria o caso, porque mesmo
que haja Projeto relacionado com o episódio vivido pela
CAPEM I, não vejo como, com o requerimento de infor~
mações, esclarecer determinados fatos que exígirão réplica e tréplica, enfim um verdadeiro debate. Sei que não tenho argumentos para convencer os companheiros desta
Comissão, já que há uma determinação como tática polí-
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tica do partida que inte&ram _-e -respeito essa disciplina partidâria -de evitar que o debate se aprofunde

nas Comissões da Casa, para que esses assuntos sejam levados ao Plenário em razão do regimento limitativo que
temos. Por isso, quero colocar em votação a questão. E,
se os companheiros entenderem que ao invés de convidarmos o Roberto Amaral, devemos convidar o Ministro para aqui comparecer, porque eu tenho a impies_são
que o diálogo, o debate, com autoridades do Governo
nunca ê demais.. Ele pode ser travado no Plenário do Se- -

nado, e pode ser travado na Comfssão Técniêa. Eu até
preferiria que as companheiros aprovassem aqui, a presença do Ministro da Agricultura. Nós poderi:amos convidar não apenas o Ministro, mas também o Sr. Roberto
Amaral. O regimento permite, e ele poderia estar aqui
ao lado do Ministro, para que pudéssemos conversar
com ambos a respeito desse escândalo da CAPEMI.
O SR. JOÃO CASTELO- Peco a palavra, Sr. Presi~
dente
O SR. PRESIOENTE(Ál\raro Dias)-Concedoapa·
lavra a V. Ex:•
O SR. JOÃO CASTELO- Sr. Presidente a colocação
feita aqui pelo nobre comp-ai1heiTO Benedito Ferreira,
acho que foi bem estendida por V. Ex•, inclusive as minhas colocações também.

E, eu devo dizer a V. &•, que nós_agradecemos as suas
referências sobre a disciplina part{dária que muito nos
honra,_ Aliás, di.sciplina- Í'ecíj:írOca, porque V. Ex• também, por certo, dentro da disciplina do seu partido, está
aqui procurando trazer de qualquer maneira o Ministro
ou um auxiliar seu, para inquiri-lO -nesta COITíisSão. O
que é muito válido, isso ê muito bom, ~ sinal de que ,V.
Ex:• ê muito bom partidái'lo, como nós estamos sendo
bons partidários.
Mas, o que eu quero colocar para V. Ex:~ é o seguinte:
no momento que se esclareceu que um Ministro de Estado está comparecendo ao Plenário do Senado, não tem
sentido a Comissão convidar o Ministro para qu_e_ S. Ex•
venha até aqui, Qual foi a nossa sugestão, a nossa proposta?
O SR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex• me permite?
O SR. JOÃO CASTELO~ A nossa proposta, um minuto só para não perder meu raciocínio, companheiro. A
nossa proposta, seria aguardar a p~esença do Mini.~tro
no Senado. Se V. Ex~ ou se: algllém do seu partido, achar
que o Ministro não suficientemente escl-areCedor, V. Ex~
poderá voltar com o assunto a essa Comissão, P<l:ra que
nós convidemos o Ministro Para que S. Ex:• venha atê
aqui. Já que na Comissão como disse V. Ex•, as coisas
são mais abertas, mais fácels de ser diScUtidas e respondidas. Nós não estamos, absolutamente, fazendo objeção,
como disse o nobre companheiro Benedito Ferreira, nós
estamos fazendo uma ponderação. Nós não devemos,
em primeiro lugar, desprestigiar a Comissão, trazendo
um subalterno do Ministro da Agricultura, seria um desprestigio para a COritissão. Ein segundo lu&ar, ach-alnos
que o Ministro não deva ser convidado para a Comiss'li_o,
a não ser se depois que comparecer ao Senado, parà O
qual já está acertada a sua vinda, S. Ex• seja insuficientemente esclarecedor. .t: o nosso ponto de vista, apenas
uma questão de ponto de vista. Assim, nós nos.posicionamos dessa maneira, como disse antes o Senador Benedito Ferreira, e espero que o nobre colega pense da mesma maneira, não apenas por q uestõe.s partidárias, m<is
por questão de bom-senso.

O SR. BENEDITO FERREIRA _:__-Eu-ia-;ParÍeâ-Jo,
nobre senador mas v' Ex• esgotou a matéria, porque,
exatamente, o que eu queria lembrar quando eu tentei
aparteá-lo, era esse aspecto. yamos ouvir primeiro o Ministro e, quem sabe V. Ex~ nos trará, e fartamente, os esclarecimentos que nós precisamos.
Entendo que se V. Ex~ acolhesse a nossa Sugestão, de
elaborar um roteiro, para em nome da Comissão, - e

ninguém melhor do que V. Exf, como Presidente para
elaborá-lo- e levá-lo ao Plenário, obteríamos melhores
resultados. Se ainda continuarmos insatisfeitos poderemos partir para outras medidas que fossem capazes ou,
pelo menos servissem de instrumentos para tentarmos
esclarecer suficientemente o assunto. Era esse o aspecto
que _queria colocar.

O SR. -PRESIDENTE (Álvaro Dias)~ Respeito a
OPinião qe V. Ex•, mas acho desnecessário estabelecer
aqui u~ roteiro de perguntas, logo de início, paria que S.
Ex' o Sr_ Ministro responda em Plenário porque, cada
Parlamen~ar regimentalmente, terá oportunidade de se
inscrever e formular perguntas. E, não vejo razão de se
estabelecer nenhum roteiro, porque o tempo regimental,
será insuficiente para que eu pessoalmente formule as
perguntas que gostaria de formular. E tenho a certeza,
que cada Senador também não terá o tempo !lecessário
_para formular as perguntas, que gostaria tle formular.

-o-sR. JOÃO CASTElO-- Pela ordem Sr. Presidente, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Àlvaro Dias)- Pois não.
O SR. JOÃO CASTELO- Quero registrar e esclarecer_ que a_colocacão que nosso colega Beiledito Ferreira
sugere a V. Ex', que elabore esse roteiro e faça as perguntas ao Ministro em nome da Comissão. A Comissão está.
transferindo a V. Ex• essa delegação, está dando todo
tempo de todos nós, membros desta Comissão. Nós po--d_eret:t:tos dt;ixar d<;_ inquirir o Sr. Ministro, para deixar
esse tempo todo, para que V, Ex• o faça em nome da Co~
missão. Acho que a sugestão do nobre Senador Benedito
Ferreira, é muito boa. É uma maneira, inclusive de prestigiar V. Ex' com_9 P!esidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Agradeço esse
preStigiainento. Aliás, se inteligente V. Ex• não fosse,
aqui não estaria. Agradeço esta sugestão, mas tenho eu
impressão que não será um prestigiamento ao Presidente
da Comissão, mesmo porque, V. Ex.~ sabe que no Plenário do Senado, nenhuma nota Parlamentar por mais
brilhante que seja, conseguirá colocar o Ministro em
constrangimento ou arrancará do Ministro, qualquer infof~_ação que_esc)~eça este episódio. Porque todos nós
sabemos como se desenrola no Plenário_do Senado, o depoimento das autoridades governamentais. Não é a primei'a vez, que ouyiremos humilhados ...

O SR. BENEDITO FERREIRA- V.

E•' é precon-

ceituoso Presidente- porque (inaudível)

O SR-. JÜXO"tASfEÍ..Ü --~ (~ruza~~se vozes) V. Ex•
terá tOdas as coi1diÇôéS- Para donséguir árrancar do Mi-

nistro da Agricultura, tudo aquilo que V. E~• deseja sa~
ber e irinsmitir, dig~mos assim, ao seu eleitorado, que
deve l!star ansioso para ouvir as colocações da Comissãõ, através de V. &•, sobre esse caso, como diz V. Ex•
tão rumoroso. E acho V. Ex• muito hábil e inteligente
para cor~:seguir eitralr do Ministro da Agricultura, o necessáriÕ Cfe esclarecedor. E, tanto mais, quando V, Exf.
receber a delegação de todos nós, independente de qual~
quer-partido, para falar em nome da Comissão, e inqui~
rir o Sr. Ministro_, com absoluta liberdade em nome da
ComissãoO ~R. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Um elogio até
ífóniOO, que agiada aos ouvidos. De qualquer forma,
agradeço a V, Ex.f ) Penso o assunto ter sido aqui, já debatido amplamente,~ acho que poderíamos colocar em
vÇl_tq,_çfio_as. propostas que aqui formalizei, a menos que
os companheiros queiram ainda abordar algo a respeito.

O SR. BENEDITO FERREIRA- É que V. Ex• fez
uma colocação realmente, muito habilidosa, e eu louvo

em Vefificar que não- sÓ é jovem, mas brílhante.

:.=v: -Ex:', com outras palavras, -e peço a V. Ex•anteck
padamente, que não interprete como um deboche ou iro-
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nia, mas pela forma com que V, Ex' colocou os quesitos
para serem votados - V, Ex• me perdoe, mas ficou na
mesma posição em que Carlos Lacerda, quando inteligentemente no Palácio Tiradentes, certa feita, quando
interpelou um colega, da seguinte forma "V. Ex~ continua roubando ou largOu de roubar?"
V. Ex• quer colocar em votação os dois quesitos:
convoca-se o Sr. Roberto Amaral ou convoca.-se o Ministro? Ou convida~se o Ministro para esta Comissão? E
as minhas ponderações foram no sentido de que aguardássemos o pronunciamento do Ministro, para que aí
decidíssemos sobre a necessidade ou não de maiores eg..
clarecimentos. E, parece-me que, a manifestação do Senador João Castelo foi nesse sentido também. De maneira que não vejo, honestamente não vejo, senão muita ha·
bilidade de V. Ex• em submeter ã votação esses dois as~
pectos da coisa.
Não conheço o ponto de vista do colega de Rondônia,
porque S. Ex.f não se manifestou ainda. Mas, de qualquer forma, no plenário, prevalecendo a vontade da
maioria, tal a ex:igaidade do número aqui, V. Ex:', ralmente, curVando-se- à decisão da maioria, há de acatar
essa ponderação, e permitir que se interpele o Ministro
nO Plenário do Senado. E uma vez esgotadas todas as
pos-sibilidades de-Se obter de S. Ex~_os esclarecimentos,
r:iãO tla fofma que V. Ex• já julga, preconceituosamente,
que pelo tempo, pelo Regimento, o Ministro não seria
cominado, em fui1ção a prestar os esclarecimentos que
V. Ex• deseja. A votar da forma que V. Ex" colocou os
quesitos, realmente gostada de repetir aqui, aquela habilidade já, naturalmente quando V. Ex.f era muito jovem,
ainda, mas, realm~nte, Carlos Lacerda teve esse tipo de
habilidade para deixar o colega constrangido.
O SR. GAL VÃO MODESTO- Sr. Presidente, nós
estamos _re_ãb11ente enquadrados na turma dos novatos,
em primeiro mandato; Rondônia ê um Estado novo, e
está realmente lançando agora no cenârio nacional os
seus políticos. Então, essa fase, realmente é uma fase em
que nós estamos muito mais para ouvir e aprender o sistema político nacional, antes de nos manifestarmos.
Mas, das colocações feitas pelos nossos companheiros,
nossos Senadores do PDS, elas realmente, no meu entendiemnto, são colocações que a Presidência deveria ouvir
e analisá-las, porque refletem uma situação que nós esta~
mos vivendo. $e _esta Comissão, realmente, pretende ser
uma Comissão, corno V. Ex• disse, dinâmíca e atenta
para todos os problemas nacionais, acredito que, primeiro devamos aguardar a visita do Ministro ao plenário do
Senado para fazer a su_a exposição, e a partir daí então,
nós analisarmos as colocações, as explanações, de S. Ex•
F verificarmos aqueles pontos que, porventura, não venham a satisfazer as nossas necessidades em termos daquilo que se pretende chegar a nível de Comissão, Então,
a partir daí elaborar, um novo convite, mesmo ao Ministro ou ao Sr. Roberto Amaral, ou a outras autoridades
competentes no.assunto, para que nós possamos a nível
de Comissão, d_eta)har com maior profundidade o assunto. Ou, me parece também uma excelente colocação com
relação, -nós aqui também ~stamos solidários, a que V.
Ex• realmente faça uina relação de quesitos, para que
possam em Plenário, ser expostos, e discutida·s, com o
Ministro essa situação.
É uma fase, acredito que uma fase realmente bastante
salutar em termos de encaminhamento desse problema, e.
Jã que nós estamos numa fase inicial de instalação da
nossa Comissão, p_ós poderemos, nas próximas reuniÕes,
discutir, debater o assunto, e nos aprofundarmos mais.
A nossa m-iSsão aqui na Casa, realmente, é em termos de
defesa dos interesses do nosso povo, a nível do Estado; e
da nossa_ população a nível nacional. E gostaríamos,
realment_e, de ser aqui um elemento de participação, e,
sempre que houver necessidade de se ter diálogo, de se
ter assuntos da gravidade desse aí, que possamos nos
aÇirofundar e discutir esses problemas. Não somos contra a convocação também de autoridades, mas, acreditamos que esta fase inicial, requer um certo cuidado, quanto ao chamamento de autoridades para que aqui nós
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possamos discutir e ãnãlisar esses problemas. Somos de
opinião que esses dois pontos enfocados pelos nossos colegas, Senador Benedito Ferreir_a ___e João Castelo, são

pontos fundamentais em termos de um melhor equacionamento, vamos dizer assim, em termos de elaboração
de uma programação mais efetíva para a: nossa CoffiiS~ -são. __
O SR. PRESIDENTE (Áh:aro Dias) forma é uma proposta.
O SR. _BENEDITO FERRIERA peço a palavra.

Sr.

de qualquer
Presid~nte,

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Tem -a palavra
V. Ex•

O SR. BENEDITO FERREIRA- Embora eujá t~
nha roubado muito tempo dos colegas, mas estou com
um problema urgente, é aquela história do corre-corre,
que V. Ex• é vítima dele, também. Mas tenho uma audiência-marcada com uma Cõinissào de Deputados do
meu Estado, com o Ministro do Trabalho, e S. Ex:• viaja
logo agora após o almoço, e me foi marcado para as 11
horas. Eu queria pedir permissão a V. Ex• e aos nobres.
colegas, que me permitissem retirar, vez que, parece que
a pauta dos nossos trabalhos se restringe ao tema e V.
Ex:•, e os nobres colegas já conhecem o meu ponto de vista, e eu pediria então a pemissão de ser dispensado para
comparecer a esse compromisso.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias) ...::. A Presidência
iria íilíCtar agOra o processo de votação, já que apresentou uma proposta, e ela deve ser votada. Tenho a impressão, que os que falaram, já inclusive justificaram o Votõ,
mas nós temos que formalizar a votação, para constar
em ata, mesmo porque, esta Comissão semp-re que levantar problemas, responsávelmente tem que chegar a uma
conclusão, e a votação é conclusão a que devemos chegar
coloco então em votação.
Inicialmente, a proposta de convidar para comparecer
a esta Comissão, o Ministro da Agricultura, independentemente do seu comparecimento ao Plenário da Casa;
pelas razões já aqui levantadas, ou seja, as limitações do
Regimento em relação ao depoimento em plenário, e à
possibilidade do debate, mais aprofundado aqui na Comissão Técnica. Está portantõ e-m vOtação.
O SR. BENEPJTO .FERREIRA -

Contrãrio.

O SR. JOÃO CASTELO- Pelas razõesjá_expostas,
contrário.
O SR. GAL VÂO MODESTO.;_ pelas razões também
já expostas contrário.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Srs. Senadoi~s.
o convite ao Ministro da Agricultura fcii rejeítiado. Em
votação o convite ao Sr. Roberto Amaral que é, segundo
as denúncias o priCipatenvolvid_o no episódio CAPEM I.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Pelas mesmas ra·
zões, reiteradamente expostas a V. Ex.~ e aos colegas, eu
sou contrário. Que se--aguarde primeiro a exposição do
Ministro. Voto contrariamente.
O SR. JOÃO CASTELO -

Idem.

O SR. PRESIDENTE (Álvaro- Dias) A presidênCia
quer reiterar, que poderia ter formulado o conVite ind_ependentemente da audiência à Comissão. No entanto
como democrata, nós pretendemos agir nesta Comissão,
se~pre democraticamente, mesmo porque sem a ·c-o1abo~
ração de todos os colegas, o trabalho desta ComTssão
não logrará êxito algum. Esse assunto da reunião de hoje
está encerrado.
O SR. JOÃO CASTELO - Nós queremos nos cón~
gratular com V, Ex• pela maneira realmente democrática, como V. Ex• co!Qcou o assunto, e fazendo ver a V.
Ex.', também, que nós democraticamente passamos aqui

uma hora, discutindo, apresentando as nossas colocações, as nossas razões, e votamos democraticamente
também, para que o assunto chegasse ao seu final. Isso é
muito importante; é o regimi funcionando, V. Ex• com
um ponto de vista e nós com outro ponto de vista. Todos
por certo, penso eu, tentando -Colaborar para não só que
a ComiSsão funcione, mas, Sobretudo, para que a Comissão seja um instrumento de trabalho, um instrumento de
participação e de colaboração com tudo aquilo que nós
queremõs de bom para o nosso País, no setor. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) - Ninguém
mais desejaildo fazer uso da palavra, declaro encerrada a
re!:l_niào.

COMISSÃO DO DISTRITO FED~RAL
5• Reunião, realizada em 19 de abril de 1983

Às dez horas do dia dezenove de abril de mil novecen~
tos e oitenta e três, na sala de Reuniões da Corriissão,
Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Alexandre Costa, Presidente; Altevir Leal, Gastão Míiller, Passos Pôrto, Alfredo Campos, Marcelo Miranda, Guilheime Palmeira, Lourival Baptista, Saldanha
Der:ti e Mauro Borges, reúne-se a Comissão do Distrito
Federal.
Deix-am- de comparece,_ por motivo justificado, os Senhores Senadores Murilo Badaró, Benedito_ Ferreira,
Marcondes Gadelha e Jutahy Magalhães.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e determina ao Secretário da
Comissão que faça a leitura da Ata da Reunião anterior.
Postã em- discussão a Ata, e, em- segUida, em votação, é
aprovada por unanimidade,
Em seguida, o Senhor Presidente determina ao Secretário que faÇa a leitura do expediente encaminhado e recebido durante a semana anterior.
São tidas as seguintes matérias:
OFICIO SjN9, do Senhor .SenadQr_Aloysio Cl].aves,
Líder do PDS, comunicando a indicação do nome do Senhor Senador Altevir Leal, na qualidade de membro suplente da Comissão do Distrito Federal.
OFICIO GP/865, do. Senhor Desembargador Heiiadio Toledo Monteiro, Presidente do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, formalizando convite aos membros
da Comfssão, para uma visita -de cortesia ao Egrégio Tri~
bunal de Justiça do Distrito Federal, em data oportuna a
ser marcada pela Comissão.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Senhor Senador Mauro Borges, que_emite parecer favorâvel com as Emendas n"'s l e 2 da Câm_ara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"' 118, de 1974, que
''defiil.e"-os-crimes de responsabilfdide do GOvernador e
dos Secretários do Governo do Distrito Federal e dã outras providências". Posto ern discussão o parecer, e, em
seguida, em votação, é o mes~o aprovado por unanimidade.
Dando continuidade, o Se-nhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador: Guilherme Palmeira, que
emite parecer favorãvel, na forma do Projeto de Resolução ao-Oficio "S" n"' 026, de 1982, do Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Fed~al_, encami-nhandO ao Senad-o Federal o Relatório_ e demais peças
do Processo sobre aprovação das Contas do Governo do
Distrito Federal relativas ao exercício de 1981. Posto em
díScussão o pãrecer, e, em seguida, em votação, é o mesmo aproVado por unanimidade,
Por determinação do Senhor Presidente, o Senador
Alexandre Costa, são publicados em anexo a esta Ata os
pronunciamentos feitos durante a reunião.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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Anexo à Ata da 5~ Reunião da Comissão do Distrito Federal, reaiizada em 19 di abril de 1983, referent_e _aos _pronunciamei_Jtos dos Senhores Senadores feltos durante a reunião, que se publica, devidamente autorizada pelo Senhor Presidente.

Presidente: _Senador Alexandre Costa
Vice-Presidente: Senad-or Guilherme Palmeira
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRAFICO
DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Havendo
número legal, está aberta a reunião.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda a ,leitura da ata
da reunião anterior.
(E lida e aprovada a ata da reunião anterior.)
O SR.. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Solicjtq_
ao Sr. Secretário, que proceda a leitura do expediente.
É lido o seguinte expediente:

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cósta) - A Mesa
se congratula com o novo membro da Comissão do Distrito Federal, o Si. Senador Altevir Leal.
(Continua a leitura do expediente.)

O SR. PRESIDENTE (Al~x.andre Costa)- Consulto
a Coffiissão sobre o convite do Presidente do Tribunal de
Justiça.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fie;: a, portanto, a combinar a data, com o Presidente
do Tribunal, e atendendo aos interesses dos St's. Senadores.
É lida, em seguida, a Ordem do Dia.
O primeiro projeto em pauta, é o de n• 118 de 1974,
que define os crimes de responsabilidade do Governador
e do Secretário do. Governador do Distrito Federal. O
relator ê o eminente Senador Mauro Borges, que se enco_ntra ausente.
Como se trata de parecer favorável, consulto a ComissãO se outro qllãiquer membro dela pode lê-lo, a fim de
que ele possa ser discutido e aprovado. (Pausa.)
Designo V. Ex•, o Sen~dor Passos Pôrto, para lê-lo.
O SR. PASSOS PORTO"Em 1974, a Comissão do Distrito Fede_ral, desta Casa
do Cong'resso, motivada por uma representação do Tribunal de Contas local, formada, formalizou o presente
projeto de lei que define os crimes de responsabilidade
do Govefnador e dos Secretários do Distrito Federâl, ~
dá outras provídências. A proposição foi aprovada pelo
Plenário, após aUdiência dos órgãos téc-nicos, e foi submetida à Câmara dos Deputados, aonde também mereceu aprovação, com emendas, que promoveram:
I) a supressão do art. 6"', do se-u parágrafo ~
-2) alteração do texto do art. 5q e seu § Iq;
3) o acréscimo do art. 7'l'.
Na Comissão de Constituição e Justiça, as modificações promovidas pi:la Câmara, foram consideradas
constitucionais e jurídicas, pois, verbis: No mérito
verifica-se que contém a Emenda n"' I, busca acelerar a
aplicação de possíveis sanções, no razoável prazo de até:
2 anos, após a perda do cargo. E, quanto à Emenda n' 2,
que se trata de medida oportuna, em perfeita harmonia
com o interesse de moralização do poder público, manifestado no projeto, ademais de manter interação- Dis-,
trito Federal- Território, no que se refere à normatividade constitucional. Q1,1a_nto ao que diz respeito a esta
Comissão, também nenhuma objeçãO de ordem fundamental pode ser levantada. Sucede, entretanto, que no
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aspecto formal parece desnecessãrio alertar a douta Comissão de Redaçào para os seguintes pontos:
l <?) o art. 7'~, acrescentado pela Emenda n~' 2, melhor
ficaria, se recebesse a designação_ de art. ~-~'• porquanto,
tem es.te dispositivo sido alvo de supfessão de Emenda nll
I, ficou a proposição sem art.6~'. Não se podendo falar..
em renumeração dos demais artigos;

21') teria ficado melhor posto, tecnicamente, se em
vez de se acrescentar dispositivo, mandando aplicar às
posições preconizadas PelO projeto, aos Governadores e
Secretários (Inaudível)
'f[ederais: à Emenda n9 i,
houvesse acrescido express~ao art.l'~.
Contudo, compete à douta Comissão de Redução promover o texto fmal.
Somos, portanto, pela aprovação do projeto de lei em
exame, com as emendas aprovadas pela Câmara dos Deputados, e considenmdas constitucionais ejurfdicas, peiJ
douta Comissiio de Constituição e Justiça.
Este ê o parecer Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O segundo item da pauta é o Ofício n~> 026 de 1982, do
Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Fede~
ral, encaminhando ao SenadO- Federal o relatório e demais peças do processo, sobre a aprovação de contas do
Governo do Distrito Federal, relativo ao exercido -de
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O relator é o nobre Senador Guilherme Palmeira, a
quem concedo a palavra.
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Tribunal de Contas do Distrito Fede. ral, nos envia cópia de parecer prévio, nO (iuãl aquele Co-legiada aprova as contas, do Governo do Distrito Federal. Verifica-se que as contas obedecem às normas gerais
de Direito Financeiro e demais disposições pertinentes;
que as contas estão corretas; que evidencio urn procedimento orçamentário, financeiro e-adinillistrativo, erD geral, revestidos de correção, da mesma forma quanto às
correções extra-orçamentárias.
Refletem, com relação à execução orçamentária da-receita e da despesa, obediência aos Ii~ites estabt:lecidos
na lei de orçamento, e autorizações legislativas. O mes-
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mo aconte~ndo quanto à abe(tura de créditos suplementares.
Daí, depois examinamos os números e verificamos, se~
gundo o noss9 ponto de vista, que coincidem com o pa~
recer prévio do Tribunal. Que merecem ser aprovadas, e
concluímos por um projeto de resolução nestes termos.
O ·sR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em dis-cussão.

como escrutinadores os Senhores Senadores Lourival
Baptista e Affonso Camargo.
A contagem de votos apresenta o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Itamar Franco . , ..••........... -9 votos
Senador Henrique Santillo .. , . , ............ 1 voto

Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. ( Pa~sa.)
Aproçact~. Desejo comunicar à Comissão que, por determinação,
compareceu ao seminário, promovido pelo Correio Brasiliens{!, o Senador Marcondes Gadelha. Lá estive e pude
presenciar a brílhante palestra que realizou no CNTCConfederação Nacional dos Trabalhdores do Comércio.
Portanto, o Senador Marcondes Gadelha cumpriu a determinação da Comissão e brilhou como Parlamentar e
como homem público.
A palavra está livre.
Não havendo quem queira manifestar-se, está encerrada a sessão.

Após proclamar eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivament_e, os Senhores Senadores Itamar Franco e
José LinS, o Sr. Presidente eventual convida o primeiro a
assumir a díreção dos trabalhos.
Ocupando a Presidência, o Senhor Senador Itamar
Franco agradece a honra com que foi distinguido, prometendo realizar um fecundo trabalho em estreito entendimento com seus companheiros. Esclarece, ainda, que
as reuniões da Comissão serão efetuadas às quintasw
feiras, às 10:00 horas. _
Em seguida o Sr. Presidente concede a palavra ao Senador José Uns que congratula-se cornos seus pares pela
brilhante escolha do Senador Itamar Franco para a Presidência da Comissão de Finanças e, agradece a indicação que lhe foi conferida para a Vice~Presídência, prometendo que tudo fará em prol da Comissão.
Continuando o Sen_:;1dor José Líns Propõe à Comissão
um convite ao Dr. Carlos Langoni, Presidente do Barlco
Central do Brasil, para que o mesmo preste esclarecimento sobre a polítíca financeira externa praticada pelo
Governo.
Colocada em discussão a proposta do Senador José
Lins, usa da palavra o S~n~~or Affonso Camargo que dá
o seu apoio à iniciativa proposta, iniciativa esta que vem
ao encontro das preocup8.ções que sempre foram levantadas pelo seu partido. Sugere ainda o Senador que as
Comissões, sempre que for possível, convidem personalidades de relevo na política brasileira, pois, a seu ver, o
Senado Federal tem que defender o Pa1s para que possamos sair desta crise.
Prosseguindo, o Sr. Presidente passa a palavra ao Senador Josê Fragelli que parabeniza em seu nome e em
nome da Oposição a escolha do Presidente e do VicePresidente, e aproveita a oportunidade para felicitar o
Senador José Uns pela iniciativa, lembrando que a crise
financeira que assola o Pais tem pontos a ser esclareci~
dos, tal como o aumento da dívida- ano a ano.

(Le~·anta-se

a sessão às /0 horas e 37 minutos.)

COMISSÃO DE FINANÇAS
1~

ReuníàO, realizada em 8 de março de 1983
(Instalação)

Ãs dez horas do dia oito de março de mil novecentos e
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Jorge Ka1ume, Josê Fragelli,
Itamar Franco, Lourival Baptista, Jutahy Magalhães,
José Lins, Guilherme Palmeira, Gabriel Hermes, Virgílio
Távora, ~ffonso Camargo e João Castelo, reúne-se a
Comissão de FinançaS.
-Deixam d~ comparecer, por motivo justificado, os Se-nhores Senadores Amaral Peixoto, Jorge Bornhausen,
Amaral Fur!an, Albano Franco, Roberto Campos, Pedro Simon, Severo Gomes e Fábio Lucena.
Assumindo a Presidência, conforme preceitua 0 dispo~
sitivo regimentai, o Senhor Senador Gabriel Hermes declara abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se
destina à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da
Comissão. Em s_eguida, oJ)enhor Presidente determina sejam distribuídas as cédulas de votação e designa para funcionar

Para Vice-Presidenie:
Senador Josê Lins ............•.•.

~...

10 votos

Colocada em votação a proposta do Senador Josê
Lins, é a mesma aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião,lavrandÕ eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente e demail'l membros.

